
55

Căldări de lut descoperite în aşezarea medievală 
de la Miercurea Băi - Cunţa (jud. Sibiu)
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În anul 2011, în urma demarării lucrărilor pentru 
construcţia autostrăzii Orăştie – Sibiu în judeţul Sibiu, 
în zona localităţii Miercurea Sibiului, au fost reperate 
cinci situri arheologice (notate convenţional MS 1-5). 
Ele au fost cercetate în anul următor şi parţial în 2013, în 
toate fiind identificate complexe arheologice aparţinând 
mai multor perioade istorice şi fiind recuperat un bogat 
material arheologic, de la material litic şi ceramică de 
diverse perioade la materiale de construcţie romane, de 
la un tezaur monetar din secolele III-I î. Hr. la pinteni 
medievali.1 Situl aflat chiar pe limita judeţelor Alba şi 
Sibiu, între halta Miercurea Băi şi satul Cunţa (notat 
MS I) nu face excepţie. În acest sit au fost identificate 
complexe din mai multe perioade istorice: neolitic 
timpuriu (Starčevo-Criş), Bronz târziu (cultura Noua), 
Hallstatt mijlociu (cultura Basarabi), epoca romană 
clasică, perioada post-romană (sec. IV d.Chr.) şi evul 
mediu (sec XII). În cea din urmă perioadă menţionată, 
platoul a fost ocupat de o aşezare rurală, care a refolosit 
materiale din construcţia romană şi a deranjat încă o dată 
complexele apaţinând perioadelor anterioare.

Un bogat material arheologic a fost recuperat 
din complexele acestei aşezări, cea mai mare parte a 

acestuia fiind reprezentată de ceramică, prezentă în 
aproape fiecare complex. Cea mai bine reprezentată 
categorie ceramică din aşezarea de la MS I sunt vasele 
borcan, fiind urmată de căldările ceramice. Din totalul 
fragmentelor aparţinând acestei din urmă categorii, 
care au fost recuperate din aşezare, după lipirea şi 
identificarea fragmentelor aparţinând aceloraşi vase au 
fost selectate fragmentele de buză şi fragmentele de burtă 
cu decor, având în vedere ca fiecare fragment sau grup 
de fragmente să reprezinte un vas. Astfel a fost ales un 
număr de 110 exemplare (fragmente de căldări de lut), 
care reprezintă 21,15 % din totalul ceramicii medievale 
analizate din aşezare.

În ceea ce priveşte concentrarea acestui de materiale 
pe tipuri de complexe (Pl. 1.1), o proporţie mare 
(37 exemplare reprezentând 33,63 %) o reprezintă 
fragmentele descoperite într-o groapă cu destinaţie 
iniţială incertă, umplută cu resturi menajere (complexul 
cx 113). Un număr mare de exemplare a fost recuperat 
de asemenea din resturile unor locuinţe (31 exemplare 
reprezentând 28,18 %) şi din anexe ale acestora (27 
exemplare, 24,54 %). Un număr mai mic de exemplare au 
fost recuperate din gropi cu diverse destinaţii (13), din 
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cuptoare de ars ceramica (2) şi din structuri cu utilitate 
neidentificată (1).

Din punct de vedere al formelor, în aşezarea 
medievală de la Miercurea Băi – Cunţa (MS I), întâlnim 
două tipuri: căldări tronconice (cele mai frecvente în 
aşezare) – jumătatea superioară cu pereţi drepţi sau uşor 
curbaţi, cu diametrul micşorat spre buză şi jumătatea 
inferioară bombată (tipul 1 după clasificare propusă 
de A. Ioniţă2); căldări semiglobulare – cu pereţi uşor 
curbaţi şi fund bombat, fără diferenţe de tratare (tipul 
3 după aceeaşi clasificare). În cazul primului tip se pot 
distinge două subtipuri determinate de modul în care 
este tratată zona ce uneşte pereţii cu fundul vasului: în 
unghi (cx 113.9 şi 22; cx 136.6; cx 167.9; cx 430.1) sau 
rotunjită (cx 108.27, 35 şi 38; cx 113.28 şi 34). Căldările 
semiglobulare sunt ceva mai rare pe suprafaţa sitului: 
putem cita un singur exemplu clar din complexul 118 
(Pl. 2.1). Din punct de vedere al tratării buzei putem 
observa patru tipuri: buză simplă / neprofilată – tip A 
după Ioniţă3 (cx 108.40; 113.9; 430.1), buză profilată 
spre interior - tip D după Ioniţă (cx 108.32, 33, 35, 36; 
118; 430.2), buză profilată spre exterior - tip B după 
Ioniţă (cx 048-4; 094.23, 24 şi 25; 127.2; 135.55; 430.4) 
şi buză profilată şi în interior şi în exterior - tip C după 
Ioniţă (cx 108.31, 34 şi 37; 113.22; 135.10 şi 61). O 
mare parte dintre exemplarele surprinse în aşezarea de la 
Miercurea Băi pot fi încadrate în tipurile IID2a şi IID2b, 
din tipologia propusă de M. Takács pentru spaţiul 
Ungariei (Pl. 1.2),4 cu extindere cronologică în secolele 
XI-XIII şi respectiv X-XI.

Din punct de vedere al soluţiilor de realizare, toate 
sunt executate prin modelare cu mâna şi fasonare la roata 
înceată, adesea păstrând urme de la degetele olarului pe 
urechile de prindere şi uneori urme de netezire verticală. 
În ceea ce priveşte pasta s-a observat faptul că domină 
pasta cu multă sau foarte multă mica (82 exemplare 
din 110, reprezentând procentual 74,54 % din totalul 
exemplarelor de acest fel). În ceea ce priveşte tipul 
arderii 88 exemplare sunt arse oxidant complet sau 
incomplet (80 %) spre deosebire de doar 22 exemplare 
arse reducător sau cu probabilitate reducător (20 %). 
Majoritatea acestor exemplare prezintă urme de ardere 
secundară, cu menţiunea că aceasta se observă de cele 
mai multe ori pe exterior şi în zona buzei, fiind rezultatul 
folosirii vasului, spre deosebire de urmele de ardere 
secundară de pe vasele borcan care apar frecvent şi pe 
interior şi pe exterior, rezultând mai degrabă în urma 
unei arderi secundare petrecute după spargerea vasului, 
deci după ieşirea sa din uzul curent.

În ceea ce priveşte decorul acestui tip de vas trebuie 
să remarcăm de la început  numărul foarte scăzut al 
exemplarelor: doar 5 din cele 110 căldări analizate 
prezintă ornamentaţie. Astfel din complexul cx 094.22 
(Pl. 2.2) provine un exemplar care prezintă mai multe 
şiruri de impresiuni realizate cu rotiţa dinţată. Un 
exemplar cu formă şi decor similare găsim la Moreşti,5 

(Pl. 2.3) datat în secolele XI-XII,6 iar un altul oarecum 
asemănător la Szelezsény (Slovacia),7 de data aceasta datat 
mai timpuriu la sfârşitul secolului X.8 Pe un exemplar 
din cx 113: 14 (Pl. 3.1) întâlnim o incizie lungă, oblică, 
subţire pornind imediat de sub buza vasului. Deşi nu 
avem o suprafaţă mai mare pe care să putem observa 
desfăşurarea decorului, putem presupune că este vorba 
de un decor asemănător celui prezent pe două vase 
borcan descoperite în complexele cx 108: 16 (Pl. 3.2) 
şi 137: 1 (Pl. 3.3). În complexul cx 108: 39 a fost găsit 
un exemplar (Pl. 3.5) care prezintă două incizii scurte 
oblice apropiate, aflate pe jumătatea superioară a vasului, 
dar datorită suprafeţei prea mici păstrate din acea zonă 
nu putem spune dacă era vorba de un decor desfăşurat 
pe tot diametrul vasului sau de o aplicaţie singulară. 
Găsim însă o situaţie asemănătoare pe un alt fragment de 
căldare din sit (cx 430: 2 – Pl. 3.4). O situaţie singulară 
întâlnim în cazul unui fragment de căldare din cx 094: 
24 (Pl. 4.2), care prezintă o linie oblică subţire, închisă la 
culoare, rezultată prin arderea accidentală a unui lichid 
scurs pe suprafaţa vasului şi deci nereprezentând un 
decor. Pe un fragment de buză atribuit cu probabilitate 
unei căldări (cx 098: 30 – Pl. 4.1) întâlnim un decor 
incizat cu pieptenele benzi neregulate de linii în val. Este 
singurul caz din aşezare, când decorul este plasat pe buza 
unui astfel de vas.

Pe un singur fragment de căldare întâlnim un semn 
incizat (în forma literei V, Y sau X) pe buză, între cele 
două orificii de prindere (cx 430.1 – Pl. 4.3), acesta 
plasând exemplarul între căldările cu însemne pe buză.9 
Fragmentul a fost lucrat la roată înceată şi modelat 
cu mâna, din pastă cu nisip cu bobul mediu şi multă 
mica măruntă. A fost ars bine oxidant şi prezintă urme 
puternice de ardere secundară. Semnul a fost incizat pe 
urechea de prindere, între cele două orificii, înaintea 
arderii. Asemenea exemplare sunt relativ rare, descoperiri 
de căldări cu însemne pe buză, în special în zona urechii 
de prindere fiind semnalate anterior la Sfântu Gheorghe, 
Sânnicolau de Beiuş, Vinţu de Jos (jud. Alba), Alba Iulia 
(jud. Alba)10 şi Bratei (jud. Sibiu)11. Modul în care a fost 
realizat semnul şi forma acestuia apropie fragmentul 
descoperit la Miercurea Băi – Cunţa de exemplarele 
identificate la Vinţu de Jos – „Podei” şi Bratei, datate în 
secolele XII-XIII.12 

Căldările de lut sunt în general considerate a fi 
transpunerea în lut a unui tip de vase realizate anterior din 
lemn, lut sau piele şi folosite de către populaţii nomade.13 
Această transpunere s-a făcut pe parcursul sedentarizării 
triburilor nomade, iar vechiul tip transpus în noul 
material a cunoscut un real succes şi o largă răspândire 
teritorială şi cronologică. În România acest tip de vase 
identificate arheologic în toate provinciile istorice 
(exceptând Maramureşul), este atribuit cronologic 
secolelor X-XIII.14 Chiar dacă forma ceramică a dispărut 
după această perioadă, cea metalică a supravieţuit până 
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aproape de zilele noastre.15 (Pl. 4.4)
Analiza căldărilor de lut din aşezarea de la Miercurea 

Băi – Cunţa şi similarităţile cu piese asemănătoare 
din Transilvania şi nu numai, ne îndrumă spre o 
datare a lotului în secolele XI-XIII, o datare relativ 
largă, dar care poate fi restrânsă de datarea unei alte 
categorii de materiale din aşezare, anterior analizată, şi 
anume pintenii.16 Odată cu confirmarea apartenenţei 
cronologice a aşezării, căldările de lut analizate mai sus 
vin să completeze tabloul general al modului în care 
trăiau locuitorii din urmă cu aproximativ opt secole ai 
hotarului dintre actualele localităţi Miercurea Sibiului şi 
Cunţa.
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Lista ilustraţiilor:
Pl. 1.1. Repartiţia căldărilor de lut din așezarea de la Miercurea Băi – Cunţa pe tipuri de complexe; 2. Clasificarea 

tipologică a căldărilor de lut descoperite în Ungaria Mică (după Takacs 2010).
Pl. 2.1. Căldare de lut semiglobulară de la Miercurea Băi – Cunţa; 2. Căldare ornamentată cu rotiţa dinţată de la 

Miercurea Băi – Cunţa; 3. Căldare ornamentată cu rotiţa dinţată de la Morești (după Horedt 1984).
Pl. 3.1. Căldare de lut cu decor (Miercurea Băi – Cunţa); 2-3. Vase-borcan cu decor (Miercurea Băi – Cunţa); 4-5. 

Căldări de lut (Miercurea Băi – Cunţa)
Pl. 4.1. Căldare ? de lut cu decor (Miercurea Băi – Cunţa); 2. Căldare de lut (Miercurea Băi – Cunţa); 3. Căldare de lut 

cu însemn pe buză (Miercurea Băi – Cunţa); 4. Ţigani (după Hielscher 1933).
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