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CÂTEVA PUNCTE DE VEDERE PRIVIND ACTIVITĂŢILE MEŞTEŞUGĂREŞTI ŞI SPAŢIILE
DE ‘PRODUCŢIE’ ÎNTRE CARPAŢI ŞI DUNĂRE ÎN SECOLELE VIII - X

Bogdan CIUPERCĂ

Abstract: The issue of craft activities and the spaces within which they were performed has
been a constant topic of discussion amongst archaeologists working in this area. Traditionally, when
we talk about the existence of ‘workshops’ we have to consider those structures which display
features distinct from those perceived as belong to a house. The presence of craft workshops within a
settlement has traditionally been seen as an indication of its ‘special’ status. The question that arises
is how can we identify a workshop, and what are the criteria for distinguishing between the buildings
deigned for living in and those built specifically for the manufacture of goods. The purchase of iron
and iron tools and weapons was a preoccupation for people living in this area. The iron ‘embargo’
imposed on this part of the Byzantine Empire meant that other sources of raw materials had to be
found in the surrounding areas. This study presents and analyzes the main complexes interpreted as
workshops in this area, and discusses other discoveries connected with craft manufacture.
Rezumat: Problema activităţilor meşteşugăreşti şi a spaţiilor în care aceste activităţi se
defăşurau a fost o preocupare constantă a arheologilor care s-au aplecat asupra acestei perioade. În
mod tradiţional atunci când se aminteşte de existenţa unor ‘ateliere’ se i-au în considerare acele
structuri constructive ale căror caracteristici ies din ‘tiparele’ considerate clasice ale unei locuinţe. De
cele mai multe ori, prezenţa unor ateliere în interiorul unei aşezări reprezintă un ‘criteriu’ pentru un
statut deosebit al comunităţii respective. Întrebarea care se ridică este cum identificăm un atelier şi
care sunt criteriile pentru a departaja construcţiile care aveau destinaţie de locuinţă, de structurile
care erau destinate producerii unor bunuri necesare comunităţii sau schimbului. Procurarea fierului,
dar şi a pieselor finite confecţionate din acest material (unelte şi arme), constituia o preocupare
pentru locuitorii acestui spaţiu. În condiţiile existenţei unui ‘embargou’ al fierului din partea statului
bizantin, trebuiau căutate alte surse de materie primă în spaţiile învecinate. În acest studiu sunt
prezentate şi analizate principalele complexe, interpretate ca ateliere şi sunt trecute în revistă acele
categorii de descoperiri care pot avea legătură cu practicarea meşteşugurilor.
Keywords: Wallachia; VIII-X centuries; workshops;, metallurgy; pottery; oven.
Cuvinte cheie: Muntenia; secolele VIII-X; ateliere; metalurgie; olărie; cuptoare.
În cadrul unora dintre aşezările aparţinând secolelor VIII-X, cercetate până în prezent în
spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre, unele dintre construcţiile considerate ca ‘deosebite’ au fost
interpretate ca ‘ateliere’ sau ‘locuinţe-atelier’. Ceea ce le scoate în evidenţă, este mărimea, existenţa
sau nu a mai multor cuptoare sau vetre şi prezenţa unei cantităţi oarecare de zgură de fier. Acest
ultim aspect a constituit criteriul principal pentru încadrarea construcţiilor în categoria ‘specială’ a
atelierelor. După cum se poate constata complexele considerate ateliere nu se individualizează prin
caracteristici arhitecturale deosebite. Practic, dacă am face abstracţie de cele câteva elemente de
inventar care le califică pentru un statut ‘privilegiat’, nu am putea deosebi aceste complexe de cele
considerate simple locuinţe. Nici inventarul acestora nu este unul care să conţină suficiente elemente
care să le recomande pentru o astfel de încadrare.
Activităţile cele mai frecvent legate de existenţa atelierelor sunt reducerea minereului de fier,
prelucrarea ulterioară a acestuia şi confecţionarea recipientelor din lut. Din punctul de vedere al
obţinerii şi prelucrării fierului există o demarcaţie între spaţiile şi instalaţiile unde se obţineau lupele de
fier şi atelierele în care acestea erau transformate în produse finite. Precizarea cât mai exactă a
funcţionalităţii spaţiilor în care s-au desfăşurat astfel de activităţi este destul de greu de realizat, pe de
o parte datorită stadiului publicării, pe de altă parte datorită lipsei unor investigaţii pluridisciplinare
care să completeze datele arheologice. Trebuie amintit însă şi un amănunt important în economia
subiectului şi anume că poate cu excepţia unui caz sau două, nu se cunosc cuptoare destinate sigur
arderii ceramicii în spaţiul dintre Dunăre şi Carpaţi. Acest aspect este de natură a domoli unele
tendinţe ale unei părţi a istoriografiei româneşti care susţine o supremaţie tehnologică a locuitorilor
‘autohtoni’ ai acestui spaţiu. Lipsa cuptoarelor poate să ilustreze un stadiu al cercetării.
Siturile cele mai bine cercetate, care au dat un inventar arheologic bogat şi diversificat, sunt
aşezările de la Bucov ‘Tioca’ şi ‘Rotari’. În cadrul acestora au fost identificate un număr de structuri
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constructive a căror funcţionalitate a fost legată de activităţi ‘metalurgice’. Un astfel de complex este
dependinţa nr. 2 de la Bucov ‘Rotari’, care datorită structurii interne şi a inventarului arheologic
rezultat a fost interpretată ca atelier pentru prelucrarea fierului (Comşa 1978: 48, fig. 31).
Argumentele utilizate sunt descoperirea unei cantităţi mari de zgură, lupe de fier, cenuşă şi cărbune în
zona centrală a construcţiei, alături de care se aflau diverse piese confecţionate din fier (amnar,
vârfuri de săgeţi, o ‘nicovală’ de dimensiuni mici, o pilă şi un ciocan) (Comşa 1978: fig. 34.1, 7, 10;
97.12, 13). Fiind vorba de o construcţie de suprafaţă, forma şi dimensiunea nu au putut fi precizate cu
acurateţe. Un argument pentru o suprafaţă ceva mai mare a acestui atelier este poziţia vetrei,
instalaţie indispensabilă în procesul de prelucrare a fierului. Lupe de fier, zgură, bucăţi de fier au fost
descoperite şi în apropierea altor două construcţii de la Bucov ‘Rotari’ - dependinţele nr. 4 şi 5, în
inventarul cărora există şi fragmente de ‘fluiere’ pentru foale (Comşa 1978: 48, pl. IX.1, 4, 5, 12).
Despre aceste două complexe informaţiile sunt minimale (nu există publicate planuri, fiind marcate
doar pe planul general al sitului), deoarece nu au putut fi cercetate decât parţial.
În aşezarea de la Bucov ‘Tioca’ două dintre locuinţele adâncite au fost încadrate de către
autoarea săpăturii în categoria atelierelor pentru prelucrarea fierului, este vorba de B12 şi B5 (Comşa
1978: 49, fig. 8.4; 32). Din punct de vedere constructiv şi al instalaţiilor de foc acestea nu se
diferenţiează de construcţiile considerate locuinţe. Din punct de vedere al inventarului arheologic,
există o diferenţă vizibilă între cele două construcţii. Inventarul lui B12 era extrem de sărac, fiind
alcătuit din două nicovale şi un cuţit din fier (Comşa 1978: fig. 34.9, 11). În ceea ce priveşte structura
inventarului lui B5 acesta conţine un număr relativ mare de fragmente ceramice alături de care au fost
recuperate, o lupă de fier şi un ‘fluier’ pentru foale (Comşa 1978: pl. IX.2, 16). Zgură, lupe şi ‘fluiere’
pentru foale mai sunt semnalate şi în inventarul construcţiilor B15, B19 şi C11, dar fără a exista alte
indicii privind o posibilă utilizare a acestor spaţii ca ateliere. După toate probabilităţile, aceste piese se
aflau în umplutura construcţiilor menţionate anterior şi aparţine nivelului de după încetarea utilizării lor
ca locuinţe.
Ipoteza potrivit căreia unele ateliere au avut şi destinaţie de locuinţă este greu de susţinut,
în primul rând datorită dimensiunilor relativ modeste ale acestora. Trebuie avut în vedere şi faptul că
locuinţa nu era destinată unei singure persoane ci unei întregi familii, fiind folosită şi ca spaţiu de
depozitare pentru bunurile acesteia (haine, recipiente, hrană etc.). Structurile constructive de la Bucov
‘Rotari’, denumite generic de către Maria Comşa dependinţe, cu scopul de a realiza o demarcaţie clară
între acestea şi locuinţele propriu-zise, oferă argumente pentru existenţa la Bucov a unei delimitări
evidente între spaţiile destinate activităţilor meşteşugăreşti şi cele destinate vieţii private. De altfel,
plasarea acestor dependinţe în zonele marginale ale aşezării vine să susţină această afirmaţie.
În aşezarea de la Şirna este menţionată existenţa unor cuptoare, aflate atât în exteriorul dar şi
în interiorul unor locuinţe, care aveau, după opinia autorilor săpăturii, o destinaţie ‘meşteşugărească’,
fiind puse în legătură cu activitatea de prelucrare a minereului de fier. Numărul şi poziţia acestor
instalaţii destinate reducerii minereului de fier diferă de la un stadiu la altul al publicării, existând
evidente neconcordanţe între informaţiile publicate (Neagu 1985: 39-41; Olteanu, Grigore şi Nicolae
2007: 55, 80, fig. 7, 32, 33).
Între complexele cercetate la Şirna, sunt menţionate trei cuptoare de redus minereu de fier
care au fost amenajate în interiorul unor locuinţe (două în L39 şi unul în L15) (Olteanu, Grigore şi
Nicolae 2007: 80, fig. 7). În interiorul acestor locuinţe, în apropierea cuptoarelor, au fost descoperite
bucăţi de zgură din fier. Cuptoarele de la Şirna sunt de tip ‘cilindric’ şi funcţionau pe baza unui curent
de aer natural sau introdus cu ajutorul foalelor. Nu se precizează pe baza căror criterii au fost atribuite
acestei perioade, având în vedere că la Şirna cuptoare de redus minereul de fier sunt semnalate şi
pentru aşezările mai timpurii, care succed aşezarea din secolele VIII-X.
În accepţiunea autorilor cele două locuinţe menţionate mai sus sunt considerate ca ateliere,
cu toate că inventarul arheologic sau utilităţile identificate sunt insuficiente pentru a susţine această
ipoteză. Trebuie remarcat că despre cuptorul descoperit în L15 se menţionează în alt capitol că ar fi
fost utilizat pentru arderea ceramicii (Olteanu, Grigore şi Nicolae 2007: 51), ceea ce vine în
contradicţie cu cele afirmate anterior. Cu toate că nici ipoteza ca instalaţia din L15 să fi aparţinut unui
cuptor pentru ars ceramică nu este suficient argumentată, diametrul mare (2,70 m) al acestuia şi
existenţa unui perete interior care ar fi putut susţine placa, care despărţea camera de ardere de cea
de coacere ar putea constitui argumente în favoarea acestei ipoteze. Trebuie remarcat că şi atribuirea
celor trei cuptoare locuinţelor L15 şi L39 este discutabilă şi ridică serioase semne de întrebare. Astfel,
în locuinţa L15 există şi un cuptor amenajat din pietre de râu, tipic pentru construcţiile adâncite ale
secolelor VIII-X. Existenţa concomitent într-o construcţie (chiar şi una de dimensiuni relativ mari 24,30 mp) a două instalaţii de foc, un cuptor casnic şi unul cu diametrul destul de mare (2,70 m)
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reduce spaţiul util foarte mult. De altfel, chiar şi autorul săpăturii recunoaşte că nu a putut observa
dacă cele două instalaţii au funcţionat concomitent sau separat (Olteanu, Grigore şi Nicolae 2007: 512). Este posibil ca al doilea cuptor, fie că era destinat arderii ceramicii, fie reducerii minereului de fier,
a fost amenajat şi a funcţionat ulterior locuinţei L15.
Neconcordanţe în ceea ce priveşte relaţia dintre complexe se observă şi în cazul locuinţei
L39, una dintre cele mai mici locuinţe din punct de vedere al suprafeţei (formă ovală, diametru de
2,60 m). Acestei locuinţe îi sunt atribuite două cuptoare de redus minereul de fier (Olteanu, Grigore şi
Nicolae 2007: 80, fig. 7), cu toate că dimensiunile nu o recomandă pentru a avea funcţionalitatea de
atelier. În alt capitol al monografiei siturilor de al Şirna, despre locuinţa L39 se menţionează că
‘suprapune două cuptoare de redus minereul de fier de formă circulară’. Coroborând informaţiile
privind relaţia dintre presupusele cuptoare de redus minereu şi cele două structuri constructive,
remarcăm că în ambele situaţii ele nu sunt contemporane şi astfel este infirmată şi ipoteza existenţei
unor ‘ateliere metalurgice’ la Şirna.
Un alt sit în care una dintre locuinţe este considerată ca atelier este cel de la Bucu. Locuinţa
adâncită B13 (Păunescu şi Renţa 2000: 12, fig. 5) a fost plasată de către autorii săpăturii în categoria
atelierelor datorită descoperirii în umplutura acesteia a unei cantităţi mari de zgură de fier. Conform
descrierii autorilor B13 a avut două faze de funcţionare. Primei faze îi corespunde un cuptor care,
după opinia celor care au realizat cercetarea, a avut utilitate metalurgică, deoarece în interiorul său
dar şi în apropiere au fost descoperite bucăţi mari de zgură şi lupe de fier. Şi în a doua fază de
utilizare a B13 se observă existenţa unei cantităţi mari de zgură de fier (în total a fost recuperată o
cantitate de 50 kg de zgură), bucăţi de lupe de fier, fragmente de tuburi din lut cu urme de metal
(suflaie) (Păunescu şi Renţa 2000: 13, fig. 18.1, 2). Inventarul acestui complex şi urmele de metal şi
zgură din structura cuptorului ne determină să considerăm că acesta a fost utilizat probabil ca atelier
de fierărie.
Un cuptor (partea inferioară a acestuia) de formă aproximativ rotundă a fost descoperit la
Alexandria ‘Cărămidărie’. În interiorul lui au fost identificate pietre de mari dimensiuni, pământ ars şi
bucăţi de zgură de fier, printre care se găseau fragmente ceramice specifice secolelor VIII-IX. Această
structură a cuptorului a determinat descoperitorul să îi atribuie o utilizare pentru reducerea minereului
de fier. O altă descoperire legată de prelucrarea fierului este cea de la Nanov ‘Izvorul Rece II’, de
unde provine un vas de mari dimensiuni, umplut cu pietre arse şi fragmente ceramice de dimensiuni
mai mici, în apropierea căruia se afla o vatră simplă (Ciupercă şi Mirea 2010: 115-62). În ceea ce
priveşte situaţia de la Nanov ‘Izvorul Rece II’, aceasta are unele similitudini cu descoperirea de la
Vadu Săpat, jud. Prahova. În locuinţa adâncită de aici (B2), au fost identificate, pe podea, trei
recipiente de mari dimensiuni confecţionate din lut, care erau umplute cu bucăţi de lupe din fier
(Diaconu 1978: 294, fig. 3, 5). Este posibil ca şi la Nanov ‘Izvoru Rece II’ să avem o locuinţă care
datorită lucrărilor din zonă nu a putut fi integral documentată. Legătura dintre cele două situaţii este
dată de prezenţa vaselor de dimensiuni mari confecţionate din lut, arse inoxidant (cenuşii), decorate
atât prin lustruire cât şi prin incizie şi umplute cu pietre sau bucăţi de lupe de fier. Acest tip de
descoperire nu are alte analogii până în prezent în spaţiul extracarpatic. Există unele opinii potrivit
căreia prezenţa unor pietre şi/sau bucăţi de zgură în interiorul unor astfel de vase ar fi legate de o
metodă primitivă de prelucrare a fierului (a lupelor de fier), anterioară procesului efectiv de producere
a pieselor finite (Teodor 1996: 19-20).
Alături de complexele prezentate mai sus, descoperirea de lupe, zgură sau bucăţi de fier de
diferite mărimi a fost considerată drept argument pentru o producţie locală cel puţin pentru unele
dintre piese. Zgură şi bucăţi de fier au fost descoperite în dependinţa nr. 2 (Comşa 1978: 48, pl.
IX.13-15) şi în apropierea dependinţelor nr. 4 şi 5 (Comşa 1978: 48, fig. 5) de la Bucov ‘Rotari’; iar
lupe de fier sunt semnalate în B5, B15, B19, C11 de la Bucov ‘Tioca’ (Comşa 1978: 50, pl. IX: 16).
Lupe de fier întregi sau fragmentare au fost descoperite şi în aşezările de la Bucu (Păunescu şi Renţa
2000: 13), Dridu (Zaharia 1967: 94), Feteşti-Vlaşca (Popa et al. 2003: 167), Ştefan cel Mare (Corbu
1997: 261, 2006: 196), Vlădeni-Popina Blagodeasca (în strat dar şi în complexe) (Corbu 2006: 196),
Vâlcele (Oprea şi Corbu 2000: 62). Prezenţa bucăţilor de zgură de fier este semnalată la Bucu
(Păunescu şi Renţa 2000: 13), Dridu (Zaharia 1967: 94), Ştefan cel Mare (Corbu 1997: 261),
Mărculeşti-Viişoara (Diaconu 1958: 544), Ţăndărei (Păunescu şi Renţa 1992: 110), Vâlcele (Oprea şi
Corbu 2000: 62), Vlădeni ‘Popina Blagodeasca’ (Corbu 2006: 200), Surduleşti (Măndescu 2008: 98),
două bucăti de zgură de fier în B3 de la Alexandria ‘Podul Nou’ (Mitrea şi Preda 1959: 178), dar şi la
Şirna (Olteanu, Grigore şi Nicolae 2007: 77-80). Alături de aceste deşeuri rezultate în urma prelucrării,
mai sunt semnalate fragmente de la fluiere pentru foale în dependinţele nr. 2, 4 şi 5 de la Bucov
‘Rotari’ (Comşa 1978: 48, pl. IX.1, 4, 5, 9, 10, 12), în B5, B15, B19, C11 şi în strat de la Bucov ‘Tioca’
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(Comşa 1978: 50, pl. IX.2, 3, 6-8, 11) şi un tub de foale la Bucu în B13 (Păunescu şi Renţa 2000: 12,
fig. 18.3).
Din categoria obiectelor ce puteau fi utilizate în cadrul unor ateliere de fierărie pentru
confecţionarea sau repararea unor unelte sunt semnalate ciocane, pile şi nicovale. Un ciocan din fier
cu două capete şi o pilă fragmentară au fost descoperite în apropierea dependinţei nr. 2 de la Bucov
‘Rotari’ (Comşa 1978: 48, fig. 34.1, 10). O nicovală de dimensiuni mici este semnalată în inventarul
dependinţei nr. 2 de la Bucov ‘Rotari’ (Comşa 1978: 48, fig. 34.7); două nicovale în B12 de la Bucov
‘Tioca’ (Comşa 1978: 49, fig. 34.9, 11) şi la Străuleşti (Panait 1978: 9). Pile au fost identificate în
locuinţele C11, B4 şi C12 de la Bucov ‘Tioca’ şi în dependinţele nr. 2, 3 şi 4 de la Bucov ‘Rotari’ (Comşa
1978: 51, fig. 34.1-6, 8).
Ipoteza obţinerii lupelor de fier prin reducerea minereului de fier ce se găseşte în albia
râurilor este greu sustenabilă, deoarece aceste ‘zăcăminte’ au un conţinut foarte slab de fier şi ar fi
fost necesare cantităţi mari de depuneri aluvionare. O ipoteză mai plauzibilă este aceea că lupele de
fier erau procurate de comunităţile nord-dunărene din alte zone (interiorul arcului carpatic1, zona
moravă etc.) şi odată ajunse aici erau prelucrate în vederea obţinerii de produse finite. În acest
context cuptoarele de tipul celor cercetate la Şirna, Alexandria ‘Cărămidărie’ sau Bucu erau utilizate
pentru transformarea lupelor de fier în diverse obiecte şi nu pentru reducerea minereului de fier.
Cuptoarele cercetate până în prezent puteau fi folosite pentru topirea deşeurilor de fier sau a uneltelor
şi armelor deteriorate, a căror utilizare nu mai era posibilă, pentru a se obţine lupe sau lingouri de fier
din care să fie confecţionate noi obiecte.
Un aspect care ridică semne de întrebare este diferenţa mare între numărul şi complexitatea
uneltelor cu funcţionalitate agricolă descoperite în cadrul aşezărilor şi cele care compun inventarul
depozitelor de unelte şi arme descoperite între Carpaţi şi Dunăre. Fenomenul tezaurizării pieselor din
fier (arme sau unelte agricole) este strâns legat de embargoul impus de bizantini privind comerţul cu
astfel de obiecte. În legislaţia bizantină se întâlnesc frecvent interdicţii în ceea ce priveşte
comercializarea fierului, dar mai ales a armelor şi uneltelor confecţionate din fier. Astfel, în Bazilicalele
redactate în timpul împăratului Leon al VI-lea (887-893), se preia o prevedere mai veche din Codul lui
Iustinian referitoare la comerţul cu ‘barbarii’, care printre altele interzicea comerţul cu fier (arme sau
unelte, finite sau nu). De fapt, aceste prevederi privind ‘embargoul’ asupra fierului şi a pieselor de
armament, reprezintă o constantă a politicii economice a Imperiului Bizantin faţă de teritoriul aflat în
‘mâinile barbarilor’ (pentru problema meşterilor şi atelierelor vezi şi Ciupercă 2007-2008: 140-2;
Ciupercă şi Măgureanu 2009: 151-2). Depozitele de unelte şi/sau arme ar fi putut capăta la sfârşitul
secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea valoare de bunuri de ‘prestigiu’ (Canache şi Curta
1994: 195-8).
Un fenomen care a fost legat de greutatea cu care se procura fierul, brut sau prelucrat, este
cel al apariţiei depozitelor de unelte şi/sau arme. Se observă o concentrare a descoperirilor de acest
tip în apropierea subcarpaţilor din zona curburii - Dragosloveni, Răstoaca, Budeşti şi Obrejiţa, jud.
Vrancea (Comşa şi Constantinescu 1969: 425-36; Paragină 1980: 71-87; Paragină şi Constantinescu
1980: 71-89) şi în apropierea Dunării - Curcani, Radovanu, jud. Călăraşi (Comşa şi Gheannopoulos
1969: 617-22; Comşa şi Deculescu 1972: 469-74) (Canache şi Curta 1994: 220, fig. 4). În cea mai
mare parte depozitele au fost descoperite în afara spaţiului vreunei aşezări, excepţie făcând situaţia de
la Bârlogu, jud. Argeş (Nania 1969: 117-31), unde depozitul poate fi pus în legătură cu o aşezare
aflată în imediata apropiere a locului descoperirii. O situaţie incertă este legată de descoperirea
depozitului de la Ploieşti Triaj, jud. Prahova2 (Nestor 1943: 160-1; 1944: 29-31; Canarache 1950: 83109). Şi în acest caz este posibil ca depozitul să fi fost descoperit în apropierea unei aşezări mai mult
sau mai puţin contemporane.
O a doua categorie de complexe care pot fi legate de practicarea unor îndeletniciri
meşteşugăreşti o constituie cuptoarele descoperite în exteriorul locuinţelor, denumite impropriu
cuptoare în aer liber. Descoperirea unor cuptoare sau vetre situate în exteriorul locuinţelor este
semnalată în 18 situri; utilitatea fiind explicată diferit de către autorii săpăturilor. Până în prezent au
fost repertoriate un număr de 35 de astfel de instalaţii, repartizate astfel: Alexandria ‘Podul Nou’ două cuptoare (Mitrea şi Preda 1959: 178), Bucov ‘Tioca’ - patru cuptoare (Comşa 1978: 39, fig. 27.13), Bucov ‘Rotari’ - un cuptor (Comşa 1978: 39, fig. 27.4), Bucu - un cuptor (Păunescu şi Renţa: 13),
Bucureşti ‘Alba’ - două vetre (Panait 1963: 111), Buftea - un cuptor (Mănucu-Adameşteanu şi Mercan
2002: 51), Căscioarele ‘Şuviţa Hotarului’ - un cuptor (Sârbu et al. 1996: 123), Căscioarele ‘Suharnă’ cinci cuptoare (Sârbu et al. 1996: 124-5, fig. 144.2-4), Dulceanca IV - un cuptor (Dolinescu-Ferche
1992: 153), Însurăţei - un cuptor (Sârbu şi Vernescu 1999: 212-13, fig. 1), Măgura - un cuptor
(Andreescu et al. 2006: 217), Olteni - trei cuptoare (Preda 1961: 507-8), Podari - un cuptor (Zirra
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1959: 504), Şirna - patru cuptoare (Neagu 1985: 39-41, Olteanu, Grigore şi Nicolae 2007: 55, fig. 323), Ţăndărei - două cuptoare (Păunescu şi Renţa 1992: 109), Vadu Anei - două cuptoare (Teodor
1998-2000: 136-7, pl. 6.a; 7.a-c), Vâlcele - două cuptoare (Oprea şi Corbu 2000: 62, 64) şi Vedea un cuptor (Dolinescu-Ferche 1986: 204). Din punct de vedere al funcţionalităţii lor, există mai multe
opinii în funcţie de elementele definitorii pentru fiecare dintre ele. În acest context, unele semne de
întrebare le ridică cele două vetre semnalate la Bucureşti ‘Alba’, despre care se menţionează că aveau
o formă rotundă şi se adânceau cu 0,30 m faţă de nivelul de călcare al aşezării din care făceau parte.
Este posibil ca şi acestea să fie tot cuptoare, dar datorită unor cauze diferite s-a păstrat doar partea
inferioară a instalaţiei.
Pentru cuptoarele descoperite în exteriorul structurilor de locuit se observă două modalităţi
de amenajare, ambele întâlnite şi în cazul instalaţiilor de acest tip aflate în interiorul locuinţelor. Un
prim tip de cuptor este cel realizat prin săparea unei gropi de acces de dimensiuni variabile, după care
într-unul dintre pereţii acesteia se săpa cuptorul propriu-zis. Acest tip de instalaţie a fost documentat
în aşezările de la Alexandria ‘Podul Nou’ (Mitrea şi Preda 1959: 178), Bucov ‘Tioca’ (Comşa 1978: 39,
fig. 27.1-3), Bucov ‘Rotari’ (Comşa 1978: 39, fig. 27.4), Buftea (Mănucu-Adameşteanu şi Mercan
2002: 51), Căscioarele - Şuviţa Hotarului (Sârbu et alii 1996: 123), Căscioarele-Suharnă (Sârbu et al.
1996: 124-5, fig. 144.2-4), Însurăţei (Sârbu şi Vernescu 1999: 212-13, fig. 1), Olteni (Preda 1961:
507-8), Podari (Zirra 1959: 504), Ţăndărei (Păunescu şi Renţa 1992: 109), Vadu Anei (Teodor 19982000: 136-7, pl. 6.a; 7.a-c), Şirna (Olteanu, Grigore şi Nicolae 2007: 55) şi Vedea (Dolinescu-Ferche
1986: 204). Al doilea tip de cuptor, mai puţin documentat, era amenajat prin săparea într-un mal
(terasa cursului de apă în apropierea căruia se afla aşezarea) situat în apropierea locuinţelor. Astfel de
cuptoare sunt menţionate la Alexandria ‘Podul Nou’ (Mitrea şi Preda 1959: 178) şi Vâlcele (Oprea şi
Corbu 2000: 62, 64).
Chiar dacă aceste cuptoare se aflau în exteriorul locuinţelor propriu-zise, ele nu se aflau în
aer liber (aşa cum se exprimă unii dintre cercetători) şi aveau, probabil, un acoperiş pentru a proteja
de intemperii atât instalaţia propriu-zisă, cât şi pe cei care o foloseau. Cuptoarele erau utilizate
probabil pentru coacerea pâinii sau în alte activităţi gospodăreşti, fapt explicabil dacă avem în vedere
suprafeţele relativ mici ale unora dintre locuinţe. În aceste condiţii este de presupus că cel puţin în
perioadele calde unele dintre activităţile casnice se desfăşurau în exteriorul locuinţelor, poate chiar
prin participarea celei mai mari părţi a comunităţii. O altă posibilă utilitate a acestor instalaţii era aceea
de ardere a ceramicii. În contextul în care pentru întreg teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre, în secolele
VIII-X, nu avem documentate cuptoare care să fie utilizate fără dubiu pentru arderea ceramicii, o
astfel de ipoteză pare plauzibilă. Cantitatea relativ mare de ceramică descoperită, coroborată cu
numărul mare de situri, ne determină să presupunem că este practic imposibil ca recipientele din lut
să provină din centre de olărie aflate în zone învecinate. Este greu de crezut că întreaga cantitate de
ceramică este rezultatul comerţului, mult mai plauzibilă este posibilitatea ca unele dintre cuptoarele
identificate în exteriorul structurilor de locuit să fi fost utilizate pentru arderea recipientelor de lut. În
situaţia în care nu avem documentate centre evidente de olărie în spaţiul nord-dunărean, o ipoteză
plauzibilă este aceea că meşteri itineranţi mergeau din comunitate în comunitate, amenajau cuptoare
cu dimensiuni relativ mici, în care se ardea un număr de vase potrivit nevoilor de moment ale
respectivei comunităţi. După aceea meşterul îşi continua periplul către alte zone, revenind eventual în
anul următor sau atunci când comunitatea avea nevoie de recipiente noi. Astfel s-ar putea explica şi
declinul tehnologic de la roata rapidă la cea înceată. Într-o astfel de situaţie utilizarea unor cuptoare
de dimensiuni mai mici şi care nu erau utilizate doar în acest scop pare posibilă (Musteaţă 2005: 70).
În paralel cu problema meşterilor şi a activităţilor meşteşugăreşti trebuie urmărită şi
circulaţia monetară din acest spaţiu. De cele mai multe ori prezenţa monedelor a fost strâns legată de
un anumit tip de legături ‘comerciale’, de existenţa unor relaţii de schimb dintre acest teritoriu şi
Imperiul Bizantin. În condiţiile în care statul bizantin se îndepărtează de zona Dunării scad şi
posibilităţile de influenţă politică şi economică ale acestuia în zonă.
Din analiza circulaţiei monedelor bizantine în spaţiul nord dunărean în a doua jumătate a
mileniului I se observă o întrerupere a pătrunderii acestora începând cu perioada domniei lui
Constantin IV Pogonatul (Preda 1972: 389). Este cunoscut că în ultimele decenii ale secolului al VIIlea, în anii 679-680, au loc atacurile puternice ale triburilor bulgare împotriva statului bizantin şi
pătrunderea acestora la sudul fluviului. Apariţia noului stat bulgar în partea de nord - est a Peninsulei
Balcanice şi recunoaşterea acestuia în anul 681 de către Constantinopol, are ca urmări imediate
întreruperea legăturilor dintre teritoriile nord dunărene şi provinciile imperiului.
În cadrul secolului al VIII-lea descoperirile monetare sunt nesemnificative, putând fi
semnalate decât câteva descoperiri izolate: un follis de la Tiberiu al III-lea, emis în anii 700-701 de la
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Drobeta Turnu Severin (Mănucu-Adameşteanu 2003: 56, Oberlander-Târnoveanu 2002: 147, nota
194) şi un miliaresion de la Leon IV (775-780), descoperit în 1936 la Tichileşti, jud. Brăila (MănucuAdameşteanu 2003: 56; Dimian 1957: 197). Monedele de secol al IX-lea sunt ceva mai numeroase,
dar nu reprezintă o reluare a circulaţiei monetare. Astfel, avem o monedă de la Nichifor I (802-811),
surfratată peste o emisiune de la Irina (797-802) descoperită la Şirna în anul 1992 (Olteanu, Grigore şi
Nicolae 2007: 168, fig. 16.5, 6), dar din păcate nu într-un complex închis. Spre sfârşitul secolului al Xlea se observă reluarea circulaţiei monedelor bizantine, în majoritatea situaţiilor sunt însă descoperiri
întâmplătoare, fără a putea fi puse în legătură cu complexe de locuire. Din această perioadă se cunosc
în special emisiuni de la Vasile II - Constantin VIII (976-1028), deci după reconquista bizantină din
timpul împăratului Ioan Tzimiskes (Preda 1972: 380-1, 389).
Practicarea meşteşugurilor în cadrul aşezărilor muntene din secolele VIII-X este evidentă şi
chiar dacă în unele situaţii nu este încă suficient documentată, aceasta reprezintă doar un stadiu al
cunoaşterii noastre. Amploarea şi caracterul acestor îndeletniciri rămân însă un subiect neclarificat pe
deplin. Principala întrebare este legată de tipul de producţie care se realiza în spaţiile cercetate.
Comunităţile care au vieţuit în acest teritoriu aveau o producţie strict casnică sau una destinată
schimbului? Activitatea care a atras atenţia de la început a fost prelucrarea fierului, pe de o parte
datorită numărului relativ mic de piese confecţionate din acest material în cadrul aşezărilor cercetate
iar pe de altă parte datorită descoperirii unor elemente care conduc către existenţa unor spaţii
destinate acestei activităţi.
Natura schimbului în perioada secolelor VIII-X este încă o problemă care nu este pe deplin
elucidată. Practicarea unor meşteşuguri presupunea existenţa unor persoane care să deţină informaţia
tehnologică, să o pună în practică şi să o transmită mai departe. În lipsa unor centre specializate în care
acest circuit să fie asigurat este dificil de identificat procesul prin care pe de o parte cunoştinţele erau
transmise din generaţie în generaţie, iar pe de altă parte se asigura fluxul tehnologic. În situaţia
metalurgiei fierului nu trebuie exclusă posibilitatea ca fierul brut (lupele) să fi fost achiziţionat din zone
unde acesta putea fi exploatat cu uşurinţă, iar prelucrarea sa ulterioară să se realizeze în cadrul aşezării,
în funcţie de necesităţile fiecărei comunităţi. O altă problemă care se ridică în această situaţie este
provenienţa meşterului şi dacă o comunitate de tipul celor ale căror aşezări au fost cercetate la Bucov,
Şirna, Bucu etc. îşi permitea din punct de vedere economic să beneficieze de prestaţia permanentă a
unui astfel de meşter. Nu trebuie exclusă posibilitatea ca un meşter să producă uneltele şi ustensilele
necesare mai multor comunităţi aflate într-o anumită zonă şi de ce nu plasate de-a lungul unei căi de
comunicaţii (râu).
Producerea recipientelor din lut (tehnologia olăritului) este un al doilea aspect extrem de
important în economia zonei. În contextul în care inventarul arheologic este constituit în cea mai mare
parte din această categorie de artefacte se constată o lipsă a cuptoarelor tipice necesare arderii
produsului final. Ipoteza existenţei unor meşteri itineranţi şi nu a unor centre specializate, poate fi o
explicaţie plauzibilă, care însă urmează a fi confirmată pe deplin de cercetările viitoare.
În afară de aceste două sectoare esenţiale în cadrul meşteşugurilor mai mult sau mai puţin
dezvoltate alte îndeletnici par a avea o utilitate strict casnică, fără a depăşi cadrele comunităţii. Torsul,
prelucrarea pieilor, a osului dar şi a altor resurse naturale precum şi tâmplăria sunt ocupaţii a căror
prezenţă a fost documentată în mai toate aşezările cercetate până în prezent. Ponderea acestora
precum şi nivelul tehnologic sunt însă în acest stadiu greu de evaluat.
În general comunităţile umane au folosit în mare parte resursele naturale, dar nu avem
cadrele pentru a considera că în această perioadă putem vorbi de comunităţi specializate într-un
anume meşteşug şi care au constituit astfel centre specializate. Relaţii între comunităţi în ceea ce
priveşte schimbul de produse este indiscutabil, dar acesta nu depăşea nivelul trocului cu surplusul de
resurse. Cercetările viitoare, precum şi publicarea materialelor provenind din săpături mai vechi ar
putea aduce informaţii noi şi în acest domeniu.
Note
1.

Procurarea fierului din zonele metalifere aflate în interiorul arcului Carpatic era posibilă în contextul
exercitării controlului minelor de sare din Valea Mureşului şi al căilor de comunicaţie de către călăreţii
bulgari.
2.

Despre structura şi datarea depozitului de unelte de la Ploiesti Triaj vezi: Ciupercă 2011: 271-88.
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Câteva puncte de vedere privind activităţile meşteşugăreşti şi spaţiile de ‘producţie’ între
Carpaţi şi Dunăre în secolele VIII-X

Figura I.
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Cartarea siturilor în care au fost cercetate ateliere şi instalaţii exterioare locuinţelor.

The sites where workshops, housing and outdoor facilities have been discovered.

Figura II.
Cartarea siturilor în care au fost descoperite lupe, zgure şi deşeuri din fier, ‘fluiere’
pentru foale şi depozite de unelte şi arme.
The sites where iron ingots and waste slag (￭), ‘whistles’ for bellows (), weapon and tool deposits (%)
have been discovered.
1. Alexandria; 2. Bârlogu; 3. Bucov (‘Tioca’ şi ‘Rotari’); 4. Bucu; 5. Bucureşti-Alba; 6. Bucureşti-Străuleşti 7. Budeşti;
8. Buftea; 9. Căscioarele; 10. Curcani; 11. Dragosloveni; 12. Dridu; 13. Dulceanca; 14. Feteşti 15. Însurăţei; 16.
Măgura; 17. Mărculeşti-Viişoara; 18. Obrejiţa; 19. Olteni; 20. Ploieşti Triaj; 21. Podari; 22. Radovanu; 23. Răstoaca;
24. Surduleşti; 25. Şirna; 26. Ştefan cel Mare; 27. Ţăndărei; 28. Vadu Anei; 29. Vâlcele; 30. Vedea; 31. Vlădeni
Lista siturilor care sunt reprezentate în hărţi.
Sites represented in the maps.

