OBSERVAŢII ASUPRA PREZENŢEI PLATOURILOR DE LUT IN AŞEZĂRI LE DIN
SECOLELE VI-X DE PE TERITORIUL TRANSILVANIE"

Cercetarea arheologică a aşezărilor medievale timpurii din spaţiul intracarpatic' a
înregistrat in ultimele decenii un vizibil progres, cel puţin din punct de vedere cantitativ. Masa
relativ mare de informaţii acumulate face însă absolut necesară o încercare de sistematizare şi
prelucrare a datelor privitoare la elementele habitatului (tipuri de aşezări, locuinţe, instalaţii

termice) nu doar în sensul strict al atribuirii etnice a vestigilor, cât mai ales în direcţia

reconstituirii unor fragmente de existenţa cotidiană, cu posibile conotaţii în planul relaţiilor
economice, familiale sau sociale din cadrul respectivei comunităţi. Din păcate, cantitatea

relativ mare de informaţie arheologică acumulată nu este, de cele mai multe ori, însoţită de o

calitate corespunzătoare a acesteia. Numărul mic de aşezări săpate sistematic, caracterul

sumar al cercetării, dar mai ales modul defectuos în care cele mai multe au fost publicate, fac

ca acestea să fie uneori aproape imposibil de utilizat ca sursă primară de informaţie
arheologică. În acest sens, ar fi absolut necesară în prealabil, o reevaluare a unor întregi
categorii arheologice, care să cuprindă, în mod obligatoriu, o încercare de definire şi
delimitare a tipului respectiv de vestigii, precum şi o analiză critică a modului în care acestea
au fost tratate în istoriografia anterioară.
In articolul de faţă ne vom îndrepta atenţia asupra unui tip de artefacte, aşa-numitele
,

"vetre portative", "tăvi" sau "platouri de lut", prezente destul de frecvent în inventarul
aşezărilor medievale timpurii din spaţiul intracarpatic, şi care, cel puţin din punct de vedere
morfologic dacă nu şi funcţional, constituie de fapt o singură categorie arheologică2.

În esenţă

este vorba despre un gen de recipiente joase, de forma unor tăvi circulare, ovale sau
rectangulare, de dimensiuni mari, cu diametrul de 30-40 cm, fiind cunoscute însă exemplare

de peste lm, lucrate în general din lut degresat cu materii vegetale, înălţimea pereţilor laterali
fiind cuprinsă între 8-15 cm.
Incercarea de repertoriere şi analiză a acestui tip de vestigii se loveşte de la bun
,

început de o serie de dificultăţi datorate în special condiţiilor în care multe din piese au fost

descoperite şi publicate. Dimensiunile mari ale recipientelor, precum şi rezistenţa lor
mecanică destul de scazută au condus de cele mai multe ori la o fragmentare extremă a
pieselor, acestea apârând în cadrul descoperirilor sub forma unor margini scunde, adesea

amorfe, imposibil de ilustrat, neexistând astfel condiţiile unor determinări sigure. Nu este

exclusă astfel confundarea, în unele cazuri, a fragmentelor de platouri cu parţi din amenajările
de contur ale unor vetre fixe sau cu margini de ţesturi ori tăviţe circulare de lut. De altfel,

distincţia dintre platouri şi tăviţe circulare de lut, ca tipuri diferite de artefacte, se va impune
destul de târziu şi în literatura arheologică din actualele ţări slave (vezi Herrmann

1986, 267).

In cercetarea arheologică romanească, caracterul relativ al determinărilor acestui tip de
,

recipiente a fost accentuat şi de o veşnic perpetuată confuzie terminologică. De la primele
semnalări în literatura arheologică romanească, cu ocazia publicării unor rapoarte asupra

•

Articolul de faţă a fost prezentat, sub forma unei comunicări, la Conferinta Naţionala a Studenţilor în

Istorie si Ştiinţe Soei o-Umane din România, Bucureşti,
1

15-17

martie 2002

Spaţiul geografic supus investigaţiei îl reprezintă Transilvania propriu-zisă, precum şi teritoriul nord

vestic şi vestic al României, situat la nord de râul Mureş. Prin urmare, denumirile generice de "Transilvania" sau
"spaţiul românesc intracarpatic" llzitate în lucrare, deşi, în parte, improprii, se referă la aria mai sus menţionată.
2

În studiul nostru vom opta pentru ultima denumire, "platouri de lut" reprezentând un tcrmcn strict

descriptiv, lipsit de echivoc, introdus destul de recent în literatura arheologică de limba română

274,285; Stanciu, Matei 1994, 138)

(Stanciu 1994,
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rezultatelor cercetărilor arheologice de la Dinogeţia si împrejurimi, piesele in discuţie au fost
numite "vetre portative cu marginea înalţată"

(Ştefan el alia 1952,412). Încă din 1959 însă,

într-un studiu despre tipurile de locuinţe din aşezarea mai sus amintită, E. Comşa atrăgea
atenţia asupra terminologiei improprii, fragmentele descoperite la Garvan prezentând toate pe
partea exterioară a fundulu� urme de bolovani, indiciu al fixării lor pe o suprafaţa pietruită

(Comşa E. 1959,108-109). In ciuda acestui fapt, denumirea de "vatră portativă" se va menţine
în literatura arheologică românească, fiind înţeleasă si utilizată ca atare de numeroşi arheologi.
De altfel, în acest caz, însuşi term::nul de "vatră" este impropriu, vatra reprezentând locul pe
care şi nu sub care se face focul. In 1960, cu ocazia unor săpături de salvare în aşezarea de
secolele Vl-VII de la Căţelu Nou, în apropierea Bucureştiului, V. Leahu a surprins astfel de
recipiente în contexte stratigrafice clare, fixate deasupra unor cuptoare din bolovani de râu

(Leahu 1963, 38). Termenul de "tăvi" utilizat de autor, mult mai potrivit, implicand aspectul
morfologic şi nu funcţional al artefactului, a fost preluat şi de alţi cercetători, fiind utilizat în
•

paralel cu cel de "vatră portativă". In acest caz, dezavantajul consta în faptul că acelaşi termen
de "tavă" a fost folosit de unii autori pentru a desemna taviţe circulare de lut cu diametrul mai
mare, însă cu o funcţionalitate total distinctă, de unde şi inevitabilele confuzii (vezi în acest
sens

Crişan 1993,13-15, pl. 005-8,10; XIl/2-4).
În afara acestor doi termeni care s-au impus de-a lungul timpului în literatura

arheologică romanească, fiind utilizaţi ca atare şi pentru descoperirile din spaţiul intracarpatic,
unii cercetători ardeleni şi-au adus contribuţia la sporirea stării de confuzie vis-a-vis de acest
tip de artefacte. Astfel, într-un articol publicat in 1980, S. Dumitraşcu aminteşte descoperirea
în inventarul locuinţei 2

(3)

datată în secolele VII-VIII de la Biharea, a unor piese ceramice,

interpretate ca posibile fragmente de taviţe sau parţi dintr-o "vatră portativă"

(Dumitraşcu

1980, 74). În 1993 însă, cu ocazia publicării monografiei aşezării, aceleaşi fragmente, deşi
consemnate ca "vetre portative" în cadrul unui tabel sinoptic, vor fi desemnate cu termenul
original de "cuptor de lut portativ"(?)

(Dumitraşcu 1993, 182, fig. 124). O indecizie

asemanatoare în determinări o demonstrează şi FI. Costea în lucrarea în două volume
cuprinzând punctele de interes arheologic din judeţul Braşov, atunci când considera "tăvile"
amintite în aşezarea de secolele X-XI de la Ungra

(Popa, Ştefănescu 1980, 497) când tăviţe,
când ''vetre portabile" (Costea 1995,174; Costea 1996, 86).
O situaţie interesantă din acest punct de vedere o întâlnim în câteva studii ale lui C.
•

Gaiu. 1ntr-un articol publicat în 1984, autorul aminteşte descoperirea, în inventarul locuinţei 2
din aşezarea de secol Vlll de la Sirioara-"Rât", a câtorva fragmente dintr-o "tavă" de lut de
formă circulară. Din descrierea oferită de arheologul bistriţean, este mai mult decât evident că
avem de-a face cu

un

platou de lut. Acelaşi tip de "tavă cu pereţii înalţi" este semnalată cu

acest prilej şi în locuinţa contemporană cercetată în vatra satului Coasta

(Gaiu 1983-1984, 62-

•

63). Intr-o notă din subsolul textului, autorul considera însă aceasta categorie de recipiente,
numite de obicei vetre portative, ca fiind mai degrabă ţesturi pentru coptul pâinii

(Gaiu 1983-

1984, 62, nota 19). Drept urmare, în repertoriul aşezărilor medievale timpurii din nord-estul
Transilvaniei, publicat în 2000, în inventarul locuinţei descoperite la Coasta este amintit
•

printre altele un fragment de "ţest". In absenţa ilustraţiei sau a descrierii pieselor, este greu de
presupus dacă şi celelalte fragmente de "ţesturi" semnalate cu acelaşi prilej în aşezările de la
Fântânele-"Rât",

Fântâniţa-"Pe

Vale",

Ocniţa-"La

Ştetălucu"

ori

Stupini-"Vătăştina"

reprezintă sau nu platouri de lut. Fragmentul de la Fântânele, singurul ilustrat şi descris într-o
anumită măsură pare într-adevar să provină de la un platou de lut

(Gaiu 2000, 380-384, fig.

3/10). Acelaşi lucru îl putem presupune şi pentru piesele de la Stupi ni, aşezare în care, cu
prilejul unui raport de săpătura publicat în 1996, este menţionată apariţia unor "vetre
portative"

(Gaiu 1996, 116). Nu este însa în mod sigur cazul fragmentului de la Archiud

"Fundătura" care, după compoziţia pastei şi decor, ar reprezenta mai degrabă un test propriuzis

•

(Gaiu 2000, 379-380). In acelaşi timp, pornind de la termenul folosit pentru a desemna
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piesa de la Coasta ("tavă cu pereţii înalţi"), este posibil ca şi fragmentele descoperite în
locuinţa din secolele VII-VIII de la Dipşa-"Fundoaie", denumite de autor "tăviţe cu gardina
mai înaltă", să reprezinte de fapt tot margini de platouri de lut, mai ales dacă avem în vedere
dimensiunile piesei ilustrate (Gaiu 1993,92,fig. 10/4).
Până în prezent exis�ă o singură încercare de repertoriere a acestui gen de descoperiri
pe teritoriul Transilvaniei. Intr-un studiu preliminar asupra tipurilor de aşezări şi locuinţe
documentate în secolele VID-X în spaţiul intracarpatic, C. Coşma consideră "vatra portativă"
ca un tip distinct de cuptor(?) (Coşma 1996, 273-2 74),opinie asupra căreia s-au exprimat însa
puncte de vedere critice (Mitrea 1998, 76) . In consecinţă, din tabelul sinoptic întocmit de
autor, cuprinzând tipurile de cuptoare din aşezările medievale timpurii transilvănene, lipsesc
tocmai acele semnalări care considerau platourile de lut ca părţi componente ale cuptoarelor
(Coşma 1996, pl. 3). Apar, în schimb, incluse aici ca vetre portative, "tipsiile" si "tigăile"
amintite de Z. Szekely în aşezările de la Cristuru Secuiesc, Filiaşi, Sălaşuri, Simoneşti sau
Poian, piese care par a fi însă mai degrabă tăviţe de lut, aşa cum le considera, de altfel, şi K.
Horedt (Szekely 1974-1975,34,41; Szekely 1975,72; Szekely 1988, 176, 178; Szekely 1992,
248-274; Horedt 1986, 91 -92). De altfel, autorul nici nu ia în discuţie propriu-zis acest tip de
"cuptor", limitându-se să remarce prezenţa lui pe un teritoriu vast în Europa sud-estică
(Coşma 1996,274).
Ne vom opri aici cu exemplificările, pentru a ne rezuma doar la studii apărute în
ultimii 10 ani, şi care ies din tiparul terminologiei "consacrate", la rându1 ei, în mare parte,
improprie. Până în prezent, lipsesc din istoriografia referitoare la aşezări le medievale timpurii
transilvănene, atât o repertoriere completă a acestui tip de recipiente, cât şi o discuţie mai
largă, care să vizeze tipologia, datarea, originea, răspândirea şi funcţionalitatea platourilor de
luI. Recipientele sunt modelate exclusiv cu mâna,dintr-o pastă În general grosieră. In cazurile
în care sunt precizaţi degresanţii utilizaţi, aceştia sunt paiele şi pleava (Lazin 1975, 70;
3
Glodariu et alia 1980, 92; Stanciu 1998-1999, 165) . Un caz aparte îl reprezintă piesele
descoperite în aşezarea de la Lăpuşel, în compoziţia cărora nu se disting, se pare,nici un fel de
degresanţi (Stanciu 1994, 274, 285). Şi în ceea ce priveşte forma platourilor, precizările sunt
deosebit de sumare. Piese de forma rectangulară sunt amintite la Sighişoara (Baltag 1982, 47),
Lăpuşel (Stanciu 1994,274, pl. IlI/13),Fântânele (Gaiu 2000,382, fig. 3/10) şi, posibil, Cefa
(Crisan 1993, 15, fig. XII/5-6). Platoul descoperit la Sirioara avea formă circulară (Gaiu
1983-1984,62),în timp ce la Comana de Jos sunt menţionate recipiente "circulare sau ovale"
(Glodariu et alia 1980,92). Aspectul general al pieselor este unul masiv, grosimea fundului
fiind cuprinsă între 3-3,5 cm în cazul platoului de la Săcăşeni (Lazin 1975,70), şi 5 cm pentru
cel descoperit la Lazuri (Slanciu 1998-1999, 165). Înalţimea pereţilor variază şi ea,
încadrându-se, în general, în cazul recipientelor de la Comana de Jos, singura aşezare de altfel
care oferă un lot reprezentativ, între 8-12 cm (Glodariu et alia 1980, 92). In privinţa
diametrului pieselor, acesta este cuprins, pentru aceeaşi aşezare de la Comana de Jos, între 3040 cm (Glodariu el alia 1980, 92), în timp ce platoul descoperit la Sirioara este ceva mai
mare, măsurând 42 cm (Gaiu 1983-1984, 62).
Cele mai timpurii apariţii ale platourilor de lut pe teritoriul Transilvaniei, pentru
perioada luată în discuţie, se înregistrează în aşezările din secolele VI-VII de la Sighişoara
(Baltag 1982, 47) şi, posibil, Lazuri (Stanciu 1998-1999, 165). Situaţia îşi găseşte
corespondent în aria Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti din Muntenia, unde astfel de artefacte sunt
semnalate pe teritoriul oraşului Bucureşti la Căţelu Nou (Leahu 1963, 38), Străuleşti
Măicăneşti (Conslantiniu 1965), Strada Soldat Ghivan (Dolinescu-Ferche, Constantiniu
,

,

,

3

De altfel, prezenţa materiilor vegetale În compozitia pastei ar putea reprezenta

un

criteriu relativ sigur

de delimitare a fragmentelor de platouri de cele de ţesturi sau taviţe, acestora din urmă fiindu-le caracteristici
degresanţi anorganici (nisip, microprundiş sau cioburi pisate).
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1986) ori în aşezări le Budureasca 3 (Teodorescu 1964, 488; Teodorescu el alia 1993,384),
Ciurel (Dolinescu-Ferche 1979, 223), Vedea (Dolinescu-Ferche 1986, 202), Dulcenca 1
(Dolinescu-Ferche 1974, 127), DuIceanca II (Dolinescu-Ferche 1986a) sau Dulceanca IV
(Dolinescu-Ferche 1992). In Moldova, la acelaşi nivel cronologic, astfel de recipiente sunt
amintite la Davideni (Mitrea 1980, 71; Mitrea 2001, 170-171), Botoşana, Udeşti (Teodor
1978, 18, nota 43) şi un fragment cu datare nesigură la Borşeni (Mitrea et alia 1997,175 ). în
-

Polonia, Cehia, Slovacia şi Germania răsăriteană platourile de lut lipsesc din aşezările slave
timpurii, făcându-şi apariţia abia în secolele VII-VIII, odată cu orizontul ceramicii decorate
(Parczewski

1993, 69; Stanciu 1998-1999, 154). Pentru acest interval se constată o înmulţire a

numărului descoperirilor şi în Transilvania, Însa caracterul oarecum nesigur şi indecizia în
datarea pieselor de la Dipşa (Gaiu

1993, 92), Biharea (Dumitrascu 1980, 74) şi Ocnila (Gaiu

2000,380-384), împiedică deocamdată formularea unor concluzii certe.
Perioada de maximă utilizare a platourilor de lut în spaţiul intracarpatic pare a fi fost
secolele Vill-IX, interval în care au fost datate descoperirile de la Lăpuşel (Stanciu

1994, 274283), Sirioara, Coasta (Gaiu 1983-1984, 62-63), Comana de Jos (Glodariu et alia 1980, 92),
Săcăşeni (Lazin 1975, 70), Popeni-Cuceu (Stanciu, Matei 1994, 138) şi eventual cea de la
Stupini (Gaiu 2000, 380-384). Situaţia este similară în Moldova, unde, pentru secolele VIII
IX, astfel de recipiente sunt semnalate la Suceava-Drumul naţional (Olteanu 1959, 691; Matei
1959, 423-424), Spinoasa-Erbiceni (Nitu et alia 1959, 335), Brasauti (Spinei, Monah 1970,
375), Dodesti-Vaslui (Teodor 1984,; Teodor 1997,80), Borseni (Mitrea el alia 1997, 180 )
sau Izvoare-Bahna (Mitrea 1998, 76). Pe parcursul secolelor IX-X au fost datate posibilele
fragmentele de platouri amintite in aşezarea corespunzătoare primei faze de fortificare a
incintei de la Cluj-Mănaştur (lambor, Matei

1975, 295 t Cea mai târzie descoperire din

Transilvania este până la acest moment, cea din aşezarea datată, în principal, în secolele X-XI
de la Ungra

(Popa, Ştefanescu

J 980, 497). La acelaşi palier cronologic se situează piesele

provenite din aşezările din Muntenia de la Băneasa Sat (Constantiniu, Panait
Bucureştii Noi-sectorul Alba (Panait
Bârlad (Coman

1965) şi

1963) sau cele din Moldova de la Şendreni şi Prodana

1970, 163) descoperite in mediu Dridu târziu. Cele mai târzii piese de pe

teritoriul României par a fi cele din ultimul nivel al aşezării de la Dinogeţia, datat în secolele
X1-XIl

(Comşa E. 1967,
xm (Vana 1958, 247).

41-42), în timp ce În teritoriile slave pot fi intâlnite până în secolul

Referindu-se la originea anumitor categorii de inventar specifice culturii Ipoteşti
Cândeşti,

V.

Teodorescu considera vatra portativă "mai veche la noi decât în mediul slav" şi,

implicit, de origine locală (Teodorescu

1964, 497). Platouri de lut în complexe de epocă

romană au fost semnalate în Slovacia şi Polonia, însă o relaţie directă între acestea şi
descoperirile slave timpurii este considerată de 1. Stanciu improbabilă (Stanciu

1998-1999,

154). Un fragment dintr-o "vatră de foc mobilă" este anlintit şi În aşezarea dacică de epocă
romană de la Cicir-"Gropi"

(Crişan 1968,

247). În aşezarea de la Dulceanca 1, cuptorul

locuinţei III, datată În epoca romană, era suprapus de un astfel de platou (Dolinescu-Ferche

1974, 34), însă este posibil ca datarea complexului să fie greşită (Stanciu 1998-1999, 154).
Cert este ca în intervalul specific secolelor ill-VI astfel de artefacte lipsesc de pe întreg
teritoriul României. Mai mult, răspândirea acestui gen de recipiente, începând cu secolul

VII

pe o arie foarte largă în Europa centrală, estică şi sud-estică, pledează pentru originea

platourilor de lut medievale timpurii în cultura materială slavă timpurie. O problemă
nerezolvată încă este apariţia celor mai vechi exemplare În aria Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti din

4

Detenninarea pieselor ridică unele semne de întrebare, în unnătoarele rapoarte de săpaturi din aceeaşi

aşe7.are nemaifiind semnalate niciodată astfel de rccipiente. Apar în schimb menţionate taviţe de lut, foarte
asemănătoare, ca fonnă cu platourile

(lambor, Matei 1979, pl. IIJll; lambor el alia 1981, 131-133,

lambor, Matei 1983,131-133, pl. I1J9-10, V/1-2)

pl.

1/7-10;
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Muntenia la nivel de secol VI, mai devreme decât în teritoriile slavilor apuseni (Stanciu

1998-

1999, 154). Singura explicaţie ar putea-o constitui direcţia de migraţie diferită a triburilor
slave care în secolul VI s-au aşezat în Muntenia faţă de cele care s-au îndreptat spre Europa
centrală.

O ultimă problemă care se pune este aceea a funcţionalităţii platourilor de lut. De la

bun început, este puţin probabil ca ele să fi fost utilizate ca ţesturi, aşa cum susţine C. Gaiu

1983-1984, 62, nota 19). J. Hellllal nn considera că platourile ar putea reprezenta
recipiente pentru pregătirea aluatului sau vase fixe pentru depozitat cereale (Herrmann 1986,
272; Erather 1996, nota 202). Piesele Întregi, descoperite umplute încă cu cereale ar putea fi
(Gaiu

explicate însă prin faptul că, plasate deasupra unei instalaţii termice, platourile puteau servi la

uscatul şi prăjitul acestora (Kudrnac

1961, 232). Se ştie că la grâu! de toamnă bobul se

desface de pleavă prin bătaia la treierat. La alac şi la alte varietăţi de grâu de primăvară însă,

grauntele rămâne învelit În pleavă din care nu poate fi decorticat decât printr-o operaţiune
auxiliară de uscare şi prăjire (Olteanu

1983, 74). O operaţiune de uscare necesitau probabil şi

boabele cerealelor umezite prin Înmagazinarea lor în gropi, pentru a putea fi apoi râşnite şi

transformate În făină, la fel cum puteau fi supuse aceluiaşi proces înainte de momentul
depozitării, Întrucât în gropi nu se puteau păstra decât cerealele bine uscate (Kudrnac

1961,

232; Zeman 1976, 221; Erdely, Szimonova 1985, 388). Desigur nu trebuie excluse alte
functiuni secundare ca uscatul fructelor (Herrmann 1986, 272), al seminţelor oleaginoase
(Coman 1970, 166) sau loc de depozitare a unor obiecte din inventarul casnic în timpul verii
(Dolinescu-Ferche 1995, 163), Însăyrincipala lor utilizare pare să fi fost Întradevăr În legătură
,

cu uscarea şi prăjirea cerealeioL In paralel cu aceasta au existat opinii privind utilizarea
platourilor de lut la coptul pâinii

(Ştefan 1949, 134; Coman 1970, 166; Dolinescu-Ferche

1995, 163l De altfel, pe baza unor analogii etnografice cu unele regiuni din sud-estul
Europei (Kudrnac 1961, 232), o serie de autori străini au presupus şi o asemenea funcţiune a
platourilor de lut, alături de aceea de recipiente pentru prăjirea cerealelor (Vana 1958, 247;
6
Kudrnac 1981, 212; v, Muller el alia 1993, 28; Erather 1996, nota 202) .
O problemă controversată este aceea dacaâă platourile erau recipiente fixate deasupra

cuptoarelor, sau mobile, independente de acestea. Autorii transilvăneni au insistat mai puţin

asupra acestui aspect. De altfel, prin utilizarea în marea majoritate a cazurilor a termenilor de

"vatră portativă", "tavă portativă" sau "ţest", aceştia s-au exprimat implicit pentru caracterul

mobil al pieselor. Fragmentele descoperite la Comana de Jos, în ciuda asemănării sesizate de

autori cu acele "construcţii de lut adiacente cuptoarelor", au fost considerate recipiente
portabile, fiind invocate în acest sens orificiile practicate În pereţii lor (Glodariu et alia

92).

1980,

O poziţie oarecum singulară între cercetătorii transilvăneni o are 1. Stanciu atunci când

consideră că, cel mai probabil, fragmentele de platouri descoperite la Popeni-Cuceu sau

Lăpuşel reprezintă părţi componente ale cuptoarelor, deasupra carora erau montate (Stanciu,

În acest sens, M. Comşa a propus ca analogie etnografică, obiceiul coacerii pâinii în cirimnă, practicat
în unele zone din sudul 01tenjei (Comşa /978, nota 24). Cirimna este o tavă rotundă cu diametrul cuprin s intre
5

45-50 cm şi Inalţimea pereţilor de aproximativ 4-5 cm, având In mijloc un mic orificiu prin care iese fumul. Lutul
bine framântat, degresat cu materii organice, se aşează pe o scândură Iată, se modelează cu mâna. după care se
lasă la soare Să se usuce. Principiul coacerii pâinii în cirimană este asemănător cu cel al coacerii pâinii in spuză.
Cirimna. aşezată cu gura In jos pe nişte pirostrii este Incălzită până capătă o culoare albicioasă, după care este
răsturnată "cu gura in sus", punându-se imediat coca nedospită. Peste cocă se presară un strat de cenuşă caldă
suficient de gros deoarece deasupra se pun cărbuni aprinşi, coacerea pâinii astfel aşezată durând 1-2 ore

(Bratiloveanu-Popilian 1968, 554-555).
,

Coptul pâinii In astfel de recipicnte era Insa posibil doar In cazul In care avem de-a race cu lipii făcute

din cocă nedospită, pâinea dospită având nevoie, pentru copt, de o atmosfera închisă, lucru imposibil de realizat
datorită dimensiunilor mari ale recipientelor şi lipsei din cadrul descoperirilor a unor ţesturi propriu-zise care să
fie folosite In asociatie cu platourile de lut (Ştefan 1949,

134).
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Matei 1994, 138; Stanciu 1994 298, nota 15). De altfel, în istoriografia românească, încă de la
primele semnalări, piesele în discuţie au fost interpretate, pe baza unnelor de pari imprimate
pe fund, ca vetre portative, transportabile dintr-un loc în altul cu un sistem asemănător tărgilor
(Matei 1959, 423-424). In 1959, E. Comşa observă, pe baza unnelor de bolovani imprimate pe
fundul exemplarelor de la Dinogeţia, că recipientele erau fixate pe o suprafaţa pietruită
( Comşa E. 1959, 108-109). În urma studierii cuptoarelor din aria Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti, S.
Dolinescu-Ferche va considera că platourile de lut n-au avut niciodată funcţia de vetre mobile,
urmele de pari constituind de fapt eşafodajul de crengi construit deasupra cuptorului pentru a
susţine platoul ce înlocuia de multe ori bolta (Dalinescu-Ferche 1984, 126, nota 79). Exista,
desigur, posibilitatea ca aceste platouri să fie modelate şi uscate în altă parte, şi apoi lipite
deasupra cuptorului, În acest fel putându-se explica fragmentele nearse descoperite în unele
aşezări (Comşa E. 1967, 42; Zeman 1976, 221; Herrmann 1986, 272). Pe de altă parte este
Însă posibil ca o parte din platouri să fi avut caracter mobil, cu funcţiuni secundare ca
depozitarea cerealelor (Herrmann 1986, 272).
,

-

Repertoriul aşezărilor din secolele VI-X de pe teritoriul Transilvaniei cu

descoperiri de platouri de lut
?Biharea-"Gradina SA-BarlU" (jud. Bihor)

a) săpături S. Dumitraşcu 1973-1980; b) posibile fragmente de "vetre portative" În
L2(3) şi L4(5); c) secolele VII-X; d) Dumitraşcu 1 980 74; Dumitraşcu 1994, 182-183, fig.
124
,

?Cefa-"La Pădure" (jud. Bihor)
a) săpături 1. Crişan 1992 ; b) fragmente dintr-o "vatră" cu gardina de 9 cm, din pastă

amestecată cu pleava (V2); în L8, un fragment de gardina de la o "vatră" de fonna
rectangulară; c) secolele VII-VIII (V2); VID-lX (LS); d) Crişan 1993, 13-15, pl. 009; XlI/5-6
?Cluj-Napoca-"Mănăştur-Calvaria" (jud. Cluj)
a) săpături 1970-1982; b) în afara fortificaţiei, pe terasa de sud, sunt amintite
fragmente de "tăvi portative"; c) secolele lX-X; d) lambar, Matei 1975, 295, fig. 4/19-21
Coasta-"Vatra satului" (corn. Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsaud)

a) sondaj C. Gaiu; b) în locuinţă, un fragment de "tavă cu pereţii înalţi"(Gaiu 1984);
cu alt prilej, în aceeaşi locuinţă este amintit un "ţest" (Gaiu 2000); c) secolul VIII; d) Gaiu
1983-1984,63
Comana de Jos-"Gruiul Văcarului" (com. Comana, jud. Braşov)
a) săpături sistematice 1. Glodariu, FI. Costea, 1. Ciupea 1974-1976; b) fără precizarea

contextului sunt amintite "tăvi" de lut circulare sau ovale, modelate dintr-o pastă cu multe
paie şi pleavă, considerate de autori vetre portative propriu-zise; diametrul 30-40 cm ,
înalţimea pereţilor 8-12 cm; unul dintre fragmente prezintă un orificiu de 3 em; c) secolul
VIII, cu posibile extinderi în secolele VII si lX; d) Glodariu et alia 1980, 91-92, fig. 69/4-5
?Dipşa-"Fundoaie" (com. Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud)

a) săpături 1990-1991; b) sunt amintite fragmente de "taviţe cu gardina mai înaltă"
(L6); c) secolele VlI- VII1 (Gaiu 1993); a doua jumatate a secolului VIII-începutul secolului lX
(Gaiu 2000); d) Gaiu 1993, 92, fig. 10/4
Fântânele-"Rât" (corn. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud)

a) săpături G. Marinescu, C. Gaiu 1975-1976; b) un fragment de "ţest" din pastă
grosieră, cu pereţii drepţi, de formă rectangulară (L 1); c) - ; d) Gaiu 2000, 382, fig. 3/10
?Fântâniţa-"Pe vale" (com. Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud)

a) cercetări de suprafaţa; b) fragment de "ţest" din pastă grosieră; c) - ; d) Gaiu 2000,

382
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?Lazuri-"Lubi tag" (jud. Satu Mare)
a) săpături Gh. Lazin 1977; 1. Stanciu 1993-1995; b) fragmente nesigure dintr-un
platou de lut lucrat dintr-o pasta grosieră, slab arsă, amestecată cu pleavă; urme de ardere
secundară; înalţimea 10,5 cm; grosimea peretelui 3,7; grosimea fundului 5 cm (Ll a); aceleaşi
caracteristici ale pastei la un fragment de "tavă?" circulară descoperită în apropierea aceleiaşi
locuinţe; diametrul 28,5 cm; înalţimea 7,8 cm;

e)

ultima treime a secolului VI-primele 2-3

decenii din secolul Vll;

d) Stanciu 1998-1999, 165,pl. lV/I-5
Lăpuşel-"Ciurgău" (corn. Recea, jud. Maramureş)
a) săpături sistematice 1. Stanciu 1992-1994; b) fragment dintr-un platou de lut

modelat dintr-o pastă Îară degresanţi, forma probabil reetangulară, înalţimea peretelui 11,7 cm

(LI);

un alt fragment în Gr.9;

e) secolul VIII (Stanciu 1994);
285, pl. III/13; XIIl/8

secolele Vll-VIII (Stanciu

2001);

d) Stanciu 1994, 274,
?Ocniţa-"La Ştefălucu" (corn. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) sondaj 1992; b) sunt amintite fragmente dintr-un "ţest" din pastă grosieră (U2); e)
secolele VII-VIII; d) Gaiu 1994, 52; Gaiu 2000, 383
Popeni-"Pe Pogor" (corn. Mirsid, jud. Sălaj)
a) săpături AI. V. Matei 1978-1979; b) două fragmente de platouri mari de lut (Gr.1;
complex distruS în 1979); e) secolele VID-IX; d) Stanciu, Matei 1994,138- 139, pl. 11/4; V/25
Săcăşeni-"Fântâna Ciobanului" (or. Tăşnad, jud. Sălaj)
a) săpături Gh. Lazin 1973; b) în locuinţa, fragment de "vatră portativă" lucrată dintr-o
pastă grosieră, degresată cu pleavă; înalţimea 9 cm; grosimea fundului 3-3,5 cm;
VID-IX (Lazin 1975), secolul VII (Dumitraşcu 1978);

e)

secolele

d) Lazin 1975, 70, fig. 8

Sighişoara-"Dealul viilor" (jud. Mureş)
a) săpături începute în 1976 de Gh. Baltag; b) "vatră portativă" dreptunghiulară, cu
marginile supraînalţate (L211980); e) secolele Vl-Vll; d) Baltag 1982, 47
Stupini-"Vatastina" (corn. Sanmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) săpături C. Gaiu 1991-1995; b) sunt amintite "vetre portative" (Gaiu 1996); cu alt
prilej sunt amintite fragmente de "ţesturi" lucrate din pastă grosieră (Gaiu 2000);

e)

secolele

VII-VIII (Gaiu 1996); VIII- IX (Gaiu

2(00); d) Gaiu 1996, 116; Gaiu 2000,384
Sirioara-"Rât" (corn. Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) sondaj G. Marinescu, C. Gaiu; b) fragmente dintr-o "tavă" lucrată din pastă
grosieră, formă circulară, diametrul 42 cm, înalţimea pereţilor 12 cm; c) secolul VIII; d) Gaiu
1983-1984,62
Şura Mică-"Râşloave" (jud. Sibiu)
a) săpături I. Paul, 1. Glodariu, E. laroslavschi, Th. Nagler, M. RiIl 1976-1978; b) fără
precizarea contextului sunt amintite fragmente de "tăvi lucrate cu mâna";

e)

secolele VID-IX,

d) Glodariu el alia 1979,153
Ungra-"Curtea Şcolii Generale" (jud. Brasov)
a) săpături R. Popa, R. ŞteÎanescu 1979; b) în stratul de cultură au fost descoperite

cu posibile începuturi la sfârşitul secolului VII;

"tăvi de lut" modelate cu mâna;

e)

secolele X-Xl, cu posibile extinderi în secolele IX si XII;

d) Popa, Ştefanănescu 1980, 497
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REMARKS CONCERNING THE PRESENCE OF EARTHER PLATES IN
TRANSYLVANIAN SETTLEMENTS IN THE 6111_10TH CENTURIES
SUMMARY
The author presents a critical approach of the earthier plates have been reflected in the
historiography conceming the early medieval Transylvanian settlements as weB as an approach of the
maller regarding the terms, the dating,the dissemination, the origin and the use of this kind of vessels.

