
PROPUNERI nE SCHEME ŞI TABELE TIPOLOGICE 

DE CLASIFICARE A CERAMICII 

Produsele ceramicc, intreg i sali fragmentare, sunt pentru arhcologi martori ai 31tuuţici cultumlQ 

şi, in acelaşi timp , ill1portant� mijloace auxiliare de datare, atât pentru culturile preistorice lipsite de 
scriere, cât şi pentru cele antice, medievale şi contemporane. 

Condiţia pentru o epuizare pc cât posibil integrală a conţinUlului informaţianal al acestor 
izvoare este o descriere clară şi inconfundabilă a unui anume obiect şi, mai bine, o standardizare care să 
ajute atât specialiştilor, cât şi profaniI,,, interesaţi, la determinarea asemănărilor şi deosebirilor fiecărui 
dintre obiectele studiate şi la descrierea lor corespunzătoare in vederea publicării. Clasilicarea formelor 
de vase şi a altor obiecte ceramice implică Însă o serie de dificultăţi, pentru că pe baza abundeuţei 
acestora şi a multitudinii denumirilor lor s-au format În mod empiric o serie de noţiuni abstracte, neclar 
delimitate şi definite şi întrebuinţate neunitar atât În cadrul aceluiaşi spaţiu lingvistic, cât şi - datorită unor 
traduceri mai mult sau mai puţin inspirate sau corecte a tcnnenilor respectivi, dar şi a uzanţei lingvistice 
diferite - în afara regiunilor respective. Una dinlre soluţi ile care pot sta la baza unui sistem unitar de 
clasificare, atât pentru tipurile tradiţionale de vase, determinate pe calc arheologică şi etnografică, cât şi 
penlru orice tip de vas, este găsirea unor propOrţii matematice Între diferitele părţi importante ale vaselor 
din cadrul aceleaşi categorii tipologiee, tiind cunoscut că in funcţie de variaţia unor dimensiuni se 
schimbă utilitatea vasului. 

Asemenea preocupări există În special pentru ceramiea romană şi mai ales in ce priveşte 

tipologia formală la lerra sigilii/Ia. Pentru alte produse ale ceramicii romane, ca si pentru alte perioade 
abia se pot recunoaşte tendinţe cfitre o terminologie unitară şi sunt disponibile doar sistematizări limitate 
regional sau În timp şi care nu trebuie extrapolate sau generalizatc fără discuţii. 

Un posibil modcl matematic de clasificare a ceramicii a fost elaborat la noi dc dl. Horst Klusch 
(Corelaţii geomelrice la diferite tipuri deforllle - crileriu de clasificare În studiul ceri/micii, În Siudii şi 

cOTnunic;iri, nr. 19, seria Istorie-arheologie, Sibiu, 1975, p. 245-252). Pornind de la cele trei funcţii 
limdamentale ale oricărui vas - de a cuprinde unul sau mai multe corpuri, de a delimita faţă de mediu şi 
de a le izola în vederea păstrării sau a unor transformări fizica-chimice - autorul recurge la o împărţire 
din punct de vedere geometric a suprafeţei exterioare a vasului Într-o suprafaţă portantă (P), Într-o 
suprafaţă dclimitantă (O) şi într-o suprafaţă acoperitoare. Nu se ţine astfel seama de grosimea peretelui, 
de capacitatea şi de Înălţimea vasului, care pot varia . in vederea calculării suprafeţei delimitate a vasului 
se recurge la proiectarea porţiunilor portante �i acoperitoare. pe un plan perpendindar pe axa de simetric 

a vasului (fig. 1). 
Notând cu F aria suprafetei fundului, Cli S pe aceea a suprafeţei exterioare a vasului, Cli C,\ aria 

suprafeţei coroanelor circulare rel.ultate prin proiecţia ortogonală a porţiunilor acoperitoare şi prin Cp pc 
aceea a suprafeţei coroane lor circulare rezultate prin proiecţia porţiunilor portante, aria suprafeţei portante 
P este egală Cu suma dintre aria suprafeţei fundului şi suma tuturor arii lor suprafeţelor coroane lor 
circulare rezultate din proiecţia pO/liunilor portante În timp ce aria suprafctei acoperitoare A este egală 
cu suma ariilor suprafete lor coroanelor circulare rezultate prin proiecţia ortogonală a porţiunilor 
acoperitoare. Cunoscând că aria suprafeţei exterioare totale a vasului este egală cu suma ariilor 
suprafeţelor delimitantă, portantii şi acoperitoare, rezultă că aria suprafeţei delimitante se poate ana 
scăzând din aria suprafeţei totale suma ariilor suprafeţelor portantă şi acoperitoarel 

Suprafaţa exterioară totală a vasului se poate calcula pe două căi: una mai simplă, dar mai 
puţin rigurosă, care constă in descompunerea Înălţimii vasului În segmente foarte mici, considerând drept 
cilindrii portiunile aferente ale peretelui , ale eămr arii ale suprafeţelor laterale adunate, la care se adaugă 
aria fundului, reprezintă aria suprafeţei extcrioare totale şi alta mai dificilă, dar mai exactă, folosind 

regula lui Guldin. Conform acesteia, aria suprafeţei unui corp de rotaţie se calculează înmullindu-se suma 

1 ILKlusch, 197�, p.246. 
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laturi lor generatoare ale suprafeţei de rotaţie cu perimetrul cercului descris de centrul de greutate al 
, 

conturului In timpul unei rotaţii. In caz că curba laturilor generatoare ale suprafeţei de rotaţie nu se poate 
exprima printr-o relaţie matematică, distanţa centrului de greutate faţă de axa de. simetrie se poate 
determina experimental. O sarmă metalică subţire, de grosimc constantă pc toată lungimea ei, S� Illlluaie 
după conturul exterior al vasului, încât cele două capcte să atingă axa de simctI i�. Al'ui ,e balaflseaza 
sârma, sprijinită într-un singur punct pe un obicct foarte subţile (Iaiu" lI" ,upt) sau prin suspendare cu 
ajutorul unui fir subţire de mătase, astfel încât cele două capete ale sarmei sa se afle pe o IIme verllcalâ. 
Distanţa măsllrată perpendicular de la punctul de sprijin la axa de simetrie este egală cu distanţa centrului 
de greutate al conturului suprafeţei de rotaţie. Lungimea sârmei va fi egală cu lungimea laturilor 
suprafeţei de rotaţie determinate de segmentul GHJK. Cu oarecare experienţă se poate calcula astfel în 

scurt timp, cu o eroare de ±O, 3%, suprafaţa oricărui vas cu axă de simetrie'-
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Notaţii folosite: 

S - aria suprafeţei exterioare totale a vasului 
D - "ria suprafeţei delimitante 
P - aria suprafeţei portante 
Â - aria suprafeţei acoperitoare 
F - aria hllldului 
CI' -aria suprafeţei coroanei circulare rezultate 

prin proiecţia porţiunilor portante 
C" - aria suprafeţei coroanei circulare rezultate 

prin proiecţia pOrţiunilor acoperitoare 
d distanţa c·cntl'uluÎ de greutate 
r - raza gurii vasului 
I - lungimea sârmei 

Fig. 1. Suprafata portantă şi suprafata acoperitoare a unui cănceu (după 1 I.Klusch, 1975) 

Calculând ce.i trei parametri pentru mai multe variante ale aceluiaşi tip, ca de pildă, clondirul 
, Se obţin valori ale acestora vizibil diferite. Compararea şi interpretarea datelor prezintă o serie de 
dificul!''!ţi, ceea ce face necesară o schemă care să permită reprezentarea grafică a caracteristicilor tuturor 
formelor de vase. care se pot clasifica însă şi pe baza difCrcnţei dintre aria suprafeţelor portantă şi 
acoperitoare, valorile-limită fiind determinate de vasele cu pereţi drepţi şi verticali (tab. 1,2). 

2 fludem, p.246�247 (incinsi v Nota 2). 
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I 
-

A% + P% + 0% = S% = 100% I -

FORMA VASULUI D% P% A% 

Strachină 14, <; 85,5 0,0 

Oalii bombată 61.2 25,4 JJ,4 -

Cănceu piriform 66.5 22,7 10,8 

Clondir bombat 83,3 8,4 8,3 

Clondir zvelt 99,8 1,2 1,0 

Tab.1 (dup. H. Klusch, 1975) 

I TIPURI m: VASE I RELAŢII I VALORI LIMITĂ I 
Clondir D>P P>A 82%<0<98% 0,1%<P-A<0,7% 

Cănccu D>P P>A 65%<D<96% O,7%<P-A<II,9% 

Oală O>P 1'> A 60%<0<85% 11,9%<P-A<22% 

Cratiţă D>P P>A 60%<D<17% 22%<P-A<40% 

Strachină \»1' P>A 10%<D<60% 40%<1'-A<92% -

Farfurie 0=1' P>A 0%<0<10% 92%<P-A<IOO% 

Tab.2 (după H. K1usch, 1975) 

Cei trei parametri sunt reprezenta\i gratic printr-u n  punct dintr-un triunghi cchilutcrnl (fig, 2). 
Pcntru aceasta se coboară perpendiculare pc cele trci laturi, astfcl că suma celor trei segmente (de la 
punct la  ficcare latură) este egală eu Înălţimca triunghiului . Dacă Înălţimea Î a triuIIghiului echilateral 
LMN cu laturile LM=d, MN=a şi NL=p (d=a=p) este de 100 unităţi de masură, valoarea pentru D % 
exprimată Într-u ullitatc de măsură unitară poate fi aplicată perpendicular pe d, A% pe a şi P% pe p, cei 
trei vectori întalnindu-se Într-un punct. Acesta reprezintă grafic rapoartele dintre D, A şi P reflectând 
astlC! şi caracteristicile importante. ale uuui tip de vas '. 

Calculând valorile celor trei parametri În ca7.llrile particulare reprezentate de vârfurile 
triunghiului. se obţin componentele lipice ale formei de vas abstractizate la maximum, sub forma unui 
cilindru circular drept Închis la ambele capete: discul plan sau capătul inferior (caracterizat prin 
parametrii: P=IOO, D'''O, A=O). tubul sau paltea laterală (caracterizat prin parametrii: 1'=0, 0=100, k'O) 
şi capacul plan sau capătul superior (caracterizat prin parametrii: P=O, D=O, A=100)4. 

Conform reprezentării grafice, înălţimea i imparte LMN În două triunghiuri dreptunghiee: LIN, 
în care se găsesc toate vase le cu deschiderea înjos (ca de pildă o capcană pentru muşte) şi IMN, În care 
se găsesc toate vasele cu deschiderea În sus. Vasele cu deschidere laterală (ca de exemplu un butoi) sunt 
determinate de punctele de pe Înălţime (A=P)'. 

-' Ibidem. p.240. 

I Ibidem, p. 248-249. 
< 
- Ibidem, p.249. 
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Fig. 2. Zone caracteristice unor tipuri de vase, rezultate prÎn reprezentarea grafică 
a raporturilor intr e D, P, A, Într-un sistem (după H.Klusch, 1975). 

1. clondir; 2. căncee; 3. oale, căni ; 4. cratite; S. tigăi, strachini: 6. tăvi, farfurii. 

Toate punctele din triunghi care aparţin diferitelor variante ale unei forme (de exemplu 
clondirul) dau un centru de acumulare care poate ti delimitat cu exactitate. Aşa se obţine o zonă pentru -
diferitele variante de clondir, una pentru cănceie, una pentru oale, ... etc. In funcţie de poziţia unui 
anume punct În interiorul unui centru de acumulare se poatc deduce profilul, zvelteţea sau deschiderea 
relativă a gurii vasului'. 

Din raportul ariei su prafeţei delimitate faţă de ariile suprafeţelor portantă şi de acoperire poate 
A 

rezulta şi o clasificare logică a unor tipuri de vaSe tradiţionale. Intr-o primă clasă se pot încadra tipurile 
de vase cu pereţi drepţi şi verticali, Într-o a doua tipurile de vase cu pereli înclinaţi sau curbate in formă , 
de S. iar într-o a treia, eventual tipuri de vase cu aplicaţii funcţionale caracteristice, ca de pildă cele cu 
gură tr;lobată sau tubulară. Cu ajutorul reprezentării grafice se pot deduce numeroase relatii morfologice 
intre diferite forme şi se pot calcula i mportante valori-limită7 

6 Ihidem, p. 249. 
7 ihidem, p. 250. 
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Fig. 3. Reprezentarea grafică (calitativă) a raporturilor proporţionale D:H/H:D 
la fomle-le ceramice de bază 
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În Germania preocupările de clasificare a ceramicii s-au orientat În special asupra problemelor 
tehnologice şi terminologice, d'lndu-se mai puţină atenţie căutării unor relaţii matematice care să stea la 
bala unui sistem de clasificare. Dintre lucrarile care au abordat această chestiune, mai importante sunt 
Rahmcmermillologie zlIr millelaher/ichen Keramik in Norddeulschland, publicată de colectivul din 
Schlcswig, pentru Ceramică Mediev�Iă şi mai recentu l Ghid pemrll descrierea ceramicii (evul mediu

epoca modernă) al Cercului de Lucru pel1lru Cercetarea Ceramicii, constituit pc lângă Arhiva Germană 
de Olărie a Muzeului Naţional l3avarez. Între cele două lucrări există largi conwnlanţe În domeniul 
tehnologic şi În părţil� privitoar� la tipologie. diferenţele referindu-se doar la  numarul şi definiţia unor 
forme de baz.ă şi la descrierea culorilor şi teoriei cioburilor. Din acest motiv vom trata unitar prnpnnerile 
germane de clasificare, orientându-nc În general după lucrarea specialiştilor şi tăcând la locul potrivit, 

cuvenitele observaţii . 
Lucrarea Cercului de Lucru pentru Cercetarea Ceramieii ţine seama de propunerile fiiculc cu 

prilejul consfăluirilor de la Obernzcll (1982), Windsheim (1983 şi 1984) �i Luill (1985), de noile 
cunoştinţe din domeniul terminologi�i, tipologiei �i partial, al tehnologiei ceramicii, de sistemele deja 
existente. dar restri:nsc la o anumită epocă, regiune sau grupă de materiale (vase din lut, majolică, faianţă, 
ceramică şi porţelan), concluziile rămânând să fie completate cu rezultatele viitoarelor cercetări asupra 
vaselor din metal, piatră , lemn şi sticiă şi asupra complexelor mari, ca de pildă gropile de spăI1uri ale 
atelierelor, manufacturi lor şi fabrici lor. Nu au fost luate în considerare, din motive tehnico-financiare. 
posibilităţile de prelucrare pe calculator, putin accesibile cercetătorilor individuali, grupelor mici de lucru 
şi chiar institutelor mai mici. Asemenea posibilităţi au fost luate Însă În discuţie În volumul 1-3 din 
Archâographie (care nu mai apare) �i de proiectul ARCOS al Societăţii Fraunhofer'. Numeroase abordări 
noi se datorează cercetiirii interdisciplinare şi rezultatelor obţinute Într-o serie de regiuni din afara 
spatiului germanofon cum sunt Africa de Nord, România, Spania şi Ungaria. S-a ţinut seama de faptul 
că sistemele existente au numeroase neaj unsuri � clasificarea tehnolog ică) bazată pe grupele tehnologice 
cu structură identică, dar care nu se referă în principiu la nici o zonă de provenienţă, uti lizând denumiri 
tehnologice uniticatoare dar care nu ţin seama de ornamenta\ie �i de ardere. Din acest motiv, ca mod de 
expunere este preferată descrierea individuală a fiecărui obiect, deoarece acesta permite o ordonare după 

, Ibidem, p.IO 
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oricare alte principii (funcţionalitate, grupe tehnologice, directii de cercetare)', dovedindu-se superioară 
rigidei coordonâri etnice sau, cu atât mai mult, clasificării zecimale propuse în 1985 de Hans Spiegel 
pentru majolica renanăIO Se propune renunţarea la prezentarea sub formă de chcck-list, deoarece 
descrierile sau definiţiile pot fi găsite chiar În sehemi!, dar Sl!llt trecute sub tăcere în ilustraţii, iar din 
motive de utilitate practică s-a renunţat şi la prcLcntarea allabeti,,, sau priorita, ic,mJoi�ă. NqlUlalltlu-,e 
atinge o exactitate comparabilă cu cea din domeniullehnologico-analitic, SUnt prezentate doar formele 
importante, incluzându-se şi interferenţele ClI formele apropiate datorită utilizării acestui mod de -
expunere, terminologia ocupă lin loc foarte important. ]0 vederea unei descrieri corespunzătoare , se iau 
în considerare doar exemplarele Întregi, vocabularul utilizat trebuind să tie În concordanţă cu 
caracteristicile lor formale, decorative şi tehnologice, evitându-se pe cât posibil cuvintele neobişnuite şi 
neologismele. Când acest lucru esle imposibil sau impus de practică, denumirea a fost clar marcată prin 
ghilimele sa" prin adaosul "propunere a autorului". Se recomandă ca pentru obişnuinţele de limbaj 
regional diferite, să se aibă În vedere ultima ediţie oficială a dicţionarului explicativ general, 
specificându-se dialectul, graiul sau regiunea de Întrebuinţare a termenilor respectivi". Expresiile 
dialectale, când nu sunt amplu tratate În text, se vor pune în ghilimele franceze (unghiulare), indicându-se 
toate sensurile posibi le 12 

Exemple 

1. Henkeltopf -«Schmalztopf» 
Oal;; cu torti Oală pentru grăsime 

în Bavaria de Sus: Schmalz = unt 
în Bavaria de Jos: Schmalz = grăsime (de porc) = untură 

2. Bauchigc Hehkelflasche -«Bludser» , « Bludsi» , «Plutzer» 
Clondir (carafă, butelie -«Curcubătă» ,«Bostan» , «Tigvă» 
sticlă) pântecoasă cu toartă -«Tărtăcuţă» 

În Bavaria de Jos: pentru luat apă sfinţită la biserică. 
3. Konisch verjiingter Krug (Schnelle); 

1. Ulcior (sau 2. Cănceu) în gustat conic spre gură (invechit: ulcior înalt cu capac); . . .  

4. Becher Krause; 1. Borcan penlru păstrat conserve 
2. Pahar pentru băut 

O astfel de practică micşorează, după opinia noastră, riscul unei întelegeri greşite a termenului 
de către un cititor din afara regiunii respective şi, încă mai important, al unei traduceri greşite şi nu 
afectează posibilitatea stocării şi regăsirii informaţiei În memoria calculatorului, cu condiţia gcncralizării 
�i aplicării consecvente a acestei reguli. Pc dc altă parte. În lipsa unui material ilustrativ adecvat şi 
accesibil, sau în condiţiile nccunoaşterii de către cititor a situaţiei din regiunea de intrebuinţare a 
termenului, cînd acesta apare făr;; o altă indicaţie ajutătoare, avantajele amintite se anulează, putându-se 
transforma În obstacole. Aceasta arată că terminologia singură nu rezolvă problemele clasificării 
eeramicii şi că o atenţie acordată exagerat acestei probleme riscă să ducă fie la sisteme de clasificare 
stufoase, fie la unele neclare, în ambele cazuri deci, de netranspus În practică. , 

In privinţa terminologiei se remarcă faptul că atribuirea, tipologie consecventă, de nume , va 
Întâmpina mari greutăţi, mai ales În ce priveşte materialul recent, pe de o parte pentru că există numeroase 
forme mixte �i forme speciale, pe de alta pentru că în domeniul faianţei şi pOrţelanului, în parte şi a 
majolkei, există o mulţime de denumiri tradiţionale, care adesea nu diferenţiază deeât forme simple de 
oale şi castroane, neclare Întotdeauna din punct de vedere tipologie şi care conţin În parte date reale (sau 
ipotetice) privitoare la funcţie, provenite În pane din studiile de istorie a artelor, dar şi furnizate de 

9 ibidem, p. 13. 
IU H. Spicgrl, Das DZK-Ordnungssystem dur Keramik,in IYIK.!lrhdrslujt, '1 (1985), UokUlJlcntationszcntrum Kanncndl1ckerland 

Wihr -Qrt:1l zhall�e n. 

!� ibideM, p.12-U. 
Il Ibic!I.:I1I. p.18. 
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cataloagele şi inventarele contemporane ale producătorilor şi coleqionarilor"-

Exemple". 
L <<Terrine» (o\'alc Schiisscl mit (gcbauchtem) Deckcl) 

«Supieră» (castron oval ,-,u capac (bombat» 
2. «Kopchen» (Schalle) 

«Cupiţă» (Ceaşcă) 
3. «Tasse» (Henkeltopf, Henkelbecher) 

«Ceaşcă» (oală cu toartă, pahar cu toartă) 

Aceasta face ca şi autorii Ghidului pel/lru descrierea ceramicii să propună un sistem de relaţii 
matematice care să servească determinării formelor de bază, considerând că o posibilitate neutră şi 
adecvată este relaţia dintre înălţimea H a vasului şi d iametrul D al gurii. Spre deosebire de foarte 
variabilele dimensiuni ale fundului, aceste două mărimi erau adesea verificate în timpul producţiei cu 

ajutorul riglei mobile şi a bucăţilor de lemn crestate, ceea ce documentcază un raport conştient al 
producătorul IIi şi care se poate recunoaşte şi În eventualele indicaţii asupra reglementărilor de breaslă cu 
privire la capacităţi. Aceste măsuri exprimă funcţii dependente regional şi temporal, din care rezultă 

denumirile şi interpretările". 
Mulţimea formelor existente adevereşte că în principiu nu poate exista nici o relalie 

proporţională absolut fermă pentru clasificarea, respectiv delimitarea formelor. Pentru o vizualizare a 
r ela ţiilor proporţionale ale celor doi parametri, variabiJi temporali şi regionali la diferitele forme de bază, 

s-a recurs la o posibilă reprezentare g r afică a acestor conexiuni. Pentru fiecare dintre aceste forme de 
bază, trebuie aVlltă în vedere O diviziune la fel de ipotetică şi În realitate adesea aproximativă, care 
caracterizează În parte deja cunoscutelc variante formale tipice din punct de vedere regional şi temporal. 
Reprezentarea sub forma unor gratice curbe, asemănătoare curbei de divil.iuoe a lui GAUSS, ilustrează 
astfel în stilnga şi În dreapta domeniului de proporţii alăturat ramuri de curbe încrucişate, care nu se reft:ră 

de fapt la c lase de proportii precis şi exact definite. Modul de reprezentare ales prezintă intuitiv 
numeroase cîmpuri de intersecţie, care în parte se dezvoltă continuu unul din altlll sau unul În altul. 
Dificultăţile practice şi teoretice pentru" descriere tipologică, respectiv terminologică corectă, rezultate 
din aceasta sunt clare: ele se bazează pe de o parte pe utilizarea complementară a altor caracteristici 
formale şi clarifică pe de alta u�or traditionala p r efe r intă pentru folosirea numelor bazate pe întrebuinlări, 

real sau ipotetic dife r enţiabile. Acestea sunt adesea anexate materialului veehi numai ca menţiuni de 
analogii şi fără cunoştinţe rcale. 

Datele aproape subiective şi vagi, nededuse matematic sau .fizic, cu privire la centrul de 
greutate "Înalt" sau "coborat" sunt mai uşor de dedus când sunt asigurate prin valori c·orespunzătonrc. 

măsurate ale Înălţimii diametrulu i maxim HDm3x. �i valoarea acestui diametru, cunoscută şi sub numele 
de IIbombare!1 şi notată prin Dmax. şi prin anexarea desenului de secţiunell.. 

Acest sistem de clasificare este adeseori întregit respectiv înlesnit, prin indica rea 
caracteristicilor secundare, ca de exemplu toarta, dispunerea ciocului, picioarelor etc. , ajungându-se 
adesea astfel la alte subclase conexe tipologie şi funcţional În cazul unor forme înrudite, precum cana şi 
cănceul, prima dcoscbindu-se prin dispuncra arbitrară a dispozitivului de scurgere, iar a doua prin absenta 

' 17 acestUia . 

După poziţia centrului de greutate se disting: 1. Forme Înalte sau închise (oaIă-cană/cănceu
clondir) şi II. Forme plate sau desch'5e (tavă-farfurie) castron plat-castron (cea�că) cupă" (tab. 3). 

!3 lhidem, ji.23. 

i.\ Ibidem. Il.n, Jdaptate pemw limba română. 

15 Ibidem. p.23.24. 
16 Ihidem, p.24. 
11 Ibidem, p.24.26. 
18 Ihidem. p.2H. 
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Raporturi proporţionale frecvente la formele de bază ale vaselor 

Forme Înalte 

D coresp. cca. (2-1-1/�)H Oală (cu/iară toartă, eventlJal r.1I lin mi� rli�r()'.Iitiv cip. 
H coresp. cea. (112-1-2)0 scurgere) 

D coresp. cea. (1/2-1/3)H Cană - cu dispozitiv d� s�urgere 
D coresp. eca. (2/3-1I2-1/3-1I4)H (bombat, sferic, cilindric, În general cu 
H coresp. cea. (2-3)0 toartă, parţ ial cu gât) 
II eoresp. cea. (1,5-2-3-4)0 Cănceu - fără dispozitiv de scurgere 

H coresp. cea. (3-4 .. .4)0 - cu 
respectiv: Clondir (toartă, dispozitiv de scurgere) 
D ccresp. cea. (1/3-1/4 ... l /n)O - fără 

Forme plate 

0>2H 
H coresp. cea. (1115-1/5 ... 1/4)0/H coresp. cea. 7-19% D Farfurie 
D coresp. cea. (1 5-5 .. .4)H 

H coresp. cea. 1140 respectiv O coresp. cea. 4H Castron plat 

H coresp. cea. 1/20 sau: [) coresp. c�a. 2H sau: Castron/Ceaşcă/Cupă 
H coresp . cea. (15-49)%0 la materialul bavarez vechi 

Tab. 3. Raporturi proportionale frecvente la formele de bază ale v aselor (după 1. Bauer şi colab., 1986) 

FOlmele de lIoală" se caracterizează in ce l mai simplu caz printr-un contur cilindric al vasului, care 
se poate desfă�ura şi bombat, sferic şi rotunjit, simplu sau biconcav'" 

Pentru forma de ba7Jl "cănccu" se definesc, În cazulllnor contururi asemănătoare cu cele ale oalei, 
dar cu o diferenţă mai clară În privinta volumelor - (cel puţin) o toartă şi adeseori există, deşi nu neaparat 
licee sar o partelzonă a gatului, mai mult sau mai puţin evidentă. Tranziţiile la forma de "oală" sunt 
frecvente. Aceeaşi problemă se pune pentru fonna de hază "cană", care se deoseheşte oe căncell nOltr pril1 

, 
prezenţa unui dispozitiv de scurgere. tntre ele, oala, căneeul şi cana se deosebesc În esenţă doar prin 
relaţiile proporţionale dintre înălţimea vasului şi diametrul gurii. Colocviul din Schleswig le include pc 
toate la "oale"zo. 

Clondirul este cunoscut C(l un vas cu contur variabil, dar Cli gura strâmtă şi care prezintă (uneori 
Întâmplător) o toartă şi un dispozitiv de scurgere, de obicei foarte redus ca dimensiuni". , 

In cazul formelor plate există, probabil mai mutt decât la formele Înalte, subgrupe intersectabile 
Între etc, ceea ce face necesar ca pe lîngă relaţiile proporţionale, să se ia În discuti e  şi elementele 
morfologiee, nu Întotdeauna clar delim itate (peretele, scobiturile peretelui, nivelul de lichid sau oglinda 
şi bărbia)''' 

Tava este o formă extrem de plată (rotundă, ovală rectangulară, poligonală etc. ), aproape fără 
buză şi practic fără (zonă de) picioc''' 

La farfurii se găsesc buze foarte diferit dezvoltate regional, ÎII parte fiind vorba de muchie doar 
puţin profilate, cu perete foarte mic. Tranziţia la "castroanele plate" cu muchii ceva mai puternic prolilate 

I '1 . Ibidem. p.28. 

20 Ibidem, p.28-29. 

21 Ibidem. p.29. 
" Ibldl:m, p.29. 
" --' lhideln. p.29. 
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şi un perete ceva mai puternic este foarte uşoară. În actualul stadiu al cercetărilor se pare că diferenţa stă 
adesea mai mult În sentimentul de fonnă al prelucrătorului decât în vreun criteriu determ inabil. Comună 

farfuriilor şi castroanelor late este o clasificare bazată pe: olJ7ii, bărbie, parţial o zonă evidentă a peretelui, 
o albie, respectiv a oglindă sau nivel de lichid evident. Tranziţiile la grupele formale înrudite "castron" 
("c�aşcă!t), "cupă" sunt foarte uşor dc făcut şi adeseori perceptibile numai rcgiolla] în uf.,ul liugvj.3lil,;"·', 

Ca formă dominantă tipul "castron" este privit în gcncral Ld dviÎllU JllUlt" ZOlle lIiferen\latlfIC: 
muchie, bărbie, perete, albie/ogl indă sau nivel ,k lichiu, uneuri (zuna ue) piCiOr. La proportii ce l mal 

adesea comparabile cu cele ale castroanclor, ccaşca/cupa prezintă următoarele trăsături deosebitoarc, de 
asemenea foarte subieclive: frecvent "fără muchie" (adică "muchie netedă"), tranziţie puţin diferenţiată 
Între perete, albie/oglindă sau nivel de lichid, adeseori format mic (pahar, ceaşcă) şi înălţimea reuusă. 

Tranziţiile fiecărei forme sunt toarte uşoare, recomandându-se să se recurgă, pe cât se poate, la mijloace 
documentoare grafice în timpul descrier ii. 

La formele mici ("vesela miniaturală" , ''jucăriile''), diferenţierea formelor plate este îngreunată 
prin destul de lrecventa deformare la scară a fiecăre·i zone a vasului. Şi  aici desenele de secţiune pot 
înlocui descrierea. 

Denumirile tradiţionale d in domeniul istor iei străvechi şi timpurii , ca "blid" şi "stracbină" , care 
şi aşa au fost �i vor fi  lolosite ca sinonime mai mult sau mai puţin potrivite pentru forma "castron", sunt 
pentru perioada în discuţie (cea medieva lă şi modernă) - chiar şi pentru fomlele lucrate manual - puţin 

relevante şi nerecomandabile. 

Formele reunite sub denumirea de "capace " nu se numără în Înţelesul sistemelor de clasilicare 
discutate mai sus mai degrabă printre formele speciale, În care, din motive uşor de întcles, se încadrează 
forme specializate, dccât printre formele mixte şi cu atât mai puţin cele de bază, dar pentru că În marca 
lor majoritate au prin formă o legătură de netăgăduit cu formele de bază "oală", "cană"l"cănceu" şi 
"castron", uneori şi "clondir", ele sunt tratate totuşi printre formele de bază. Ca şi acestea, ele se impart 
În capace plate (sub formă de tavă, farfurie etc. ) şi capace Înalte (bombate, conice şi rotunjite etc ). Marea 
major i tate a capace lor prezintă un mâner arbitrar (bumb, ureche, inel etc. ), care poatc fi plasat central 
sau chiar în poziţie marginală. Bumbii de capac pot ti masivi, în forma de aibie sau chiar goi pe dinăuntru 

sau chiar reprezentaţi figura l,  de exemplu antropomorf sau zoomorf sub formă de con de pin sau sub 
formă de ghindă. O altă posibilitate de grupare a capaceler cen<tă în forma muchiei , respectiv a  legătur ii 
cu vasul pc care îl închid, făcându-se distincţia Între capacul - man�on, numit şi "capac cu ramă", care 
închide de jur împrejur gura vasului şi "capacul de Înfipt" sau "capacul de pus înăuntru" (StUlp-oder 
Einlegedeckel), care ,e Înlige sau se pune în gura \asului (aici sunt prevăzute in general forme de muchie 
corespunzătoar" - Deckelfalze ·· un fel de locaşuri scoh ile, care, după cum s-a constata!, se pot datora însă 
şi uzurii). Ca alte posibilităţi de fixare sunt cunoscute articulaţii ceramice) Închideri el! baionetă !;'i , 
închideri cu filet. l naltul consum tehnic duce aceste variante, În general rare, la o strictă limitare regionala 
şi temporală. , 

O problemă pentru oricare tipo logie ceram ica o reprezintă formele mixte , In actualul uz lingvistic 
predomină combinaţiile dintre denumirile tradiţionale şi cele rezultate din funcţionalitate astfel Încât cu 
greu se pot propune şi Întrebuinţa denumiri corecte din punct de vedere tipologic, fără a se da naştere la 
noi Înţelesuri contradictorii". Cele mai importante forme mixte sunt cele de "pahar" şi "ceaşcă", 
considerate chiar ca forme de bază de către Colocviul din Sch leswig pentru Ceramică Medievală". 

Formele conice, cilindrice sau bombate, rareori biconiee şi adeseori cu pic ior proeminent sau cu 
o zonă a piciorului accenlUată sum deseori descrise ca pahare, cel mai adesea din punct de vedere alt 
formatului adaptat mîini şi uneori în înţelesul pracl ice de întrebunţare, respective, indicate de forma 
bazei''. În special în Renaştere şi Baroc pot apărea mărim i supradimensionate până la 3 1 ', folosindu-se 

2·1 Ihidem, p.29-30. 
"' . 
_. IbIdem, p.J2 ŞI 34. 
26 Colocviul din Schle::.wig pen:ru CcramÎl::.ii. Medit:vală. RahmeIJwl'lninQfogie Z/JY mittelallerlichel1 Keramik in NorddeulschJand, ÎI! 

Archaologischl'S J..:ore:"pol1d""zblall ( 1984). p.417 -436. 
27 1. n:lUl'r şi colaboratorii. 1986, p .. H �i Nota n de la p. \O�. 
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în acest caz denumirea tradiţională de stacanii (Humpe)". 
Prin "ceşti", uzul l ingvistic Înţelege vase de băut cu toartă. În parte cu o fOlmă puternic oscilantă, 

cu capacitatea de cea. 1 /8- 1 /4 1  dar şi cu frecvente abateri În sus sau În jos, astfel Încât la formele mai mari 
nu se poate stabili nici o diferenţă pur tipologie, formală, fală de oalele cu toaltă. Deosebirea se găseşte 
clar în întrebuinţare şi În obiceiul legat de ea, care se poate ghici u�or �i după materia primă ftJlosită: 

oalele din lut cu toartă sunt folosite (precumpănitor) pentru gatit şi stocare de hrana, iar ceştile, produse 
În special din faianţă şi porţelan, pentru bău!. Strâns legată de ceaşcă este farfurioara sau sucupa, o 
apariţie relativ tânără În Europa Centrală (sec. XVI I I ), recunoscută mai degrabă după decorul comun cu 
al ceştii decât după adâneitura doar slab acentuată, în cele mai multe cazuri, şi după materialul folosit (În 
spccial faianţă sau portelan), rareori lut sau chiar majolică. Din punct de vedere tipologie, ea aparţine 
{-ormei de bază "farfuria":!? 

O clară problematică a formelor mixte o constitue ligăile, respectiv cratiţele, care se prezintă 
respectiv cu sau fără picior şi  cel mai adesea cu o apucătoare tubulară cu mâner. In funcţie de Înălţimea 
pereţilor, ele pot fi considerate şi oale plate, eventual cu picior. Tranziţia foarte uşoară spre formele 
speciale se constată şi în cazul Întrebuinţării foarte asemănătoarelor "râturi de scroafă" (Sauriisseln) şi  
"prăjitoare de peşte " (Fischbriitern), care În ciuda unor relativ mici deosebiri morfologice faţă de forma 
de bază oală (plată) sunt Încadrate În general la "Forme speciale"30. 

Dacă şi la materialul spart anumite elemente formale par a indica adeseori doar forma sigure, în 
general trebuie totuşi atrasă atenţia asupra unor posibile aprecieri premature. Numeroase noi descoperiri 
confirmă că pe lângă formele de bază general-cunoscute au fost propuse mai ales mai multe forme mixte 
şi forme speciale decât sunt cunoscute până acum. De aceea denumirile după forma de întebuinţare sunt 
adesea din acest punct de vedere, doar speculative" . 

Alte forme mixte ar fi: pocalele, ploştile sau clondirele late şi  buteleuţele. 
, 

In ce priveşte formele de bază şi cele m ixte, vom aminti În cele ce urmează alte două tipuri de 
clasificări. Cea dintîi, propusă de Paul Stieber şi Ingolf Bauer În 1 980 (Hafllergeschirr ali" Altbayern), 
interesează prin compararea şi delimitările unui "cilindru de compensare", calculabil cu mijloace simple, 
prezentând acelaşi volum cu vasul de referinţă, dar care este aplicabil doar formei de bază "oală", unde 
volumul contează mai mult ca o trăsătură caracteristică decât, de exemplu, la o farfurie". 

Tipologiile numerice, aşa cum au fost propuse pcntru {erra sigilatta şi marfa ctnologică recentă, 
ca urmare a unui repertoriu formal practic complet cunoscut şi care, s-au impus, abia dacă sunt 
transmisibile în actualul stadiu al cercetărilor în domeniul lOeram icii medievale �i muderne şi îucă JIU ,-au 
dovedit importante într-un mod oarecare până în prezent". Pentru ceramica maghiară a fost redactat, după 
ani de muncă intensă, un registru de forme şi denumiri pentru toate formele recente cunoscute _ 

descoperirile arheologice sunt Încă puţine - care dă fiecărei forme un nume propriu, care conline adesea 
indicaţii sincrone şi importante referiri privitoare la întrebuinţare. Din pricina puternici lor deo�ebiri Între 

modul de viaţă şi obişnuinţele culinare între diferitele regiuni ale lumii, rezultatele acestei clasificări, ca 
şi ale celei întocmite de H .  Balfet În l'aur la narmalisation de la description de po/erie". Es.mi de 
nomendalllre des formes. apărută la Musee des Hommes. Paris, 1 979 Încă nu pot fi luate În considerare" . 

Comparând sistemele de clasificare prezentate, se constată asemănarea dintre ele, deşi rezultatele 
au fost obtinute pe căi diferite. Din motive practice, este mai recomandabil cel elaborat de Cercul de 
Lucru pentru Cercetarea Ceramicii, completat eventual, În privinţa formelor mixte cu cel al Colocviului 

, 

din Schleswig. In cazul unor cercetări mai ·  aprofundate, privitoare la raporturile dintre dimensiunile 
vaselor şi capacităţi , utile mai alcs pentru clasificarea unor probleme ale activităţi productive a breslelor 

'. - Ibidem, p,34. 

29 Ihidem, p.34. 

30 Ibidl:m, p.35. 
l i  Jb'd 3' I em, p . . . 

32 1. Baucr, IlaJnergf!scllirr aus AlIbayern, MUnchen, ed. a Il-a, 1980. p.  4 1  sq. 

33 1 .  Blwer şi colab., 1986. p.27. 

)·1 1, Baucr şi colab .. 1986, p.27 şi riNa 25 de la p.I07-1 08. 
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şi ale manufacturi lor legate de producţia ceramicii, ca şi ale circulaliei mărfurilor şi răspândirii 
tehnologi i lor, mult mai eficient se dovedeste sistemul elaborat de d l .  Horst Kluseh. - . , 

Aplicarea rezultatelor acestor cercetări on clasificarea ceramicii preistorice, antice şi prcfcudalc 
nu se poate face însă prea uşor, datorită nccllnoa�terii sigure a modului de uti l izare il vaselor respective. 
Desigur, din punelul de vedere al rcpertoriului formal, terminologia propu,ii c,le valauilă, lJU Îu,ii 
Întotdeauna şi În ce priveşte variantele �aI1icular� ale lunllelul lk baLii, fuart� pUlemic legale de lraditille 
diferite ale coleetivităţiilor respective. Ar trebui, În acest caz, sa se pastreze doar denum iri te rezultate dlll 
fonna vasului şi să se renunte la cele provenile dintr-o înterpretare nesigură a destinaţiei sale sau, în cazul 
denumiri lor deja încetăţenite, să se specifice clar caracterul ipotetic sau prov izoriu a l  denumiri lor de 
natură interpretativă. 
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