
Ordoreanu 11 
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CerccU1 riie de suprafaţă întrcprin~c de colcct iYtd de arhcologi al :\I. T.A. "\I. B. 
pe malurik Argcşulu i, în zona Ordorcanu, Pc~ ta, \I ih?'tilcşt i, Cornctu. Dum it r;t na, au 
reuşit să identifice <lşcz?'tri arheologice rclati\' tntmcroa~:c. S?'1p?'tturik ('Xt'n;t;ltt' au 
aYut toate un caracter de ~ah-arc atît datorit?'t traseului canalului Bucun·sti --
Dun{trc, cît mai ale-s ritmului alert al lucrărilor de cxc:tYarc si indibnuirc din ~onă 

' ' . 
Transformru·ilc u· an urm;,t şi-au pus în mare m{bur?'t amprenta a~upra confi-

guraţiei terenului, cursurilor ;qwlor, ca şi asupr;1 aşcz;trilor um;mc, C<'rcctttril(· 
arlwologicc dcsf{işurîndu-'c a:-:tfel pc intcrYale ~curte de timp ~i !a sclic!t:~rca 
conducerii Canalului. 

Staţiunea ccrccLlt{t de noi în raza fostei comune Ordorcanu c:~te ;-;~fttzi 

în totz!litatc acoperită de ramhlcul digului (cea .:1 m înfdţinw). pe aliniamentul 
( )J dJrcanu- Poşta. Ea ~-.c g:t:--('a pc o tera~ă a Argcşulu i care, cu cît n·a ~ I'Colc în 
urmă, era situat?'t în imediata apropiere a riului, la aproximati\· 200 m ~--E de 
punctul numit "la pod", pc şoseaua Ordorcanu-Clinccni. lkccla.rca ~i cercetarea 
obicctindui ~-au d~1torat, în exclu:sivitatc, ckcopcrtării tc-ra~ei pc o lungime de 
aproximati,· 2 km, la o adîncime de cea 1 m. Apariţia, sub lama I'XGl\·atoa
relor, ~unor \'('Sti~ii arheologice a determinat ~istarca pentru o pcrioad:~ rdativ 
scurl:t a lucrrni]or de indignirc şi dcctuare~ ClrccU'trilor i:.:toricc ~i arheologice. 
În vederea d1 zP·Lrii unor elemente matc:rialc ~i spirituale C<' au ~1p;1rţinut 
\'cehii ~!.scz:tri Ordoreanu, în cadrul unei cercetări limitate a zonei, s-au t·xccutat 

' 
6 ~,ccţiuni şi -l C<lSl'tl', totalizîncl o suprafaţ:t de aproximati,· 200 m:!. S-a prac-
ticat o s{t}):tturrt JW sistemul unor sectiuni Innoi de anroximati\· 25 m si lat:t de 

' ~ J. , 

1,5--2 m. Cu acest prilej au fost cncct<it<.· nou:t cuptoare de dimcnsitmi varia-
l>ilc --- cu diamdrul între 1,40---2,20 m, toate înscriindu-se pc un aliniamcnt 
perfect orientat de la ~ -- ~ -- E - S - S - \" ~i care ar fi core~ptms în prezent 
confit!uratiei tcra~;c-lor Ar!!csului. 

t.J ' (J ' 

Dispuse pc aproximati,· 30 m lunginw, cuptoarele pot fi împ:trţik, dup;i 
aspect şi structur?'t, în două categorii: prima gruprt de 4, ccalalt?'1 de 5. Primul 
set cuprinde cuptoare de mari dimensiuni (C 1 D =-=- 1 ,7.:1 m, d :.:~ 1,5 m; C2 }) =--

= 2,10 m d -~-=--= 1,5 m; c!1 J) -_ 1,.:1 m d _:_c::: 1,35 m; c .. J) c-::-c 1,52 1ll d 1,10 ln 

(Fig. 7); celelalte 5 au dimensiuni reia ti,· rcdu~c. cu un diametru n· \'ariază 
între 1,25-- 1,50 m (inscriindu-sc mai mult sau mai puţin într-un cerc) ~i :-:înt 
concentrate în colţul de :\--- ~ E (Fig. 2). 

Toate cuptoarl'le dc~copcritl' "in ~itu" an gura de alimentare oricntat:t :--prc 
sud, cenuşar('k fiind implîntate în ~olul viu la o adîncime de cea 0,20-- 0,30 111 
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Fig. 1. l'lanul cuptoan·Ior l-4. 
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Fi!.:. 2. (tLptorul ."i. 

-"-gr_oopă 

cJc:> 

in raport cu coLt \'drci. Prima gntp;''t (cuptoarele- mari) :-'l' car:tckrizeazft prin 
gropi de accc:-; dL'Z\'oltatc ~i cn unghiurile aproap .. · dn·ptt-, n·lL·laltc au guri!C' reduse 
şi o\·al i laz<· (Fi[!. .. J). 

O a 1 t;'t d ist incţ ic :-;e poa tl' opt·ra suh aspectul morfologit· i lor: astfel, prime IL
patru cuptoare au pla:-;ak co~uri <h- fum in poziţie dextra faţ{t de axul :!\- S al 
cuptoarelor; în grupa a dona. cuptoarele mici sint lip~ite de un compartiment la
teral, de nnch- pn·supuncrea noa:-;tr;'t c{t ele se înscriu in tipul de cuptor cu coş 
central. ~u s-a putut opera nici o dcpartajare a lor în funcţie ele materialul 
constrncit,·; el <'Sil' idl'ntic pentru toatrt "scria" mai sus amintit:t. 

Srtpfttura a sHrprins pen·ţii cuptoarelor la înrtlţimi rl'lati,· mici, 0,20--
--0,30 m. avînd o dubltt cfunrtşuin·: in exterior, un lut alb-găllml Ll.ţuit, în in-
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Tif!. 3. Cuptoarele G--9. 

teri(,r, calupuri de cărrunid[t care. prin anlcrc puternică, deveni:.;cră foarte sfărî
nl icioa:"e. Duprt grosimea pereţilor, grupele se amestecă. în general, grosimea lor 
provocind Yitrificrca pereţilor şi înro~irea pămîntului. Vetrele cuptoarelor de 
dimcnsinni YarialJilc rclatiY mici (J ,5 cm) au fost ~i ele afectate de căldura Yio
lcntă a focului, deYcnind aclcYăratc oglinzi alb-grtllmi, circulare şi puternic pie
trificate; cuptoarele ( 4 , C6 , C,, C8 au oglinda Yetrei în pantă dcsccndcntă spre 
sud, :-;prc goapa de acces, celelalte sînt orientate în poziţie in\·ers{t cu diferenţe de 
niYcl el·~ maximun1 15 cm faţ{t de centrul ipotetic al cuptoarelor. 

M~tjoritatca Yetrelor au aYut depuse pe oglindă un strat de cenuşă, nisip ~i 
arsur~. de cea 0,2-0,5 cm; sub Yctrc, dincolo de stratul ro~ictic de pămînt se 
aflam:. ni\'CJ de nisip izolator gros de pinrtla 5 cm. înrdţinwa rcdus{t a pereţilor-
datoritrt unDr cauze ohicctiYe -- nu a permis reconstituirea exactrt a unui exem
plar, tot uşi, m{tsurîndu-~e curb ura pereţilor in teriori s-a ajuns la concluzia că, 
pentru majoritatea cuptoarelor, înrtlţinwa nu dcprt~ea o cot:t 1naximă de 1- 1,5 
m, dar nici nn era mai micrt de 0,60---0,50 m, coUt valahilrl pentru cuptoarele 
mari, rn inima fiind impusă de gradul accentuat de curlmr{l. Duprt cum ~c vede, 
marik dirncnsinni ak cuptoarelor au creat nw~tcrilor prohlemc legate nu numai 
de con3i;-;tenta nl1J"loan·lor constructi\·c, dar si de asigurarea unei actiYitrtti de du-, , ..._ ' 

rată. In.t_'X istcnţa unui material ccramic bogat şi concludent conduce în mod impe-
rios la concluzia d't orice utilizare a cuptoarelor, în afar{t de coacerea pîinii, este 
defini:.iv exclu:să. Prin dimensiuni, formrt si folosintrl, cuptoarele feudale din sta
ţiune:r. Ordorcanu prezintă analogii din.·c'tc cu un' cuptor fc·udal descoperit în 
a.scz~'-c~~ :JHtnesti --Buftea, datat în secolele XV -XVI, d(· crltrc arhcolog·ul ' . 
Aristide ŞteUincscu şi net el ifercnţ ia te faţ{t de cele prezenta te de cir. X icolae 
Con::!ta.nt inescu 111 asezarea mcd Îl·\·alrt de la Coconi . • 
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I>ar, di:Kolo de dimt'nsiuni, forme ~i pt'rmancnţc, Yaloarca dc~copcrir·~ ar 
reprezenta grupajul s;m alinitTt·a unui numttr compact de cuptoan·- mijl: ;•et· 

de cxistl'nţf\ direct kgall' d(• ,·iaţa l'Conomictt în Yatra unui sat mcdicY<d <·:·,:;tt 
pc Yaka f_crtil;t a :\rgc~ului ~i în inwdiata apropit.·n· a ora~ului capital;t. An·.::da
:-;an·a unui astfel dt• ct·ntru d<· copt piine de mari proporţii ridict1 de ]a inc· ~mt 
o îr:trcitft înt_rl'IJan·: cînd au funcţionat an·~k cuptoare?; can· a fo:-;t import;";1ţ_a 
:-;ocw-ccur:omH.-;t a ~;atului Ord<Jn·anu ~i a hintcrlandulni s;tu?; si, în ~J::-~it, 
cint' cr;l\1 lwndiciarii acl·stor masiH· concl·ntr:ll·i d<' n:ptoan·? ' ' 

lk:-;copt·rin·;l în gaura dt· ~1cccs a cuptorului 6 a mwi moiwdc pt'rmitr· .)a
~an·a. cuptoarelor cel ruţi!1 la sfîr~itul q•acului al :\.\"11-ka; prin analogii --~,Jr
fologiCl', puil'm a\·;m~a totu~i prc~upmwrca dt ele nau în funcţi<' înrt1 <> Ja 
mijlocul \<'acului al X\"11-l<·a. \Ion('(la <k~copnittt este tm gros ~·aguz;m di:1 :tr
gint ;1urit; }H' an-rs t' rcpn·zt·ntat Cri~t, iar pe rt'\<r~; Sf. l~agttza ~i aJ!td :rj~J. 

Surprindn<'a J)<' nin·Jc de funcţionar<' a unui m;ltcrial ccJ;.mic din p:,catt' 
neconclnd('n1 în zona Cll])to~:rclor C si C~, material d<' factur;! t irzi(· J)ll·<~··ază . ) , ( ~ 

]Wntrnlimitarca actiYit;\ţii ;1ccstui \·a~t atelier de ctq:tuare 1a~.ccolul ;tl X\'III->a. 
J)i~pariţia lui poate fi pu<t în l('g?itur:t cn schimbarea cur~ului :\rKl'~t~lui ::de
plasarea tcra~clor cu atit mai mult cu cit ~tratigrafic apar distinct dcu{t ni··:dc 
de prm1înt purtat, alburiu ~i n·nu~iu, ambele fiind ~aturatc de nisip fin .. -\ ,]rma 
pro]Jkmtt e~tt· strÎI~s kgat{t de în~ăsi Yiata mwi asezări rurale, cu struct~:rile 
~ak sociale, ttTitorial-politin·, mcnt~d-colcctin·, d;n ~i ~ub ~bpccttd pozilici t-.~·o
grafice, ~atul Ordun·;mu f?tcînd parte dintr-tin t-;Lcm <Il- ;Jglcnlcrări Hmanc con
centrate pe ambele p;,qi al<· 1\rgcşului mijlcciu, imhrficînd rîul pc o partl' ~i pc 
alta. An·stt· asczttri au l>l'ndiciat dt• cm~ditii ce au f;l\orizat în mod con,tant 
progresul dcm<;grafic, c11lminînd cu a duua ;.<'populare a ~~1tclcr in timpul l~'-)m
niilor lui ~tThan Cant;1n1zino ~i Const;mtin Brîncon'anu. Tc.t ;1et1m, d:1r }·-·alt 
plan al rd.atiilcr ~ocialc, ~-.c i?;tl'nsific?i procesul de deza!.:'rcgarc a olJ~tii <".t•·sti 
de,·ălm;lşe, c:~ne a fost atestat inctt de la mijlocul Yeaculu'~ al X\'1-Ica', atin:.:it;d 
apogeul la sfîrşitul secolului al X\'ll-ka. Acest prcccs de di:--:oluţie a n1rTi:1~, 
presupunem noi, ~i ~:~li ul Ordorcann cu a~cz;trilc Iim itrofc. 

:\cîndoios ct1 un centru prodncti\· -- l'Vcntual ck pesmet, soli{:itat dt· ;nr:;ata 
otomantt --aşa cum a funcţionat pe vatr;1 satului dcprt~ea cu mult tHC<''-'.it~.ţik 
mwi sing-ure asczrtri rurale :-:au ;de c:hstii <"ltc!'ti localv. Fiind de~tinat un<'i :-.):Ht

laţii r;t~pîndit'c pc arii mai întin~e: prodns'ul rezultat a\ca in c:Hlrul ol:~~;lor 
s[ltt"st i din zon;t si valoare clt· marf;l. 

' ' 
Folosil\'a IH'ÎntrcrnpUt a cuptoarelor de-a lungul mai multor ~ctwraţij im

pl ictt probkmc <il' econom it· f()rc'st icr~l: numai prezenţa ptHlnri i ~ i acn·s1d d Îrcct 
la aceasta au permis obştii întn·ţincrca unui astfel ele centru: o dat~1 cn di~p;~~iţia 
sa se Yor stinge şi focurile cuptoarl'lor, iar zonele Yerzi vor suferi masiYck <)·.'fri
ş{tri atc;;tatc cartografic de istoriografia no~lstr;l în ult inwlc trei decenii ak ·,-,_·a
cnlui al XYIII-lca (cnn1inuat;t pînă la pacea de la Adrianopol, 1~29). 

Rttspunsul la cea de-a tr<'ia întrebare este legat nemijlocit de puţintttah:a' 
izYoart'lor; oricum, chiar dacă satul Ordorcanu nu apare în docunwntc decît tirziu 
s-a dovedit dt asczărilc rurale din Tara Romfmcasd't, ca si cele din ~IoldoYa si 
Transilvania sînt' mult anterioare în. raport cu primele· mc~ţiuni, iar clescopcrin.'a 
unui centru economic pc YcChl·a vatră a ~·atulni Ordorcanu nu face decît <~ con
firme acest fapt. 

Informaţii despre acelaşi ~:at ~~<' g;tsc~·c în izvoarele cartograficL'; o prim[t 
menţiune apare în "\lappa ~pecialis \Yalachiae", editat{t în 178H de dttrc F. Jos. 
H.uhcdorf la Sibiu, unde !-;atul Ordoreanu, "Ordojcni". este pomenit alftturi d<' 
alte localitftţi din bazinul Arg<'şului mijlociu. l·n deceniu mai tîrziu, col. Spt>cht 
realiza în C<'k JOI-\ 1)Jansc o harU't ddaliatft a \lunteniei, în care ~atul Onlor::'nn 
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L'r~- inc{t înconjurat de pruluri masive ce îmhr~tcau malurik Argc~ului. l'n alt 
izv:· cartografic tîrzin IH' aduce o prcţioas{t m{trturic, dc:-:.chizînd calea cerce
ttu-:: de sp('cialitatc; cu prilejul lucrărilor cerull' de B~1rlm ~tirlH'i, athtriacul 
Fii; 'ly· ridi·c·:t o harU't a \Iuntenici şi Oltenil·i, lucrare ce :-:c ,-a tip{tri duar în 
tirc~nd domniei lui Alcx~wdru Toan Cuza în 1Ro4. Pc lîng{t faptul c{t preia şi 
rcz,_,1,-;l d~..~ data aceasta pc baze modcnw de trian~ulaţi<· problema teritoriului 
di<:~:-,· Ihm:\rc si Cart)ati, harta îmbobuăţcstc Pl'O!:!Tafia l'Conomidt cu {)fctioasc si ' ~ , M ll , , 

ori:..,inah' Îlbl'l1111;ll-i: ac;tfcl, după CC rcd{t Cll minuţiozitate topografia Şi hidro-
11 i :~: i;t zonei, loc:d izeaz{t :-:.a tul Ordorcanu pc "drumul Cra ion•i", drum ce pleca 
di~:_ :-;udul I~ucurqtiului, tra\'cP<t Yctrl'lc saklor Bragadiru, Clinceni, ajungind 
b Ordorcanu ~ i de aici mai dcpartc trecea Argc~ul pc n n pod de Yasc mcn
ţio::::tt pe harUL În fine, 'Ian·lc Dicţionar Geografic al ţ[trii lH' rcdă o imagine 
tîrz.;_. a statutnlui social-economic al satului Ordorcann: "la IS4 de locuitori 
pi:~:tnt 125. ha 320 \'itc mari, 62S animale mici". 

Ikscopcrirca rcccnt:t, în cadrul lucr{trilor de salvare şi cercetare arbcolo
gic_i_ in zona canalnlu i Dnnftrc- Bucurcşt i, a nnu i ansamblu de cuptoare - un icc 
in c im pia muntcan{t prin num{tr şi d inwn:-' iun i îm hogftţeşte patrimoniul c j,·il i
zaţ~·i săteşti medievale, rdc,·înd înc{l o dat{t firul neîntrerupt al existenţei 
nu..t,tre prin cugcrca \Tacurilor. 
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Ordoreanu II 

RESUME 

Dans la ZOI1L' de l'ancicn Yillagc d'Ordorcanu, mainll'nant cnti(\n·mcn~ ::" 0 :-.Ju
Ycrt par la grandc diguc dn lac de ::\Iih;tilc~ti, on ~t idcntifie l'cxistcnc(· <\· rJCuf 
fours de differcntcs dimcnsions. lls ctaicnt am(~nag(·s a memc tcrras~.e dt· j'}·.crgeş 
ct utiliscs pour cuirc le pa in. Lcur disposition en lignc marque mw situat>:: ~1ue 
l'on signalc pour la prcmicTc fois an et·ntrc de la Plaine J(oumainc. l~;·:-:;mt 
d'nnc monnaic (·misc par la Yillc de H.aguse d d'un hicn pau\Tc materiei :.::-~·lJeo
logi<]lll', ccs fonrs ont (·te datcs aux dcrnic·rcs dizaincs d'annecs du XYll· <{'ele. 
Ils ont appartcnn pcut-t'·tn· ;\la collccti,·it(· rurale pour scs besoins cour<.:·_", cu 
bicn ils ont scrYi ;\ la pn'·paration des grandcs quantites de biscuits cu:.r. r~".an
dccs au X\'Il"-X\'111(' si(-.cks par l'annec ottomanc. 

Explication des figures 

Fz· a urc 
b 

1. Plans des fmns 1 -~ 4. 

Fi a urc ,") 2. Le four :1. 

Fz'.f!.urc ~ I.cs fours 6-9. J. 
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