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Abstract. The latest issue related to economic life provided by the recent research campaign 
(2012) of the site from Porț “Corău” is the production of ceramics. The five archaeological 
campaigns from Porț “Corău” provided plenty of data regarding the habitat, social life and 
beliefs. A special issue related to this site is the community orientation to economic activi-
ties, a situation supported by thousands of ground stone tools. The processing technology is 
complete, supported by the raw material discovered here (stone fragments with traces of 
separation) and the final objects, or incompleted, scrapped parts etc. The proximity of 
bitumen resources and its presumed utilisation in the ceramic decor and the “export” of 
bitumen in other geographical areas may be another example of economic interest. On this 
latter point it should be noted that the analyzes carried out on samples taken from vessels 
from Porț “Corău” identified the bitumen but in a smaller quantity, the decor being achieved 
by a mixture of bitumen and birch bar tar. 
Regarding the findings from Porț “Corău” the sites from the ravine could be identified as 
pottery kilns. Of the 10 complexes, in two of the cases were established the existence of 
supply pits, the rest of the features being just simple holes digged into the ravine bank or on 
the bottom. However, their number, the amount of burned wood found in the excavation, 
could indicate a pottery production area. It is possible that these complexes have been used 
only once, very few showing a real fireplace (most often on the bottom of the complex was 
identified only a large quantity of coal and ash), after their use or recovery, being destroyed 
and covered. It is a possibility indicated by the fact that some of the pits were covered with 
yellow clay or in the two cases of complexes C228-229 there were kept only the walls 
digged in the ravine bank. Research in this area has not been completed and as for the 
moment our conclusions are only preliminary. 
 
Keywords: neolithic, kiln, pottery production, social meaning. 
 
 

Cele 5 campanii arheologice preventive de cercetare a sitului de la Porţ 
“Corău”, pandantul sălăjean al sitului de la Suplacu de Bacău “Corău” (Fig. 1), au 
oferit din plin date privitoare la habitat, viaţă socială sau credințe1. Un aspect 

                                                      
1 Băcueţ Crişan, 2004, p. 87-91; Băcueţ Crişan, 2004a, p. 71-83; Băcueţ Crişan, 2005, p. 55-
62; Băcueţ Crişan, 2005a, p. 5-24; Băcueţ Crişan, 2008; Băcueţ Crişan, 2008a; Băcueţ Crişan 
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deosebit legat de acest sit este orientarea comunității de aici spre activităţi cu carac-
ter economic, situaţie susţinută de miile de unelte din piatră şlefuită. Parcursul 
tehnologic este complet fiind identificată atât materia primă (fragmente de piatră cu 
urme de desprindere) cât şi piesele finite, în curs de finisare, piesele rebutate, resturi 
de perforare etc. Proximitatea resurselor de bitum şi presupusa utilizarea a acestei 
substanţe în decorul ceramicii, precum şi “exportul” de bitum în alte spaţii geogra-
fice, ar fi un alt exemplu de interes economic. Cu privire la acest din urmă aspect 
trebuie să atragem atenţia că analizele efectuate pe probe luate de pe vasele de la 
Porț “Corău” au identificat bitumul, dar într-o cantitatea mai mică, decorul fiind 
realizat de o mixtură de bitum şi sevă de mesteacăn2. 

Cantitatea impresionantă de ceramică, sute de vase întregi sau întregibile 
indicau şi o bogată activitate legată de olarit. Totuşi, până în campania anului 2012, 
deşi au fost efectuate cercetări în diferite zone ale sitului, nu au fost identificate zone 
cu destinaţie specială. Cercetarea din anul 2012, care a vizat centrul sitului (pe 
ansamblu zonelor delimitate în ambele judeţe), a ilustrat o ravenă, orientată sud-
nord, nivelată în epocă (Fig. 2). Nivelele succesive de umplutură, de cenuşă şi căr-
bune şi lut ridicau anumite semne de întrebare referitoare la activitatea desfăşurată în 
această arie a sitului. Cercetarea secţiunii S21 a adus primele date, pe marginea de 
est a ravenei fiind cercetate gropi pline de cărbune şi cenuşă cu un conținut impre-
sionant de fragmente ceramice, iar pe fundul acestei ravene a fost cercetată o groapă 
cu pereţi arşi, foarte puţin adâncită. Situaţia s-a schimbat în suprafaţa S23 unde a 
fost identificată marginea vestică a ravenei şi totodată alte 10 gropi, unele de formă 
circulară, altele neregulate, unele săpate în malul ravenei altele spre fund3 (Fig. 3). 
Vom descrie fiecare complex în parte după cum urmează: 

C216 (S23/2012). Complex de formă circulară cu o groapă de deservire, 
pereţi arşi la roşu, cu excepția peretelui cu zona de deservire. Tăiat de o groapă de 
stâlp C216/1. Contur la -1,40 m, vatra prost păstrată la -1,60 m, groapa de deservire, 
fund la -1,90 m. Dimensiuni surprinse în săpătură de 1,80 × 0,80 m. 

C218 (S23/2012). Complex de formă circulară, contur la -1,60 m, marginile 
arse la roşu, vatra la -1,90 m, pe vatră au fost descoperite numeroase gogoloaie de 
lut ars. Dimensiuni 1,50 × 1,30 m. 

C219. Complex de formă circulară, surprins parţial în săpătură, în S23/2012, 
dimensiuni de 1,20 × 0,40 m. Conturat la -1,80 m, vatra foarte bine arsă identificată 
la -2,20 m.  

C221 (S23/2012). Complex de forma unei gropi ovale cu marginile arse la 
roşu, vatra prost păstrată, pe fund cărbune, contur la -2,10 m, vatra la -2,50 m, com-
plex tăiat de una din fundaţiile C220. C221 are un perete comun cu C221/1. 

C221/1 aspect de groapă cu marginile arse la roşu, vatra la -2,25 m, se conti-
nuă în zona de E cu o alveolare. Parţial marginile de E şiV nu sunt arse. 

                                                                                                                              
et alii, 2011, p. 215-218; Băcueţ Crişan et alii, 2012, p. 245-246; Bejinariu et alii, 2004, p. 
245-247; Matei et alii, 2003, p. 246-248.  
2 Popescu et alii, 2012, p. 474. 
3 Bacueț Crişan et alii, 2013, p. 173-174. 
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C223 (S23/2012) aspect de groapă cu pereţi arşi la roşu, de formă ovală cu o 
alveolare spre E, contur la -1,70 m, fund la -2,10 m. Pe fund urme de cărbune şi 
pământ ars la roşu. 

C227 (S23/2012). Surprins foarte puţin în secţiune, contur la -1,60 m, fund la  
-1,70 m. 

C228-C229 (S23/2012), complex de 2 zone de ardere cu un perete comun, 
ars la roşu. Peretele este săpat în malul virogii, în steril, fără urme de amenajare a 
peretelui, contur la 1,50 m în partea superioară, iar în viroagă la 2,20 m, fund la -2,50 
m, formă neregulată, dimensiuni de 1,60 × 1,60 m, cu o zonă de deservire spre S. 
Complexul cu care are perete comun C226 are o zona de deservire spre N, 
dimensiuni de 1,80 × 1,20 m. Pe fundul ambelor complexe au fost observate nume-
roase bucăţi de lemn ars. 

C229 cercetat în S23/2012, de mici dimensiuni, perete ars la roşu, contur la 
0,90 m, fund la -1,20 m, pe fund cărbune și cenuşă. Dimensiuni de 0,80 × 0,60 m. 

Pe parcursul celor 5 campanii de cercetare au fost identificate cazuri de 
gropi cu pereţi arşi, unele s-au dovedit a aparţine epocii romane, altele au fost utili-
zate în neolitic, dar fără a se putea susţine rolul acestora în procesul tehnologic de 
confecţionare al ceramicii. Numărul destul de mare (10), concentrarea complexelor 
într-o zonă protejata a sitului, proximiteatea unor gropi de mari dimensiuni, dar de 
formă neregulată, cărora nu le putem atribui o destinaţie clară, dar care ar putea fi 
gropi de scos lut, ne-ar putea indica existenţa unui atelier de olărit. Atribuirea este 
îngreunată de numărul extrem de redus de material recoltat din zona acestor com-
plexe, câteva fragmente ceramice şi puţine resturi osteologice şi, mai ales, de proasta 
prezervare a complexelor. Cele câteva fragmente ceramice recoltate din apropierea 
complexelor, indică o etapă incipientă de evoluţie, pe parcusul aşa numitei etape 
Suplac I. În studiile noastre anterioare am presupus o locuire timpurie bazată pe cele 
câteva complexe cercetate până în anul 2003. Datele consistente referitoare la locui-
rea timpurie au venit odată cu campaniile anilor 2011 și 2012 când au fost cercetate 
majoritatea urmelor de locuire atribuibile acestei etape. Materialul recoltat din aceste 
complexe este în curs de prelucrare, date consistente vor putea fi oferite doar în 
momentul finalizării acestei etape.  

1. Discuţii privind instalaţiile de ars ceramică 
O primă observație este cea referitoare la relativa raritate a acestor instalaţii, 

cu excepţia culturii Cucuteni, unde informaţiile sunt ceva mai numeroase4, literatura 
de specialitate nu este prea generoasă. Primele date provin din situri aparţinând 
neoliticului timpuriu cum sunt cele de la Cârcea5. Din nord vestul României provine 
o singură descoperire, cea de la Căpleni6, din mediul Pişcolt. Identificarea unor 
astfel de instalaţii ţine de altfel şi de tipurile diferite de complexe care ar fi putut fi 
implicate în producţia ceramică: cuptoare, gropi sau amenajări la suprafaţa solului, 
care nu întotdeuna pot fi identificate ca având acest scop. De asemenea nu trebuie 
                                                      
4 Alaiba, 2007. 
5 Nica, 1978, p. 18-29. 
6 Iercoșean, 1987, p, 73-76. 



48 
 

eliminat din discuţie faptul că fiecare gospodărie ar fi putut produce pentru uz intern, 
putând utiliza ca instalaţie de ars ceramică şi o vatră simplă. De altfel lipsa instala-
ţiilor de ars ceramică, de tip cuptor, a dus uneori la presupunerea că cel mai probabil 
arderea se făcea la foc deschis7.  

În privinţa descoperirilor de la Porț “Corău”, complexele identificate în 
ravenă ar putea reprezenta instalaţii de ars ceramică. Din cele 10 complexe în două 
cazuri s-a constat existenţa unor gropi de deservire, de alimentare, restul fiind simple 
gropi săpate în malul ravenei sau pe fundul acesteia. Totuşi, numărul lor și cantitatea 
foarte mare de lemn ars surprinsă în săpătură ar putea indica o zonă de producţie a 
ceramicii. Este posibil ca aceste complexe să fi fost utilizate o singură dată, foarte 
puţine prezentând o adevărată vatră (de cele mai multe ori pe fundul complexului a 
fost identificată doar o mare cantitate de cărbune şi cenuşă), după utilizare sau la 
recuperarea produselor fiind distruse şi acoperite. Este o posibilitate indicată de 
faptul că o parte dintre gropi au fost acoperite cu lut galben sau, în cazul celor două 
complexe C228-229, s-au păstrat doar pereţii săpaţi în malul ravenei. Cercetarea în 
acestă zonă nu a fost încheiată, astfel că, în acest moment, concluziile noastre au 
doar un caracter preliminar.  

1.1. Producţia ceramică 
Activitatea de producţie, indiferent care ar fi produsul, creează identitate 

socială, categorii şi relaţii sociale pentru că fiecare obiect rezultat este o expresie a 
identităţii celui care l-a realizat8. 

Ca orice altă componenta economică producţie ceramică implică o serie de 
componente interconectate: meşteri, mijloace de producţie (materie primă şi tehno-
logie), principii de organizare spaţială şi socială, produs, distribuţie şi, bineînţeles, 
consumator9. O parte din aceste componente pot fi identificate altele nu. Pentru 
preistorie, în general, aceste componente pot fi întrezărite prin prisma a trei tipuri de 
date: obiectul, cu tot ceea ce derivă din analiza acestuia (material, tehnologie, decor), 
urme ale activităţii de producţie şi contextul de descoperire. 

Cele 6 componente fiind interconectate, nici analiza lor nu poate fi făcută 
dintr-un singur punct de vedere. Luăm ca exemplu sursa de materie primă şi meşter 
și constatăm o mulţime de variabile: sursa de materie primă putea fi în apropierea 
utilizatorilor, iar în acest caz producţia putea fi o activitate efectuată de mai mulţi 
membri ai comunităţii, accesul nerestricţionat reflectându-se şi prin confecţionarea 
ceramicii la nivel de gospodărie. Dacă sursa de materie primă nu era la îndemână, 
accesul putea fi restricţionat şi doar câţiva membri ai comunităţii aveau accces la 
resurse, rezultând o variabilitatea mai mică și, deci, o producţie specializată10. Există 
tendinţa de a considera că sursa cea mai apropiată era şi cea utilizată, dar şi în acest 
caz există variabile, aşa cum s-a constat în studiile efectuate pe comunităţi tradiţio-
nale, nu întotdeauna este utilizată sursa cea mai accesibilă, uneori anumite tipuri 

                                                      
7 Kreiter et alii, 2009, p. 107.  
8 Costin, 1998, p. 3. 
9 Costin, 2001, p. 377-378. 
10 Warner, 2007, p. 8. 
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ceramice solicitând surse de materie primă diferită11. O analiză a contextului de 
descoperire a instalaţiilor de ardere şi a rezultatului finit, poate să aducă date privi-
toare la persoanele implicate în producţia ceramicii. După Eugen Comşa, în atelie-
rele Cucuteni, unii meşteri modelau şi ardeau ceramica iar alţii, sau femeile, o orna-
mentau12. În unele contexte, în special atunci când rezultatul finit necesita cunoştinţe 
vaste privind tehnologia de producere, s-a presupus existenţa unor centre de 
producţie şi a unor meşteri specializaţi13. O analiză a ceramicii provenită din trei 
situri “Lengyel” a indicat faptul că unele tipuri ceramice au fost confecţionate în 
moduri similare, olarii având o concepţie similară despre standarde14, fapt ce presu-
pune acelaşi standard cerut de consumator. Alte aspecte care trebuiesc cercetate sunt 
cele de natură socială, identificarea producătorului este legată de statutul social al 
meşterului, cine era şi ce reprezenta pentru comunitate. Un alt aspect este cel legat 
de organizarea procesului de producţie: în cazul unei producţii specializate cine 
controla sursa de materie primă, modul de organizare al producţiei şi al distribuţiei. 
Am amintit doar câteva aspecte legate de producţia ceramicii, unele fiind dezbătute 
în literatura de specialitate pe baza unor descoperiri, interpretări şi analize, altele 
doar prin prisma cercetărilor etnografice.  

Pentru cazul nostru avem extrem de puţine date pentru a face o analiză 
obiectivă privind producţia ceramică în situl de la Porţ / Suplacu de Barcău “Corău”. 
Din punctul de vedere al calităţii ceramicii, etapa timpurie de locuire se distinge prin 
atenţia deosebită acordată tratării suprafeţelor şi decorului. Chiar dacă pentru cea de-
a doua etapă nu mai întâlnim aceeaşi atenţie pentru tratarea suprafeţelor sunt de 
remacat formele ceramice, în special cupele şi strachinile cu picior înalt. Etapa a 
treia nu mai indică preocupări legate de aspect, prelevând rolul funcţional. La nivel 
microscopic se pot face oarecare diferenţe legate de sursa de materie primă, lutul 
utilizat în etapa a II-a dar în special în cea de-a treia etapă indică surse diferite, o 
sursă de lut cu multe impurităţi de micașist, care nu pot fi considerate ca urme alte 
procesului de degresare a lutului. Totuşi până la efectuarea unor analize pe ceramică, 
toate aceste date sunt doar observaţii, iar analiza procesului de producere a ceramicii 
în situl de la Corău este abia la început.  

                                                      
11 Costin, 2001, p. 380. 
12 Comşa, 1981, p. 20-22. 
13 Alaiba, 2007, p. 77-78. 
14 Kreiter et alii, 2009, p. 115. 



50 
 

 
Fig. 1. Amplasarea judeţului Sălaj şi a localităţii Porţ. 
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Fig. 2. Porţ-“Corău”. Planul săpăturilor. 

 
Fig. 3. Porţ-“Corău”. Plan S23 cu instalaţiile de ars ceramică. 
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