
A. RADULESCU

ATELIERE MESTESUGARESTI PENTRU ARS MATERIALE
DE CONSTRUCTIE DIN LUT

Domeniul activitatii mestesugaresti s"'a impus în cadrul societatii
umane din cele mai îndepartate timpuri, ca un factor de baza în viata
social-economica, antrenînd însemnate grupuri de oameni în procesul de
productie al unor articole de necesitate vitala.

OTizontul preocuparilor de acest fel s-a largit considerabil în de
cursul veacurilor, ajungîndu-se în epoca clasica greco-romana la rezultate
inestimabile pe toate fronturi le de manifestare a iscusintei omel1esti
.si a tehnicii.

Un loc de frunte între categoriile mestesugaresti de certa si impe
rioasa necesitate, îl ocupa, pe linia marilor realizari în cultura materiala
si spirituala a antichitatii, materialul de constructie cu diferitele 'lui
forme : pi,atra, caramida, mortar, lemn etc.

Nu se poate imagina nicaieri o înfatisare arhitecturala, care sa nu
fi avut la baza materialul amintit. în seria preocuparilor menite sa ne
duca la cunoasterea fenomenului constructiv, vom face deocamdata refe
rire, în cadrul de fata, numai asupra unora dintre elementele de baza
în constructii: caramida, tigle si olane. Si pentru a face mai accesibil
întelegerii aoest proces productiv, atît de însemnat în sfera activitatii
mestesugaresti din Dobrogea romana, vom limita consideratiile noastre
numai la atelierele de productie în sine.

Materialele de consm-uctie de oare ne vom ocupa, presupun un pro
,ces complex de producere, adica mai multe procese de fabricatie: cau
tarea si selectarea materiei plastioe (respectiv argila de buna calitate 1),
modela!rea obiectelor, fie cu mîna, fie la roata - în cazul ceramicii sau
a unor materiale similare - fie în tipare. Urmeaza uscarea, facuta la un
sorure domol, sau arderea gradata, în instJalatii anume creiate; sa mai
notam apoi trierea produselor finite. Cunoasterea completa a procesului
de fabricatie implica deci o întreaga gama de cercetari.

1 Vitruviu, Despre aThitectura II, 3.



In lucrarea de fata, vom încerca o înmanunchere si o interpretare
a tuturor descoperirilor de epoca romana, care atesta pe teritoriul dintre
DunaTea de Jos si Marea Neagra latura mestesugareasca în discutie, adica.
fabrica rea materialelor care necesita cuptoare.

Datele furnizate de sapaturi, fie ele mai vechi sau mai noi, fac
astazi posibila clarificarea acestui proces, obscur pîna nu de mult, pentru
teritoriul Dobrogei romane. Ultimile descoperiri au permis înscrierea pe
harta a mai multor localitati, unde sapaturi sistematice, chiar de mica
amploare, precum si unele descoperiIri întîmplatoare, au pus în lumina.
mai multe cuptoare. în prezent, posedam un important lot de monumente
arheologice care, judecate în ansamblu, permit pe baza de analiza si de
comparatie, sa se faca constatari interesante asupra naturii lor functio
ruale, a identitati lor, a analogiilor ca si a deosebirilor ce exista în struc
tUlI'a lor.

Localitatile si punctele în care aUI fost scoase la lumina astfel de
obiective, prezentate în ordinea cronoLogica a descoperirilor sînt: Garvan
Dinogetia 2, Constanta-Tomis 3, Neptun-territorium callatianorum 4 si 01
tina-Altinum 5. Acestora le putem adauga alte brei puncte în care, fie
urmarindu-se obiective arheologice de alta natura, fie facîndu-se numai
observatii de suprafata, au fost sesizate urme ale unor instalatii meste
sugaresti similare. în acest sens sînt de mentionat punctele de la Gura
Canliei, judetul Constanta 6, de la Telita, judetul Tulcea 7 si chiar din
orasul Constanta (alt loc decît cele publicate). Desigur ca nu vom pierde
din vedere nici alte cuptoare, oricît de vagi ar fi informatiile pe care
le avem despre ele, daca se leaga de complexe cunoscute si daca, prin
urmare, serveau aceluiasi scop 8.

Publicate, sau în buna parte înca inedite, cele aproape 15 cuptoare.
cunoscute integral sau partial pe teritoriul Dobrogei, aduc contributii
de pret pentru cunoasterea manifestarilor mestesugaresti de care ne
ocupam. De aceea vom începe prin a le prezenta sumar, într-o O!I'dine
tipologica strîns legata de înoadrarea lor în timp.

Tipul 1. (PI. 1). Aici se integreaza cuptorul de la Garvan-Dino
getia 9, sapat înca din 1956. Formele aparte ale partilor sale componente,

2 Gh. Stefan - Un cuptor roman de ars tigle, descoperit la Carvan, în
SCIV, VIII, 1-4, 1957,p. 339-345.

3 A. Radulescu, Monumente romano-bizantine din sectorul de vest al ce
tatii Tomis, Constanta 1965,p. 6-23, fig. 1-8.

1, C. Iconomu, Cercetari arheologice la Mangalia si Neptun, Pontice Con
stanta 1968,p. 235si urm.

5 M. Irimia, Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramica de la Oltina.
Pontice, Constanta 1968,p. 379 si urm.

ti D. Vîlceanu, Urme de vietuire antica la GUTa Canliei, în SCIV, XIII, 1,
]962, p. Hl.

.7 A. Radulescu, Podoabe de bronz ale unui car roman si depozitul de tigle
de la Telita, comunicare tinuta la prima sesiune Stiintifica a Muzeelor din RSR.
27-29.XIII.1964, cu rezumat publicat în Revista Muzeelor, nr. special, II, 1965,
p.437.

8 CIL III, 1971, - o inscriptie latina descoperita între resturile a doua
cuptoare, chiar lînga cele despre care este vorba în lucrarea noastra.

9 Gh. Stefan, loc. cit.
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sistemul de corelare a acestolr parti, principiul de functionare si în spe
cial perioada careia îi apartin, îl impun aa fiind deosebit de tot ceea ce
se cunostea pîna acum în Dobrogea, nu însa fara analogii în alte parti
ale lumii romane. Cuptorul a f{)st descoperit la piciorul unei pante de
deal, numit de localnici Dealul lui Voda, lia jumatatea distantei dintre
eantonul de la punctul Latimea si grindul Bisericuta 10.

Intrarea în cuptor - deci în focar - se afla spre gilrla Latimea,
adica pe latura de est H. Ca si celelalte instaLatii despre care va fi vorba,
cuptorul de la Dinogetia este o cavitate sapata în malul de pamînt, cu
gura spre panta, în sectiune orizontala. Forma este patrata. Masurata
în afara, Latura lui are 4 m, iar în interior 3,30 m - dimensiuni sensibil
<Jpropiate de cele ale celorlalte cuptoare despne care va fi vorba mai jos.

Autorul studiului despre acest obiectiv arata ca intrarea în focar
se facea printr-un coridor, mc1rginit de o parte si de al1:lade ziduri, con
struite îngrijit, din chirpici. Culoarul se pastra, în momentul cercetarii,
pe o lungime de 0,90 m, dar a fost mult stricat de revarsarile apelor
.si deci va fi fost odinioara mai mare.

Luînd în consideratie fOll'ma terenului în care a fost amplasata
instJalatia, putem conchide Lesne ca nu exista un praefurnium, inutili
tatea lui fiind fiTeasca, din moment ce alimentarea cu combustibil, ca si
evacuarea cenusei si a carbunilor, se putea face prin spatiul liber din
.-Ifara pantei, asa cum se proceda de exemplu, în complexul de la Hobita
Sarmizegetusa 12.

Coridorul exterior se prelungeste si se transforma în focall', într-un
culoar - furnium - lung de 2,80 m. Din acesta, se nasc de-o parte
sidE1 alta cele pat1"u canale secundare, largi de 0,40 m 'si in!Cllte de
circa 0,80 m, dar mai înalte cu aproape 0,50 m decît canalul principal.
Intre aceste canale secundare, apar pinteni de ziduri, facuti tot din chir
pici lacoperiti cu lut, necesari pentru a sustine masiva platforma de dea
supra (astazi distrusa în cea mai mare parte). Irpediat sub platforma cu
orificii de tiraj, în apropierea zidurilor perimetrale, laterale, pintenii sînt
strapunsi de alte canale mai mici, orizontale, cu dilametrul de 0,18-0,20 m,
situatie unica la noi în tara, dupa cum afirma ceraetatorul acestui cup
tor 13, dar nu fara anologii în Austria 14 sau în Pannonia 15, adaugam noi).
Reteaua de canale asigura în chipul acesta o dis1lributie uniforma a cu
rentilor de aer cald sub întreaga platforma care slistinea materialul de ars.

Platforma cu orificii de tiraj, groasa de 0,40 m - la vremea cer
cetarii abia se mai pastra întreg un singur orificiu - se sprijinea pe

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Octavian FIoca, Der ramische Ziegelafen van SarmizegetLLsa, în Dacia

IX-XI, 1941-1944, p. 436.
:13 Gh. Stefan, loc. cit.
14 Dr. S. Loeschke, Die ramischen Ziegelafen im Gemeindewald van Spei

-eher, în Trierer Zeitschrift, 6, 1, 1931, p. 1-7, pl. 1-11.
15 Kuzinszki Beilint, în Regeszeti es Tarteneti ekanpv, XI, Budapesta 1932,

cap. Agyagegeta kemencek, p. 25 si urm., unde emendeaza tipuri de cuptoare
jn acea vreme în Pannonia .
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-zidurile de chirpici care captuseau focarul, ca prelungiri ale zidurilor
<dela ooridor 16.

Din cauza deteriorarii în care se afla acest important element din
complexul constructiv al cuptorului, nu ne putem da precis seama nici
despre modul cum se nasteau la baza orificiile de tiraj, nici despre dis
tribuirea' 10'1"' la suprafata platformei. Avem însa toate temeiurile sa
credem ca celor patru canale secundare care cadeau perpendicular pe
canalul central, mai l,arg si mai lung, le corespundeau, fiecaruia, cel putin
cîte doua rînduri de orificii rotunde. Deci, erau în total opt rînduri de
crificii, absolut necesare pentru circulatia si stimularea fenomenului fizic
al reverberatiei - principiu de baza aI, functionarii cuptorului.

Camera de ardere, captusita si ea cu ziduri de chirpici de laceeasi
factura cu cei ai focarului 17, avea o capacitate destul de mare, jude
dnd dupa suprafata, de aproape 11 mp, a platformei. Zidurile ei însa
,s-'au pastrat pe înaltimi atît de reduse, încît nu putem aprecia cantitatea
de material pe care l-ar fi putut cuprinde cuptorul.

Bazat pe materialul ceramic, foarte redus de altfel, dar mai ales luînd
în consideratie cele doua monede de bronz argintat din timpul tetrarhiei,
un<~cu numele lui DiocIetian, cea de a doua cu numele lut ,Maximin
Her~les, cercetatorul obiectivului în discutie iN: dateaza 'înTIre ami
285-305. In aceasta epoca de mari prefaceri la Dunarea de Jos, efortu
rile uriase de redresare a granitei de aici, distrusa de goti s-au axat re
lucrari de amploare pe limes, Dinogetia-Garvan situîndu-se între locali
tatile cr-efacute.De aici, necesitatea stringenta a unor mari cantitati de
materiale de constructie.

Presupunerea formulata acum 12 ani de autorul amintit, si anume
ca acest cuptor nu va fi fost singurul din aoe azona, se confirma iacum,
prin descoperirile facute la Tomis si la Oltina 18, Cuptoarele de la Dino
geBa constituiau parti ale unui mare complex, pe masura importantei
marelui centru social-economic din nord-vestul Dobl'ogei, care reclama
la sfîrsitul veacului III si începutul celui de al IV-lea, cantitati uriase
pentru refacerea sa.

Acestui prim tip, care se întîmpla sa fie si cel mai timpuriu si
primul descoperit pe teritoriul Dobrogei, îi sînt proprii caracteristici pe
,care nu le vom mai întîlni decît departe în afara acestui tinut.

Tipul II. (Pl. II). O foarte recenta descoperire ocazionala, facuta
în timpul lucrarilor de constructii de la Mangalia-Nord - mai înainte
.gara Neptun - aproape de malul lacului din padurea Comorova, a adau
gat un nou exemplar de cuptor, unic pîna acum din punct de vedere
tipologic. El ne aduce noutatea unei forme aparte a focarului w, motiv
care ne îndreptateste sa-I integram într-un tip separat - mai curînd
decît într-o eventuala varianta a unor tipuri de data mai tîrzie 20.

16 Gh. Steran, 0p. cit., p. 342.
17 Ibidem.
18 Vezi mai jos.
ta C. Iconomu, op. cit., p. 263.

20 Vezi tipul III, mai jos.
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Punctul descoperirii - în zona necropolei romane de la Neptun 
era marcat de un pamînt Q'oscat,amestecat cu numeroase f<ragmente de
tigle, unele de forma dreptunghiulara, altele usor albiate, cu impresiuni
facute cu degetele - cele mai multe fragmente fiind lipite între ele cu
pamînt galben.

In ansamblu, cuptorul are aceeasi structura componistica: focar,
platforma si camera de ardere.

Focarrul, înalt de 1,35 m si lat de 1,90 m, este prevazut cu o intrare
pe latura de est, înalta de 1,10 m si lata de 0,30 m, avînd sus o arcada
construita din chirpici dispusi radial, iar jos un prag tot din chirpici.

în chip normal, în aoeasta parte a instaJJatiei trebuia sa se afle,
fie si numai stratigrafic, un praefurnium, însa lucrarile de constructii,
executate în mare parte cu mijloace mecanice, au dus la distrugerea
acestei încaperi subterane, ale carei urme abia au putut fi sesizate.

Acestui tip de cuptor îi este caracteristic un focar format dintr-o
singura încapere, fara nici un stîlp sau zid median - longitudinal - de
sustinere a platformei. Rolul acestor elemente constructive este supllnit
de cele sapte arce mari, conshwte din caramizi late de cîte 0,30 m, dis
puse radial, care se tes deasupra cu platforma. în intervalele dintre
arce, prin intermediul unor fragmente de caramizi taiate regulat si ase
zate parr'alel, iau nastere orificiile de tiraj 21. Au rezultat în aoest chip
sapte rînduri paralele. cu cît 12 orificii fiecare, distribuite pe întreaga
suprafata a platformei.

Nici peretii focarului, nici cei ai camerei de ardere - separate
Între ele prin platforma - nu sînt constrruiti dintr-un material special,
ci, sînt rezultatul arderilor puternice si repetate ,ale gropii, asa dupa cum
vom mai întîlni si în alte cazuri 22. Aceasta metoda de amenajare a insta
latiei, mult mai simpla, creeaza o platforma tot atît de rezistenta si de
puternica ca si cea de ~a cuptoarele cu pereti perimetrali constrruiti din
chirpici sau din caramizi.

Chiar focarul descris mai sus, realizat într-o singura încapere boltita,
a fost bine calculat. Arcel.e masive, din caramizi cu capetele împlîntate
în marginile gropii, atît de puternic întarite prin arderi succesive, con
stituie un tot atît de bun sprijin ca si, eventual, un stîlp sau un zid me
dian în focar. Se poate aprecia ca platforma suporta în felul acesta sar
cini apreciabile.

Asa cum se prezinta cuptorul de la Neptun, el se deosebeste radical
de cel de la Dinogetia. La baza constructiei sale a stat o cu totul alta
conceptie.

Cît priveste deosebirile fata de celelalte doua tipuri de carr'eva fi
vorba mai jos, ele sînt mari. Focarul larg, si platforma de deasupra spri
jinita numai prin arcuri masive, fara nici un alt sprijin central, definesc
cuptorul de la Neptun ca un tip nou, fara 'analogii sau similitudini dare
în alte parti ale Dobrogei.

p1 C. Iconomu, loc, cit" pl. II.
22 Vezi mai jos.
23 C. Iconomu, loc. cit.
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Fragmentele ceramice adunate din pamîntul de umplutura, înfi1trat
prin spartura focarului si prin orificii - apartin sec. IV-V 23,fapt care
ne da posibilitate a sa stabilim un terminus post qaem pentru cuptor. În
functie de aceasta, putem aprecia începutul functionarii sale la o data
imediat anterioara celei atestata de materialul ceramic. În orice caz,
n-a putut fi construit decît dupa încetarea functionarii acelei necropole
careia i se suprapune aseza1rea romana de, lJaNeptun-Comorova.

Tipul III. (PI. III). În suita de cuptoare cercetate la Constanta în
anul 1960, apare si un al treilea tip, pentru regiunile noastre, dar nu
fara traditii mostenite laici dintr-o epoca mult mai veche. Ca si în cele
la:Ite cazuri analizate aici, si acest tip s-a realizat prin amenajarea unei
gropi orientata longitudinal est-vest, rectangula['a în sectiune orizontala,
cu dimensiunile de 3,20 X 2,30 m.

Intrarea în focar se facea printr-un pmefurnium aflat pe latura de
sud, cu o deschidere de 1 m înaltime, sus cu o arcada facuta din cara
mizi, dispuse radial, imediat sub platforma. In centrul focarului se afla
un stîlp construit din chirpici 24, de fmma patrata în sectiune transver
sala, cu latura de 0,60 m; pe masura însa ae se înalta catre platforma
cu care face corp comun, stîlpul se lateste pe toate laturile 23. În felul
acesta, spatiul dintre stîlp si peretii gropii - altadata spatiul aoesta aV,ea
forma dreptunghiulara, însa la data descoperirii devenise rotund, din pri
cina scurgerilor de substanta vitroasa - are o forma inelara, cu vatra
puternic arsa.

De pe bolta spatiului inelar se nasc orificiile de tilraj care strapung
platforma fie vertioal, fie oblic - oblicitatea constatîndu-se mai ales la
marginile inferioare ale platformei - în asa fel încît suprafata ei este
punctata pretutindeni de gurile orificiilor dispuse neregulat.

PlatfOTma - o placa solida, construita din fragmente de caramizi
legate cu pamînt galben - pare a fi o prelungi<re, mult extinsa de jur
împrejur, a partii superioare a stîlpului central din focar si era încon
jurata de pereti identici cu cei de la tipul II, adica profil urile gDopii
rectangulare în care a fost clI'utat cuptorul s-au întalrit prin arderi. Dar
acesti pereti s-au pastrat pe înaltimi reduse, cuptorul suferind avarii,
mBji al~s în timpul saparii unui sant de fundatie pentru un bloc de
locuinte (bloc care, de fapt, a prilejuit descoperirea). '

Pentru detei'minarea destinatiei unor astfel de cuptoalre, este impor
tant de relevat acel pachet de caramizi, asezate pe cant si lipite între ele,
din pricina arderii intense. Avem un grup de patru caramizi într-un sens,
apoi doua la un capat si trei la celalalt capat 26, în sensuri opuse" ceea
ce arata precis felul în care erau stivuite caramizile pe platfolI'ma, în
camera de ardere. Caramizile sînt de tip bizantin roman, la fel cu cele
întrebuintate la constructia celor doua bazilici din sec. V-VI, aflate

24 Aceasta maniera de constructie a focarului este de traditie mult mai
veche, fapt constatat în sapaturile de la Histria, ef. M" Cpja, Activitatea mes
tesugareasca la Histria în sec. V/-/ î.e.n., în se/v, XIII, 1962, Ip. 126 si urm.
(= Dacia, N. S., VI, 1962, p. 115-138),

25 A. Radulescu, Monumente ..., p. 9.
26 Idem.
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la circa 200 m, spre sud, în spatiul ocupat altadata de liniile ferate ale
fostei gari din Constanta, acolo unde va fi functionat un episcopium, bine
cunoscut pentru orasul vest-pontic 27.

Cercetarile de supraiiata în jurul acestui obiectiv au facut posibila
- atunci cînd terenul s-a nivelat cu masini speciale - identificarea
a înca doua cuptoare, în linie dreapta cu cel sapat, - linia fiind orien
tata est-vest - la circa 10 m unul de celalalt. Niciuna dintre cele doua
instalatii n-a putut fi însa cercetata, lucrarile de constructii din împre
jurimi împiedicînd acest lucru. Credem însa ca ele alcatuiau, împreuna
cu cel cercetat, un complex, în cadrul calruia toate prezentau identitati
de forma si de structura. In felul acesta robtinem un al treilea tip.

Tipul IV. (Pl. IV). La stabilirea celui de-al patrulea si ultim tip
de cuptoare, concura descoperirile facute în doua localitati importante
ale Dobrogei romane : Tomisul si Altinum.

Daca grupul celor trei cuptoare de la Tomis, cu stîlp central în
focalr, sînt intramurane, al doilea grup, compus tot din trei exemplare,
a fost amenajat în afarr-a zidului de incinta. la circa 300 m spre vest
de primul 28. Doua dintre ele au fost cercetate amanuntit, al treilea
nu, deoarece intra sub o constructie moderna. Grupul intra si el în
sfera caracterizarilor noastre.

In partea de nord-est a satului Gltina, în imediata apropiere a
soselei care duce spre Dunare, la "Debarcader", lînga punctul numit "la
dinamita", s-au gasit mai de mult, prin surparea unui mal de pamînt,
si apoi prin sapaturi sistematice, trei cuptoare. Dar au mai existat si
altele, fapt confi<rmat de localnici sau consemnat în publicatii 29. Ur
mele lor au dispalrut însa cu multi ani în urma, din motiv,e legate de
constructii, lucrari agricole etc.

Cele sase instalatii - trei de la Tomis si trei de la Oltina - va
desc numeroase identitati. Unele diferente care se vor semnala pe par
cursul prezentarii sînt minore si nu au pondere pentru determinarea
noastra tipologica.

Ca si în cazul celorlalte trei tipuri, si acest al patrulea este tot
subteran, fie cu peretii întariti prin ardere, ca la Gltina 30, fie captusiti,
atît în focar cît si în camera de ardere, cu ziduri din obisnuitii chirpici.

Ceea ce deosebeste însa radical acest al patrulea grup de prece
dentele, este structura focarului. Aici este vorba de o camera dreptun
ghiulara. de dimensiuni aproximativ aceleasi la roate sase cuptoarele.
Camera este împatita longitudinal în doua, printr-un zid median de sus
tinere a platformei, caracteristica pe care o vom întîlni si în Dacia,
d.upa cum amta recentele descoperiri de la Micia :.a, precum si în Pan
nonia, dupa cercetari mai vechi ::32. Spre deosebire însa de acele cuptoare

'XI Idem, p. 77.
28 Idem, p. 12.
29 en, III, 1971.
30 M. Irimia, loc. cit.
31 O. Floca, Al. Ferenczi si Liviu Maghitan, Grupul de cuptoare de ars

ceramica de la Micia, cbmunicare tinuta la cea de a IVa- Sesiune de comu
nicari stiintifice a Muzeelor, 6-7 februarie 1968, în mss.

32 Kuzinszki Balint, op. cit., cuptorul XIII, fig. 34, p. 52-53.
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de la Micia, care au zidul median din pamînt si vatra acoperita cu ca
ramizi 33, la Tomis si la Oltina vetrele sînt nepardosite. Zidurile me
diane din focar sînt construi te tot din ch~rpici, tesîndu-se în partea su
perioara cu platforma, cu care face corp comun. Este de observat ca
nicaieri zidul median nu se uneste cu peretele perimetral posterior,
spatiul liber dintre cele doua parti componente înlesnind mult circu
latia curentilor de aer cald.

De asemenea, în fata intrarii, zidurile mediane se întrerup la o·
distanta mai mica sau mai mare 34 de aceasta, pentru a se creea un.
spatiu mai larg, atît de necesar pe de o parte pentru introducerea com-·
bustibilului în focar, pe de alta pentru realizarea unei comunicari per-o
manente si eficiente între cele doua încaperi adiacente 33.

Atît zidul median cît si platforma - caJre fac corp comun - sînt.
zidite din caramizi, tigle si olane, fragmentare sau întnegi, dar mai ales.
din chirpici, totul legat cu lut galben. în fiecare dintre cele doua în
('E\peri adiacente se nasc, din zidul median, arce care, în partea opusa,
se împlînta în zidurile perimetrale. în functie de marimea platformei.
cu orificii, numarul acestor arce variaza. În cazul cuptoarelor de la
Oltina gasim unul cu sase perechi de arce, ceLelalte doua cu cîte cinci
perechi 36. La Constanta, în cazul cuptorului C.V, luat ca prototip'
aici, vom întîlni numai pa1Jruperechi.

între arc ele focarelor sînt prevazute intervale mai mult sau mai
putin largi, de unde, prin intermediul fragmentelor de caramizi fixate
cu lut, pornesc orificiile de tiraj, care asigura în toate cazurile o: tem-o
peratUJraridicata în camera de ardere.

Toate oelelalte elemente care compun acest tip de cuptoare, sînt:
absolut identice ca forma. Dar nu avem nici un indiciu asupra modului
cum se închideau camerele de ardere în partile lor superioare - sau
poate ca nici nu aveau vreum acoperamînt deasupra lor. Despre acest
lucru putem sa ne dam seama numai avînd în vedere functiunea lor'
si mai ales descoperirile ulterioare.

Dupa numarul cuptoarelor gasite pîna acum, tipul al patrulea
(pL IV), atestat la Oltina si la Tomis, cu focar mai larg si despartit prin-·
tr-un zid median, longitudinal - pare sa fi fost mai frecvent. Se pare ca
era p:·cferat cu mult tipului de cuptor cu culoar în partea centrala
si cu canale laterale. înguste si scunde (tip întîlnit mai aLes la Dino
getia 37, Sarmisegetuza 38 Orheiul Bistritei 39, si în Pannonia 40) sau de-o
cît tipul de cuptor de la Neptun, al carui focar n-are nici stîlp central
si nici zid median pentru sustinerea platformei. în adevar, s-au gasit:

33 O. Floca, Al. Ferenczi si L. Maghitan, op. cit.
31, La Constanta întreruperea se face la 0,70 m în fata gurii de alimentare

iar la Oltina la numai 0,30 m.
35 A. Radulescu; op. cit •• p. 14-15, M. Inmia, op. cit.; p. 384.
36 M. Irimia, op. cit .• p. 384, 401 si 402:
37 Gh. Stefan, op. cit., p. 339 si urm.
38 O. Floca, Der ramische Ziegelafen ...• p. 431 si urm.
39 D. Protase, St. DaniIa, Un cuptor roman de ars caramizi la Orheiul:

Bistritei. în Apulum, V, MCMLXV, Bucuresti, p. 557.
1,0 Kuzinski Balint, op. cit., p. 25-52.
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din tipul al patrulea Staseexemplare, carora trebuie sa le adaugam ne
aparat si pe cele necercetate de la Oltina si Tomis, dar ale caror urme
au fost sesizate.

Comparatia facuta între primele doua tipuri se refera exclusiv la
structura si forma tipologica a cuptoaJrelror,nu si La epoca. Tipul al pa
trulea a fost pretutindeni datat în sec. V-VI e.n. Aceasta nu înseamna
ca tipul cu zid median se încadreaza în aceasta epoca. El apare si la
Micia 41 în Dacia, deci a functionat mult mai de timpuriu decît' cele
din Scythia Minor, poate chiar din sec. III. În cazul acesta, este de
admis ca tipul în discutie se întinde pe o perioada foarte îndelungata,
constituind o marturie în plus a f1recventei sale si a preferintei pe carE>
1-0 acordau mesterii considerîndu-l o instalatie mai simpla si totodata
mai eficienta.

Dar daca cercetarile complete asupra acestor instalatii au permis
observatii amanuntite si precise, care ne-au dus la caracterizari si în
cadrari tipologice, mai sînt si alte urme de cuptoaire, identificate oca
zional în unele localitati, unde se urmareau de fapt alte obiective ar
heologice. Lipsa unor sapaturi speciale nu permite însa o prezentare,
fie si sumara, a lor, totusi putem fixa unele puncte de plecare.

La Telita, în judetul Tulcea, s-a degajat o încapere cu ziduri de
piatra legate cu mortar, în care era stivuit un important lot de tigle 42,.

de ordinul sutelor. Alaturi, pamînt rosu aprins, amesteoat cu multi bul
gari de zgura, carbuni, cenusa etc. Împreuna, constituie neîndoios do
vada lPeremptarie a existentei în aC'el punct la unei magazii de depo
ZItare a produselor. Probabil ca tot aici va fi functionat si unul sau
mai multe cuptoare.

De asemenea, este în afara d~ orice îndoiala ca si r,esturile de,
pamînt ars, caramizi, olane, zgura, ca si fLragmente din platforma cu
orificii, descoperite prin cercetari de suprafata în complexul arheolo
gic de la Gura Canliei - lînga Oltina, pe malul Dunarii - proveneau
tot de la cuptoare asemanatoare cu cele în discutie 43.

In sfrîsit, trebuiesc amintite si urmele altui cuptor, descoperit în
alt punct al Constantei decît cel de ca;re am vorbit mai sus. Este vorba
de resturile identificate la intersectia strazilor V. Alecsandri cu Ecate
rina Varga, în timpul unor lucrari ediliuare. În santul de canalizare.
la minus 0,30 m, sub pavaj, a aparut în profil o masa de caramizi mari
si de tigle, asezate neregulat, pe o lungime de peste 10 m. Totul era
cuprins între doua ziduri mici de pietre, fara legaturi de mortar. Pe
lînga caramizi, s-a recoltat si o importanta cantitate de fmgmente de

41 Informatie indirecta de la L. Marghitan.
42 Sapaturile de la Telita, executate în 1963, au avut ca scop descoperirea

unui car de lupta roman ale carui podoabe aparu sera mai înainte ocazional. ef.
A. Radulescu, op. cit., Podoabe de bronz. Sapaturile însa au cazut peste un com
plex de încaperi din care tiglele scoase se asemanau în totalitate, constituind pro
dusul unei serii sau sarje. S-ar putea adauga înca acestor descoperiri si marele
numar de fragmente de amfore. Complexul, dupa monede si ceramica, e datat în
sec. III e.n.

43 D. Vîlceanu, loc. cit.
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amfore mari. Este sigur ca si aici se afla un depozit,' lînga un cuptor
care n-a putut fi sapat, din motive prea bine cunoscute la Tomis: su
prapunerea cladirilor moderne orasului antic.

Valoarea documentara a acestor pretioase marturii arheologice
.sporeste, pe masura ce unele semne de întrebaJre care le învaluie se
spulbera tot mai mult.

a prima întrebare care se impune cu necesitate priveste direct
scopul functional a.l cuptoarelor. a elucidare pe aceasta linie s-ar putea
face în chip convenabil pornind de la cîteva constatari prilejuite de
eercetalri proprii sau desprise din literatura de specialitate.

Sapaturile arheologice, executate în interiorul sau în jurul cup
toarelor descrise, au pus în lumina o întreaga gama de materiale: mai
'întîi caramizi, într-un numar redus la Dinogetia 44, dar numeroase la
Oltina 45 si Neptun 46 si în special la Constanta. In ce priveste ultima
localitate, trebuie relevata descoperirea de o deosebita importanta a
pachetului de caramizi 47. Depozitul acesta, unic pîna acum, dovedeste
ca în aceste instalatii se fabricau în special caramizi (pl. III). Conclu
denta pe aceasta linie ni se pare si constatarea identitatii dintre cara
mizile din pachet si materialul folosit la constructia basilicilor amintite
sau poate si a altor edificii contemporane din apropierea grupului de
\Cuptoare cu picior central în mijlocul focarului. Pachetul de caramizi
in situ - marturie si a modului de stivuire pe platforma cu orificii si
in oamera de ardere - se poate data astfel între sec. V-VI e.n., cînd
a fost amenajat acest cuptor special, pentru marile constructii paleo
.crestine.

Tot de cuptorul amintit mai sus se leaga si descoperirea unui sir
de chirpici asezati în linie dreapta, cap la cap, pe aceeasi platforma.
Aceasta asezare a fost interpretata atunci în sensul ca formau un izo
lator, care sa împiedice topirea caramizilor 48. Se pare însa mai degraba
ca si acesti chirpici fusesera supusi procesului de coacere, independent
<te pachetul de caramizi, care constituia restul unei arderi anterioare.

Tot în legatura cu acest cuptor, trebuie sa vorbim si despre cer
.cetarile facute în camera de ardere, unde în pamîntul rosu amestecat
'cu numeroase fragmente de caramizi, olane si ceramica, s-au gasit frag
mentele mari ale unui dolium, pe gura caruia era asezata o dala de
piatra rotunda. Se pare ca este vorba tot de un proces de ardere, !ramas
neterminat din motive legate de vreun eveniment dramatic în istoria

<orasului.
Desi nu în conditii atît de clare si de convingatoare ca pachetul

rle caramizi de la Tomis, tiglele si olanele au aparut în toate mediile
stratigrafice ale cuptoare1or cercetate în Dobrogea, ba chiar, cantitativ,
.am putea plasa acest gen de descoperiri chi,ar înaintea caramizilor. E'aP-

1,1, Gh. Stefan. loc. cit.
1,5 M. Irimia,' op. cit., passim.
1,6 C. Iconomu, op. cit., p. 263 si 264, fig. 41.
1,7 Vezi mai sus, p.
1,3 A. Hadulescu, Monttmente ..., p. 11 si 21, fig. 3.
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tui acesta a determinat chiar pe cercetatorul cuptorului de la Dinogetia
sa dea studiului sau un titlu legat tocmai de aceasta utilitate practica,
fara sa excluda însa posibilitatea ca din aceste instalatii se obtineau si
alte produse 49.

La Tomis, Oltina si Neptun s-au recoltat fragmente sau bucati în
tregi ale unor astfel de elemente arheologice, fie din camerele de ar
dere si din praefurnia, fie din pamîntul care acoperea instalatiile. Bine
înteles, nu trebuie confunoote materialele folosite la constructia cuptoa
relor cu cele care rezultau din procesul de productie. Un argument
convingator îl constituie tiglele, olanele si caramizile de la Telita, între
care primele se aflau într-un numar impresionant 50, în doua nivele su
prapuse, într-o camera alatUirata cuptorului. Aceasta ar însemna fie ca
instalatia avea o capacitate apreciabila - ceea ce este însa mai putin
probabil - fie ca existau mai multe cuptoare, ceea ce, orientîndu-ne
dupa analogii ar fi mai verosimil. Oricum, totul trebuie dovedit prin
sapaturi de mai mare amploare.

In orice caz, este evident ca aoeste produse: tigle, olane, chiu
puri, ca si v:asele ceramice mai mari si mai grele, constituiau un ca
pitol tot atît de important ca si caramizile pentru mestesug arii care
exploatau cuptoarele.

La prezentarea celor patru tipuri de instalatii am avut în vedere
acele parti componente a caror cunoastere permite determirmrea func
tiunii lor. Instalatia, oricare ar fi tipul careia îi apartine, are trei ele
mente de baza - focar, platforma si camera de ardere - realizate în
tr-o supmapunere adecvata principiului de baza al reverberatiei.

Focarul este întotdeauna larg - conditie necesara pentru marea
cantitate de combustibil necesara atunci cînd este vorba sa se obtina
temperaturi ridicate pe o suprafata mare. Asa se [explica si concordanta
între dimensiunile focarului si cele ale platformei la tipurile I, II si IV.
!n cazul tipului III, concordanta nu mai este respectata, ceea ce a obli
gat pe cons1Jructori sa realizeze si orificii oblice. Din partea superioara
a spatiului inelar la cheia de bolta, se concentreaza bazele orificiilor, de
unde apoi se disperseaza în adevarate fascicule la suprafata platformei,
acoperind necesarul de caldura în oricare parte a acesteia.

Platformelor li se asigura întotdeauna o mare rezistenta, calculata
in asa fel încît sa poata suporta sarcini apreciabile. Lipsa unui stîlp
central sau a unui perete median nu împieteaza intru nimic, deoarece,
.asa cum subliniam, arcele masive le înlocuiesc cu sucoes. In orice si
tuatie deci, si orice tip ar fi luat în considerare, masivitatea si rezis
tenta sînt atribute comune tutUl10r platformelor. Un calcul aproximativ
ne face sa apreciem ca ele puteau suporta greutati de peste cinci tone.
La acest calcul am avut în vedere si capacitatea camerelor de ardere
care, în ciuda micilor diferente dimensionale, este cam aceeasi la toate
cuptoarele cunoscute pîna acum în Dobrogea.

1,9 Gh. Stefan, loc. cit.
;,oA. Radulescu, Podoabe de bronz ... , în Revista Muzeelor, II, 1965, p. 437-438.
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Puterea de încalzire a focarelor, capacitatea camerelor de ardere
si rezistenta deosebita a platformelor cu orificii de tiraj sînt tot atîtea
indicii sigure în favoarea concluziei ca instalatiile serveau în primul
rind la coacerea materialelor de constructii mari si grele, facute din lut
galben. Am amintit mai înainte caramiziLe, olanele, tiglele si chiar acele
dolia, de la care au apa!rut resturi într-un cuptor tomitan.

Cercetatorii unor astfel de valori arheologice, cu implicatii atît de
adînci în viata social-economica a societatii sclavagiste din Dobrogea
romana, ca si de oriunde, au mentionat, cu rezervele cuvenite, ca în
tre resturile de materiale descoperite în interiorul cuptoarelor sau pe
lînga acestea, nu lipsea nici ceramioa 51. Numeroase fragmente ceramice
gasite în sapaturi confirma aceasta supozitie, ba în unele cazuri da chial~
temeiuri de datare a complexelor cercetate 52. Fara sa excludem aceasta
ipoteza, la formularea careia au concunat si cercetarile din Tomis 53,

facem rezervele de irigoare. Dispozitia regulata a orificiilor de tiraj 5\
care corespunde stivuirii caramizilor, tiglelor etc., capacitatea aprecia
bila a camerelor de ardere, cum si masivitatea platformelor sînt tot atî
tea criterii care ne îndeamna la prudenta. Materialul ceramic de mici
dimensiuni putea sa se stivuiasca pentru ardere mai curînd în cuptoare
de capacitate mai mica si ded cu o camera de ardere nu prea înalta.
Este greu de crezut ca vasele ceramice, oricît de uscate sa fi fost prin
expunerea la soare, puteau fi stivuite în straturi suprapuse. De faptul
ca instalatiile pentru ars ceramioa difera de cele pe care le avem aici
in vedere, sta marturie si un cuptor' de ars ceramica de la Sucidava 55
si mai ales o foarte recenta si graitoare descoperiJre facuta de arheologi
bulgari, asupra careia avem informatii indirecte 56.

La Butovo. în raionul Tîrnovo. la hotarul dintre Moesia si Tracia,
a fost depistata o importanta asezare cu necropola sa, care dateaza de
la sfîrsitul sec. II începutul sec. IV e.n. Aici s-au gasit ma~ multe în
caperi care aveau în colturi cîte trei. dar mai ales cîte patru cuptoare.
Forma lor, dupa sectiunea transversa1a prin camera dJe ardere, este di
ferita: dreptunghiulara, rotunda etc. Partea superioara a camerelor de
al::idere se termina în forma de cupola, deci materialul de copt se in
troduce printr-o intrare. Sub platforma cu orificii, nesprijinita, se afla
focarul.

Materialul ceramic descoperit aici consta evclusiv din Vlase mici :
cupe, boluri, farfurii - multe dintre ele asezate chiar în cuptor, pen-

51 In acest sens, sînt de vazut toate lucrarile de specialitate cunoscute pîna
acum la noi în tara si în speCial cele referitoare la Scythia .Minor.

52 M. Irimia, 0p. cit. p. 393, fig. 13; 394, fig. 14 si 15; 396, fi-g~!17; 397,
fig. 18 ; 398, fig. 19 ; 399, fig. 20.

53 A. Radulescu; Monumente ..., p. 22.
SI, Cu exceptia orificiilor care la tipul III sînt dispuse neregulat.
55 D. Tudor, Sucidava. Une cite daco-romaine et byzantine en Dacia în

Latomus, Bruxelles - Berchem 1965, p. 44-45, cu demonstratia ca acel cuptor
mic, din sec. III e.n., era întrebuintat pentru ars ceramica, opaite etc.

56 O calatorie în Bulgaria a lui M. Bucovala a prilejuit o informare su
mara asupra descoperirii pe oare am amintit-o, de la Dimitar Anghelov si -Bogdan
SuItov, ambii de la Muzeul din Veliko-Tîrnovo.
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tru ardere. S-au descoperit si tipare pentru statuete de lut ars - cîteva
mii - ustensile de bronz pentru ornamente, aplice, stampile pentru
imitatii de teTTa sigillata, stampile si tipare pentru lucernae, etc.

De subliniat dimensiunile acestor cuptoare: 1,20 X 1,10 X 1,50 m.
Iata diferentele dimensionale care ne edifica asupra acestor categorii
de obiecte arheologice.

În orice caz, pîna la viitoare descoperiri pe teritoriul Dobrogei,
de natura sa arunce lumini noi în acest domeniu, trebuie sa admitem
deocamdata ca scopul functional al acestor instalatii mestesugaresti era,
in special, arderea materialelor de constructii si, implicit, a unor ele
mente similare, dintre CClJrenu vor fi lipsit tuburile de apeducta si de hi
pocausta,. desi pîna la aceasta data lipsesc marturiile pentru aceste ul
time doua categorii.

Admitînd acest punct de vedere, privind scopul si destinatia cup
toareLor de tipurile mentionate aici, se impune o întrebare de raspunsul
careia va depinde o mai buna întelegere a asertiunii de mai sus. Daca
sîntem de Gcord ca aveau prioritate materialele de constructii, întreba
rea fireasca este: puteau satisface aceste cuptoare, cu capacitatile lor
relativ reduse, o productie de caramizi, tigle, olane etc., oare sa acopere
nevoile atît de mari ale unei opere constructive despre care se stie
ca în epoca romana era atît de masiva?

Cercetatorul cuptoarelor de la Oltina face un calcul sumar "în
camera de lardere a unui cuptor cu un Violum probabil de cel putin
27,82 m.c. (4,30 X 3,74 X 1,73 m) - din care, din pricina spatiilor la
sate între caramizi pentru circulatia aerului fierbinte, doar jumatate era
ocupa.:t de material, ad~ca: 13,9 m.c. - s-ar fi putut arde dintr-o :::1~ata
9100 caramizi de dimensiunile celol' de lastazi (0,23 X 0,11 X 0,06 m)
sau 1600 de caramizi antice, de 0,34 X 0,34 0,04 m" 57,

În primul moment, este greu sa ne închipuim ca într-un singur
cuptor se putea realiza o productie satisfacatoare, oricît de neînsem
nata ar fi fost constntctia civila sau militara pentru care producea.
Dar daca tinem seama de realitatile dezvalui te de cercetarile pe teren,
atunci întrebarea va capata un raspuns pozitiv.

În cele mai multe dintre localitatile în care s-au descoperit cup
toare, atît în Dobrogea cît si în Dacia sau Pannonia, s-au identificat gru
puri de astfel de instalatii, concentrate pe un spatiu rr-elativ redus si
formînd ladevarate complexe. S-a constatat de asemenea ca instalatiile
care alcatuiau un grup sau altul prezentau identitati tipologice si ra
porturi de contemporaneitate. Cuptoarele dintr-unul sau altul dintre
complexe functionau simultan. Prin urmare, cînd judecam volumul pro
ductiei lor, avem neaparat în vedere capacitatea pe întregul ansamblu,
de unde si cocluzia logica, potrivit careia un oompLex de mai multe
cuptoare ardea în -acelasi timp o cantitate apreciabila de caramizi, tigle,
olane etc. si era oricînd capabil sa îndeplineasca cerintele unor edificii,
oricît de mari ar fi fost ele. Pentru edificare este suficient sa luam
drept exemplu cazul grupului prim de cuptoare de la Tomis, datat în

57 M. Irimia, op. cit., p. 404-405.
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sec. V-VI, facut anume pentru constructia marilor basilici paleocres
tine din apropier~, la care de altfel, s-au folosit în zidarie nu numai
straturi de caramizi, ci si mari cantitati de piatra 58.

Gruparea si functionarea simultana a 'acestor cuptoare, care în
truneau astfel o mare capacitate de productie, ne da imaginea inte
grala a unor mari ateliere, bine organizate, deservite de numerosi mes
teri specialisti, adevarati artisti în prelucrarea argilei - figlinum opus 59

- din moment ce multe dintre produsele de acest gen ale antichitatii
romane în Dobrogea s-au dovedit de un autentic rafinament.

Deci. în cazul fiecarui g:rup de cuptoare descoperit pe teritoriul din
tre Dunarea de Jos si Marea Neagra sau în oricare alta parte a lumii
romane, avem în vedere functionarea unor vertiabile officinae 60 sau, cu
un cuvînt aproape sinonim, ergasterii. Acestea sînt plasate de regula într
un punct sau altul dupa criterii bine stabilite. Mai întîi se arr'e în vedere
procurarea materiei prime si a 'apei. Airgila, pura si moale 61, constituie
elementul de baza al productiei acestor ateliere.

La Constanta, Oltina si Dinogetia, sapaturile sau constatarile pri
lejuite de alte lucrari efectua te în apropierea cuptoarelOlI"cercetate, au
dus la determinarea unei aIl'gile de cea mai buna calitate. Chiar la Con
stanta, Între primul si cel de al doilea grup de cuptoare, stratigrafia a
permis sa se constate urmele exploatarii masive a argilei necesare mala
xaJrii pastei pentru caramizi. Deci, exploatarea pamîntului bun se facea
pe loc, evitîndu-se transportul de la distante mari. Apa exista din abun
denta la Oltina, Dinogetia, Gwra Canliei, Telita 62 etc. Ramîne de facut
rezerve daca la Tomis era sau nu folosita apa de mare. Chiar daca nu,
este lesne sa ne închipuim ca între apeductele care se îndreptau spre oras
din diferite directii, unul se abatea si prin acest cartier vestic, pentru a
satisface necesitatile de tot felul de aici.

Conditiile climaterice sînt esentiale pentru productia acestor ateliere,
care functionau numai vara, atunci cînd materialele de ars 63 se puteau
usca la soare; se avea însa în vedere un soare domol, de primavara sau
de toamna, care sa usuce lent, fara sa produca crapaturi.

Pe de alta parte, se avea în vedere ca distanta de la officina pîna
la locul unde se consUruia sa nu fie mare, dat fiind ca transportul arr'fi

53 A. Radulescu, op. cit., p. 22-23.
f>9 Vezi dictionarele.
60 Idem, s.v. officina si în speCIal figlinum opus în Darenberg-Saglio,

Dict;ionnaire des antiquites, II,' 2; pentru consideratii mai ample în literatura
româna de specialitate, prilejuite de vechile descoperiri d9 la Hobita-Sarmize
getusa, ef. O. Floca, loc. cit., este de mentionat lucrarea lui M. Macrea, Note au
sujet des briqueteries en Dacia, în Dacia XI~XIII, p. 275-280, în special p. 280
nota 1: "In epoca lui Diocletian cuvîntul figlinae este totdeauna ~nlocuit prin
officina, cf. G. Cozzo, 1 laterezi ed istoria edilizia romana, în Bulletino :della
Comun. arelI. di Roma 64, 1936, p. 141-225; 65, 1\937, p. 83-87; 1938. p. 61-221.

61 Vitruvius, loc. cit.
62 La vest cu cca 300 m. de punctul descoperirii noastre, ef. A. Radulescu.

Podoabe de bronz ale unui car ...• curge rîul Telita cu debit redus dar suficient
pentru alimentarea cu apa a asezarii din imediata apropiere.

63 Vitruvius, loc. cit.
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fost destul de costisitor. De aceea este de presupus ca pe lînga oricare
asezare rurala sau urbana - în special urbana - va fi functionat un
mare numar de ateliere, potrivit cu marimea asezarii. Mesterii caramidari
produceau materialele necesare numeroaselor edificii publice si particu
lare, fara sa mai amintim impresionap.tele cantitati de materiale produse
de soldati, pentru constructiile militao:e.

Civile sau militare, mai mari sau mai mici, caramidariile sînt cei
mai pretiosi factori de progres în civilizatia romana, ale carei manifes
tari arhitecturale, scoase în zilele noastre de sub pamînt, sînt cele mai
autentice dovezi. Se cunosc marile eforturi constructive de epoca romana
in Dobrogea, în decursul celor peste sase veacuri de e\~olutie istorica a ei.
Se cunoaste puternicul proces de romanizare, cu efecte si implicatii ori
cînd dovedite astazi pe linie arheologica, epigrafica, numismatica etc. Este
de relevat în special numele unor împarati, cum este Constantin cel Mare
(306-337) sau Justinian (527-565), din timpul ca:I1oraau ramas impre
sionante valori de cultura materiala - dovezi tocmai ale unor actiuni con
structive de mare însemnatate. Le amintim tangential, fiindca instalatiile
mestesugaresti de produs materiale de constructii cu care am facut cu
nostinta pentru Dobrogea, se plaseaza aproape în totalitate între veacurile
IV-VI, ca reflex al marilor prefac eri prin care trece teritoriul acesta în
tr-un efort disperat de aparare. Numeroase actiuni militare si politice ale
Romei si apoi ale Bizantului se leaga de acest colt îndepartat al imperiu
lui, unde dupa marile distrugeri ale neamurilor barbare care au pus de
atîtea ori la grea cumpana acest teritoriu 64, se impuneau din punct de
vedere strategic vaste opere de reconstructii, atît pe limes cît si în vechile
orase hellenice de pe malul vestic al Pontului.

Harta ao:heologica a Dobrogei romane ne poate prezenta si alte nu
meroase centre în care vor fi existat instalatii mestesugaresti pentru ars
materialele de constructie - lucru firesc într-un mediu arheologic roman,
cu atîtea resturi de viata urbana si militara. Descoperidle pot fi facute
pe doua cai: mai întîi prin amplificarea sapaturilor arheologice în puncte
deja cunoscute ca fiind importante pe aceasta lini,e, iar în al doilea rînd.
prin analizarea si sintetizare a unor cercetari privind imensele cantitati de
tegulae, imb1'ices, dolia etc" care au alcatuit obiectul procesului de ar
dere din multe alte cuptoare, înca necunoscute. Formele si tipurile acestor
materiale, ornamentele si impresiunile atît de variate, dar în special des
cifrarea inscriptiilor de pe stampile, toate încadrate într-un proces de cer
cetare prin compao:atii si analogii, ne vor da putinta sa determinam (»

importanta productie locala de acest gen, pe baza unar cuptoare dintre
care numai o infima parte este cunoscuta de facto.

64 Radu Vulpe. Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucuresti, 1938, p. 318 si
urm. Istoria României, voI. 1, Bucuresti 1960, p. 580 si urm., 1, Barnea, Nouvelle
contribution a l'histoire de la Dobroudja sous Anastase [-er, în Dacia, N. S.•
XI, 1967, p. 355 si Ulm., Radu Vulpe, si I. Barnea, Din istoria Dobrogei, voI. Il,
Bucuresti 1968, passim p...
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LES ATELIERS D,ARTISANAT POUR LA CUISSON DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION EN ARGILE

L',auteur presente les ateliers d'artisanat qUi ont trait a l'une des categories
fondamentales des materiaux de construction - les tuiles et les faîtieres - ma
tlSriaux dont la fabrication necessite de nombreux fours.

Les fours decouverts en Dobroudja, â Garvan-Dinogetia, a Constanta, Neptun,
OHina, etc. sont divises en qUiatre types distinct;

Le premier type epI. 1) comprend le four de Dinogetia, qui differe de
tout ce qU'on connaissait jusqu'â present en Dobroudj.a, mais qui trouve des
analogies ailleurs, dans le monde romain. Le four consiste en une cavite creusee
dans le ravin, la bouche vers le versant, en section horizolltal~ Sa forme' est
carn~e. Vu la forme du terrain, le four manquait de praefurnium, qui devenait
inutile. En partant du materieI ceramique, mais surtout en se fondant sur deux
monnaies de Diocletien et de Maximin Hercule, le four a ete date entre 285-305,
epoque des grandes recollstructions dans le Bas-Dallube. Des fours pareils ont
ete decouverts egalement a Torni et â Oltina.

Le second type (pl. Il) - four decouvert a Neptun-Mangalia Nord. Ce
rour est caracterise par le fait que le foyer est forme d'une seule cavite, sans
aucun pilier ou mur medien pom soutenir la plate-forme. Le râIe de ces elements
est rempli par 7 grands arcs, dont les extremites sont enfoncees dans les bords
de la fosse. Le materieI ceramique des Ive-Ve s. indique que le four a ete
construit peu avant ces dates.

Le troisieme type (pl. III) a ete decouvert a Constantza. L'entree au foyer
se faisait par un praefurnium. Au centre du foyer se trouve un pilier carre,
qui S'elargit au fur et a mesure qu'il se dresse vers la plate-forme a laquelle
il est reuni. De cette maniere, l'espace entre le pilier et les parois de: la fosse
a une forme annulaire. L'âtre est fortement calcine. 'ee type servait a la cuisson
des briques, qui ont ete d'ailleurs trouvees dans le four.

On a date le four du Ve-VIe s.
Le quatrieme type (pI. IV) comp'rend les fours decouverts a Oltina et

- extramuros - a Constantza. Ils ditferent des autres fours presentes, par la
structure de foyer. Nous avons affaire a une cavite rectangulaire, divisee longi
tudinalement par un mur medien. L'atre n'est pas dalIe. Le mur medien ne se
reunit nulle part au mur lateral, assurant ainsi un espace libre, pour la circu-
lation de l'air chaud. '

Il paraît que c'est le type le plus frequent, et qui jouit d'une longue perio
de d'emploi.

Des traces de fours ont ete egalement. decouvertes a T'elita et a Gura
Canliei.

Les fours servaient a cuire les briques, les tuiles, la ceramique, ain si que
ies conduites d'aqueducs et l'hypocauste.

Pour ch.aque groupe de fours on a en vue le fonctionnement de veritables
officinae, emplacees en fonction de la presence de l'argile et de l'eau necessaire.

Ils ont eu un râIe extn2mement important El l'epoque de Constantin le
Grand (306-337) ou de Justinien (527-565), epoques ou les massives reconstruc
tions reclamaient une tres grande quantite de ces materiaux.

HANDWERKLICHE WERKSTATTEN ZUM BRElVNEN DES BAUMATERIALS
AUS TON

Zusammenfassung

Der Verfasser stellt handwerkliche Werkstatten dar, die an eine der wich
tigsten Kategorien des Baumaterials gebunden sind - Flach- und Rundziegel 
und mI' deren HerstelIung sehr viele Brenn6fen notwendig sind. Die Brenn6fen,
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die in der Dobrudscha in Garvan-Dinogetia, Konstanza, Neptun, Oltina usw.
fEfunden wurden, lassen siC'h in vieI' unterschiedliche Typen einteilen:

Typ 1 (Tafel 1). Zu diesem Typus gehort der Brennofen von Dinogetia,
(Ier versehiedcn ist von aU dem was bisher in Dobrudscha bckannt ist, abel'
Analogien aufweits mit aneleren Teilen der romisehen Welt. Der Brennofen ist
in den Abhang, mit der Offnung naeh Aupen gegraben, horizontal im Quersehnitt
und von viereekiger Form. In Anbetraeht der Gelandeform war ein Praefurnium
i.iberfli.issig und fehIte aueh dementspreel1end. Aufgrund cles keramisehen Fund
materials. abel' hauptsaehlieh aufgrund zweier Munzen von Diokletian und Maxi
minus Herkules. datiert der Brennofen zwisehen 285 und 305, eine Zeitspann2
in der an der Unteren Donau grope Anderungen stattgefunden haben. Derartige
Ofen fanel man aueh in Tomis und in Oltina.

Typ II (Taiel II) - in Neptun-Mangalia Norel gefundener Brennorfen. El'
7eiehnet sieh dadureh aus, dap der Feuerraum aus einem einzigen Raum, ohne
mittlerem StUtzbalken ader mittlerer Sti.itzwanel fUr clie Rostplatte besteht. Die
roUe dieser Elemente wirel von 7 gropen Bogen ubernommen, deren Enelen in
den Grubenrand eingerammt sind. Das keramisehe Material, elas aus elem 4.-5.
Jh. stammt beweist, elap el' kurze Zeit elavor gebaut wurele.

Typ III (Tafel III). Diesel' Typ wurele in Konstanza enteleekt. Der Zutritt
zum Feuerraum gesehah dureh das Praefurnîum. In eler Mitte des Feurraumes
steht ein viereekiger Pfosten. cler zur Hohe zu breiter wirel und sieh mit der
Hostplatte vereint. Auf eliesc Weise ist cler Raum zwisehen elem Pfosten und
den Wanden eler Grubet ringfOrmig und cler Feuerraum ist stark verbrannt. Diesel'
Ofen diente ZlJm Brennen von Ziegeln, davon aueh welche darinnen gefunden
wurden. El' datit'rt in clas 5.-6. Jh.

Typ IV (TafeI 1), Ofen, die Oltina unele auperhalb der Staeltmauern van
Konstanza gefunelcn wurelen. Sic unterseheielen sieh von den aneleren bisher bes
chriebenen Ofen dureh den Bau des Feuerraums. Es handelt sieh un einen reehte
tkigen RaUffi. der dureh eint Mauer cler Lange naeh dureh die Mitte in zwei Teile
geteilt wird. Die Heizraum nat keinen Estrieh. Die Mittelwand ist an keiner Stelle
mit der Ofenwanelung verein1, so dap um sie herum cler Raum fur den Umlauf cler
warmen Luft frei ist. Dem Anschein naeh isi clies der am haufigsten gebrauehte
Ofen, der aueh am langsten bcni.itzt wird.

Spuren von ZiegelOfen fand man aueh noeh in Telita unel Gura C:anliei.
Die Brennofen dienten zum Brennen von Bauziegeln, Flaehziegeln, der Keramik.
der Rohren fUr clie Aquaclukte uncl Warmluftheizungen. Um clie Auswahl fUr
clie einzelnen Ofengruppen zu treffen beri.ieksiehtigt man den Betrieb ausges
proehener Offizinen. die je naeh vorhandensein von Ton unel Wasser gelegen sind.

Diese Brennofen spielten in cler Zeii von Konstantin clem Gropen (306-337)
oeler von Justinian (527-565) cine besonclere RoUe, clenn das waren Periodcn, in
denen der Wieeleraufbau grope Mengen van Baumaterials erforclerten.
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