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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA SECOLELOR XI–XII ÎN
VESTUL ROMÂNIEI. REPERTORIUL DESCOPERIRILOR
CĂLDĂRILOR DIN LUT DIN BANATUL ROMÂNESC
Bogdan Alin Craiovan*
* Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; bogdan.craiovan@yahoo.com
Abstract. The aim of the present study is that of introducing new information into the scientific
circuit, regarding the XI–XII centuries in western Romania. The study itself is a contribution
to the repertory of clay cauldrons discovered in the Banat region of Romania, the artefacts presented here are the result of non-invasive field research conducted between 2006–'17 in the counties of Timiș and Arad. The clay cauldrons have been attributed throughout times to the Petcheneg sedentary communities that inhabited the present day territory of Romania, from the XI
century all the way to the the XIII century.
Keywords: clay cauldrons, medieval pottery, Banat, early middle ages (XI–XII Cent.), repertory.

Prin prezentul studiu ne-am propus, în primul rând, introducerea în circuitul
științific al unor informații arheologice inedite, dar şi republicarea unor informații mai
vechi, care, în opinia noastră, meritau publicate în contextul unui studiu care să trateze
perioada sec. XI–XII, aşa cum este cazul în lucrarea de faţă. Marea majoritate a obiectivelor arheologice discutate sunt rezultatul unor cercetări de teren perieghetice, care
au dus la identificarea unor situri arheologice inedite. Alte obiective sunt reprezentate
de situri deja consacrate în cercetarea şi istoriografia arheologică.

1. Problema căldărilor din lut pe teritoriul României
Căldările din lut reprezintă un subiect larg dezbătut în istoriografia din România
şi nu numai. Ele au captat atenţia cercetătorilor şi arheologilor încă din anii '50 ai secolului trecut, fiind în continuare un subiect de actualitate. Aşa cum reiese şi din denumirea lor, aceste artefacte nu reprezintă nimic altceva decât transpunerea în lut a unor vase
care, cel mai probabil, în faza incipientă a apariției lor, au fost confecționate din metal,
lemn sau piele1.
Căzănelele sunt realizate de cele mai multe ori dintr-un lut degresat cu nisip,
pietricele sau micașist, arse în atmosfere atât oxidante cât și reductante, întâlnindu-se
decorul compus din incizii în benzi sau în valuri, impresiuni cu unghia ori rotița, sau
în unele cazuri alveolări. Fundul acestor vase este bombat spre exterior și rotunjit, buzele fiind profilate sau neprofilate, existând mici variații în cazul ambelor categorii de
buze. Marginile acestor căzănele sunt prevăzute cu două perechi de urechiușe (care
1

Diaconu, 1994, p. 155.
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se prezintă sub forma unor orificii rotunde sau ovale, în unele cazuri), dispuse paralel
una față de cealaltă. Prin aceste orificii se introducea, cel mai probabil, o sfoară, aceasta
din urmă având rolul unei toarte2. Urechiușele respective sunt, de cele mai multe ori,
realizate prin lățirea buzei spre interior, folosind lutul existent, existând totuși cazuri
în care ele au fost confecționate prin adaosul unei bucăți de lut3. Din punct de vedere
al manufacturii, căldările pot fi împărțite în două categorii: lucrate la mână și fasonate
folosind roata olarului cu turație redusă4. În ceea ce privește tipologia formelor, cel mai
des le regăsim pe cele cu formă tronconică, globulară sau semi-globulară, mai puțin
comune fiind cele care apar sub formă de bol sau de “găleată”5. Aceste căldări din lut
erau cel mai probabil folosite cu precădere la prepararea hranei sau, în unele cazuri,
chiar la stocarea sau, de ce nu, la transportarea acesteia, având în vedere predilecția
pentru păstorit a populațiilor cărora le sunt atribuite.
Apartenența etnică a acestor artefacte a reprezentat pentru un timp îndelungat
un subiect de dispută și discuție în rândurile arheologilor și cercetătorilor epocii medievale. Petre DIACONU le-a atribuit pentru prima oară pecenegilor, emițând ipoteza
conform căreia aceste căldări de lut au aparținut comunităților sedentarizate6. Potrivit aceluiași cercetător, aceste piese ar fi pătruns pentru prima oară pe teritoriul actual
al României la finalul sec. al X-lea, în regiunea Dobrogea, regăsindu-se în această zonă
până la finalul sec. al XI-lea7. În Moldova, căldările de lut își fac apariția la începutul
sec. al XI-lea, dăinuind inclusiv pe parcursul sec. al XII-lea, în timp ce în Transilvania,
cele mai timpurii descoperiri se datează în a doua jumătate a sec. al XI-lea, și sunt prezente în aceeași regiune până în sec. al XIII-lea, inclusiv8. În cazul Banatului, cercetătorii sunt de părere că aceste piese au pătruns pentru prima oară în acest spațiu la finalul sec. al XI-lea, și se regăsesc în număr mare pe parcursul sec. al XII-lea, și mai rar
în prima jumătate a sec. al XIII-lea9.
Alți cercetători sunt de părere că aceste artefacte își au originea în aria de răspândire a culturii Saltovo-Majack10. FODOR István semnalează asemănările între căzănele cu fundul bombat și cele cu fundul plat, cele din urmă regăsindu-se în cadrul culturii Saltovo-Majack11. Același autor a emis ipoteza conform căreia căldările de lut
cu fundul bombat, ar fi fost aduse în regiunile central-europene de către unguri, undeva
în intervalul sec. X–XI, și în regiunea sud-est europeană de către bulgari, la începutul
sec. al XI-lea12. Desigur, secvențele cronologice și atribuirea etnică a acestor artefacte
nu reprezintă obiectului studiului de față.
2

Diaconu, 1956, p. 241.
Ioniță, 2009, p. 32.
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Takács, 2010, p. 140.
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Takács, 2010, p. 140.
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Diaconu, 1994, p. 157.
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2. Repertoriul descoperirilor
Bencecu de Jos-1 (Fig. 3/6)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit de Dorel Micle,
Liviu Măruia, Adrian Cîntar, Cosmin Matei, în data de 26.09.2006.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°54'41.97" N, 21°10'16" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 496482, 221450.
Carani-6 (Fig. 3/1, 5)
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Liviu Măruia, în data de
20.04.2016.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°55'11" N, 21°10'16" E
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 498245.38386, 203227.50326.
Cenei-2 (Fig. 3/9)
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Leonard Dorogostaisky,
Alexandru Hegyi și Cristian Floca în 27.04.2017.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°42'21.47" N, 20°53'30.85" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 475587.62882, 180363.74098.
Chesinț-11
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 30.10.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia, Bolcu, Ioan Vedrilă, Cristian Floca, Andreea Gogoşanu13.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°03'7" N, 21°35'38" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 511442; 236629.
Chesinț-14
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 29.10.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă14.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°02'6" N, 21°35'34" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509563, 236463.
Chesinț-17
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 30.10.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă, Cristian Floca, Andreea Gogoşanu15.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°02'41" N, 21°35'24" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 510652, 236294.
Chesinț-18 (Fig. 3/4)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 30.10.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă, Cristian Floca, Andreea Gogoşanu.16.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°02'37" N, 21°35'20" E.
13

Măruia, 2011, p. 693.
Măruia, 2011, p. 710.
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Măruia, 2011, p. 726.
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Măruia, 2011, p. 731.
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Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 510533 236203.
Chesinț-19
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 30.10.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă, Cristian Floca, Andreea Gogoşanu17.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°02'41" N, 21°35'12" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 510663, 236036.
Chesinț-26
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 30.10.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă, Cristian Floca, Andreea Gogoşanu18.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'20"N, 21°34'54"E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 508181, 235542.
Chesinț-28
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 01.11.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Bogdan Seculici, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă, Cristian Floca, Andreea Gogoşanu19.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°02'21" N, 21°34'9" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 510104, 234656.
Chesinț-38
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma unor cercetări de teren punctuale, în 29.02.2008, de către Liviu Măruia şi Lucian Vidra. În contextul desfăşurării unor cercetări de teren sistematice în hotarului localităţii Chesinţ,
la 28.11.2009, echipa formată din Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian
Floca, Anca Morar investighează din nou arealul obiectivului, recoltând eşantioanele
de artefacte în vederea studiului20.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'47.34" N, 21°33'28.62" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509021, 233985.
Chesinț-39
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma unor cercetări de teren punctuale, în 29.02.2008, de către Liviu Măruia şi Lucian Vidra. În contextul desfăşurării unor cercetări de teren sistematice în hotarului localităţii Chesinţ,
la 28.11.2009, echipa formată din Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian
Floca, Anca Morar investighează din nou arealul obiectivului, recoltând eşantioanele
de artefacte în vederea studiului21.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'47.46" N, 21°33'24.54" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509097, 233644.
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Măruia, 2011, p. 735.
Măruia, 2011, p. 762.
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Măruia, 2011, p. 837.
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Măruia, 2011, p. 842.
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Chesinț-42 (Fig. 3/10)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 28.11.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian Floca, Anca Morar22.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'49.14" N, 21°33'12.06" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509170, 233389.
Chesinț-47 (Fig. 2/9)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma unor cercetări de teren punctuale, în 29.02.2008, de către Liviu Măruia şi Lucian Vidra. În contextul desfăşurării unor cercetări de teren sistematice în hotarului localităţii Chesinţ,
la 28.11.2009, echipa formată din Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian
Floca, Anca Morar investighează din nou arealul obiectivului, recoltând eşantioanele
de artefacte în vederea studiului23.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'51.90" N, 21°32'51.48" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509251, 232940.
Chesinț-52
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit, în urma unor cercetări sistematice de teren, în data de 28.11.2009, de către colectivul format din Liviu
Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian Floca, Anca Morar24.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'38.76" N, 21°33'10.80" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 508833, 233331.
Chesinț-53
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 28.11.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian Floca, Anca Morar25.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'31.20" N, 21°33'16.50" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 508611, 233450.
Chesinț-54 (Fig. 2/10)
Istoricul cercetărilor: se pare că situl a fost descoperit pentru prima dată de
către Eugen Pădurean26, având denumirea de “Punctul D”. Ulterior, a fost investigat
prin cercetări sistematice de teren, în data de 28.11.2009, de către echipa formată din
Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian Floca, Anca Morar27.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°01'47.94" N, 21°33'36.18" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509086; 233902.
Chesinț-58 (Fig. 3/11)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost identificat în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 28.11.2009, de către echipa formată din Liviu Măruia,
22

Măruia, 2011, p. 860.
Măruia, 2011, p. 891.
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Măruia, 2011, p. 926.
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Măruia, 2011, p. 940.
26
Pădurean, 1985, p. 42.
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Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Cristian Floca, Anca Morar28.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°02'0.18" N, 21°32'58.38" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 509523, 233102.
Dejan-3 (Fig. 2/11)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren în data de 08.11.2007 de către Dorel Micle, Liviu Măruia şi studenţii Lucian Vidra, Alexandru Berzovan, Alice Abagiu.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°17'48.00" N, 21°18'2.00" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 428557, 209945.
Dejan-7
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 08.11.2007, de către Dorel Micle, Liviu Măruia şi
studenţii Lucian Vidra, Alexandru Berzovan, Alice Abagiu.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°17'51.99" N, 21°18'20.96" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 428670; 210368.
Dudeștii Vechi-58
Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Francisc Mirciov. O nouă
cercetare de teren, care avea ca scop înregistrarea coordonatelor geografice, a fost realizată de Octavian-Cristian Rogozea, Francisc Miricov, Gheorghe Drăgoi, în 2.08.2017,
cu prilejul supravegherii lucrărilor de execuție a unui canal de irigații din Cociohatul
Mare.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°06'5.69" N, 20°22'51.42" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 521685.20118, 143163.99668.
Dudeștii Vechi-61 (Fig. 3/3)
Istoricul cercetărilor: Punctul a fost introdus în bibliografia de specialitate de
către Constantin Kalcsov, având denumirea de “punctul 72”29. O nouă cercetare de
teren, care avea ca scop înregistrarea coordonatelor geografice, a fost întreprinsă de
Octavian-Cristian Rogozea (2.08.2017) cu prilejul supravegherii lucrărilor de execuție
a unui canal de irigații din Cociohatul Mare.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°06'7.58" N, 20°23'39.98" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 521683.02779, 144209.16462.
Firiteaz-1 (Fig. 2/5)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren, în data de 30.09.2006, de către Dorel Micle și Adrian Cîntar.
Coordonate (centru aproximativ sit): 46°00'35" N, 21°20'11" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 507638.19120, 216498.34024.
Foeni-1 (Fig. 2/7; Fig. 3/7)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren întreprinse de către Liviu Măruia.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°30'26" N, 20°50'20" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 453733.44281, 175088.96282.
28
29

Măruia, 2011, p. 961.
Rankov et alii, 1995-1996, p. 158.
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Giarmata-2 (Fig. 2/1, 4)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit de către echipa
formată din Dorel Micle, Liviu Măruia, Andrei Stavilă, Daniela Şuticău, în data de
10.09.2007, în contextul cercetărilor sistematice de teren pentru identificarea obiectivului Giarmata-Cetăţuica30.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49'36.81" N, 21°15'44.86" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 487589, 209813.
Giarmata-4 (Fig. 2/12; Fig. 3/8)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în contextul unor
investigaţii de teren non-sistematice de către Dorel Micle şi Adrian Cîntar, în data de
05.10.2006.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°51'24.97" N, 21°22'59.09" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 490504.14499, 219340.92814.
Opatița-2 (Fig. 2/3)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în contextul unor
investigaţii de teren non-sistematice de către Dorel Micle, Liviu Măruia şi studenţii
Andrei Stavilă, Lucian Vidra, Monica Măndoiu, în data de 14.03.2008.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°25'12.72" N, 21°16'55.97" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 442371, 209258.
Opatița-4 (Fig. 2/8)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în contextul unor
investigaţii de teren non-sistematice de către Dorel Micle şi Adrian Cîntar, în data de
05.10.2006.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°25'4" N, 21°16'46" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 442103, 209028.
Sânmartinu Sârbesc-3
Istoricul cercetărilor: obiectivul a fost descoperit în contextul unor investigaţii
de teren non-sistematice de Dorel Micle, Liviu Măruia şi studenţii Andrei Stavilă, Lucian Vidra, Lavinia Bolcu, în data de 29.01.2009.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°36'37" N, 20°58'35.14" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 464627, 186404.
Sânmartinu Sârbesc-4 (Fig. 2/13)
Istoricul cercetărilor: obiectivul a fost descoperit contextual în urma unor investigații de teren non-sistematice întreprinse de colectivul Dorel Micle, Liviu Măruia,
Ioan Vedrilă, Andreea Gogoșanu, Elena Pîrpîliță, în data de 08.04.2009.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°35'54" N, 20°56'41.15" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 463425, 183868.
Stamora Română-1 (Fig. 2/2)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit, în contextul unor
investigaţii de teren non-sistematice, de către Dorel Micle și Liviu Măruia, în data de
07.11.2007.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°37'36.79" N, 21°22'49.13" E.
30

Măruia, 2011, p. 1200.
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Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 464975, 217967.
Teremia Mare-2 (Fig. 2/6; Fig. 3/2)
Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit, în contextul unor
investigaţii de teren non-sistematice, de către Dorel Micle.
Coordonate (centru aproximativ sit): 45°57'35.95" N, 20°32'7.15" E.
Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 505282.37173, 154204.14695.
***
În timpul cercetărilor de teren enumerate mai sus au fost identificate și colectate un număr însemnat de fragmente de buză aparținând căldărilor de lut. Toate fragmentele au fost lucrate la mână si apoi fasonate folosind roata olarului cu turație redusă,
pasta este bine frământată și degresată preponderent cu nisip și pietricele. În cazul fragmentelor găsite în jurul localităților Chesinț și Bencecul de Jos, în procesul de degresare al pastei a fost folosit și micașistul. Arderea într-o atmosferă oxidantă este tratarea
termică cel mai des întâlnită de noi, culoarea acestor fragmente variind de la brun-cărămiziu la brun-roșiatic sau brun închis. În cazul fragmentelor arse într-o atmosferă
reductantă culoarea acestora este neagră sau brun-negricioasă. De asemenea, în urma
analizei materialului au fost identificate și urme de ardere secundară, prezente sub forma unor pete de culoare neagră găsite la exteriorul acestor fragmente, pe pereți acestora sau pe buză. Din lotul de materiale analizat, doar patru fragmente prezintă urme
ale unui decor; trei din acestea au fost decorate folosind incizii în pasta moale, realizate cu pieptenul și dispuse paralel una fața de cealaltă, în benzi, poziționate în zona
superioară a vasului (Fig. 2/11, 13; Fig. 3/5), în timp ce un alt fragment este decorat
printr-o incizie în val, dispusă imediat sub buza vasului (Fig. 3/2). Acest tip de decor
este similar cu căldările descoperite în Ungaria și încadrate de TAKÁCS Miklós în tipul
IID1c31, care poate fi plasat cronologic în intervalul cuprins între a doua jumătatea sec.
al XI-lea și începutul sec. al XII-lea
Deși în literatura de specialitate există tipologii ale formelor privind căldările de
32
lut , în cazul de față nu putem realiza o încadrare tipologică pertinentă a pieselor prezentate din pricina nivelului ridicat de fragmentare al materialului analizat, acesta este
compus exclusiv din fragmente de buză, de dimensiuni relativ reduse. În schimb, putem
realiza o încadrare tipologică a buzelor, folosind tipologia întocmită de către Adrian
IONIȚĂ33. Astfel, remarcăm prezența buzelor neprofilate, de tip A2 (Fig. 3/2, 10) și
A3 (Fig. 2/12), și a buzelor profilate spre exterior; tipul BI (Fig. 2/5), tipul BII (Fig.
2/6, 12; Fig. 3/3, 5, 7, 8, 11), tipul BIII (Fig. 3/1), tipul BIV (Fig. 2/11; Fig. 3/6).

3. Discuții și concluzii
Din punct de vedere al distribuției spațiale, observăm poziționarea
obiectivelor în preajma cursurilor de apă, așa cum este și firesc, pe grinduri naturale
sau zone relativ înalte față de terenul din jur, în regiuni care prezintă toate
caracteristicile necesare desfășurării unui stil de viață bazat pe păstorit și agricultură.
31

Takács, 2010, p. 147, planșa 4.
Takács, 1986, planșele 88-105; Takács, 2010, p. 140-147.
33
Ioniță, 2009, planșa 273.
32
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Astfel de descoperiri se regăsesc pe întreg teritoriul Banatului Românesc, printre
cele mai importante le amintim pe cele menționate de LUKÁCS Antal34 la Cenad,
Periam, Cruceni, Neudorf, Zăbrani, Sânpetru German, Felnac, Neudorf, Satchinez,
Hodoni, Șag, Ilidia, precum și descoperirile de la Dudeștii Vechi-Cociohatul Mic35,
Dudeștii Vechi-Obiectiv 3336, Cenad-Parohia romano-catolică37, Dudeștii VechiObiectiv 1138, Dudeștii Noi-Obiectiv 1539, Dudeștii Noi-Obiectiv 3540, Dudeștii
Vechi-Obiectiv 4541, Giulvăz-Obiectiv 842, Uitvin-Obiectiv 643, Hodoni-Obiectiv 344,
Hodoni-Obiectiv 545, Crai Nou-Obiectiv 146.
Așa cum putem observa, căldările din lut se concentrează în special în zona
de câmpie, în partea de vest și de sud-vest a Banatului, pe linia Mureșului și a
Timișului, în timp ce în zonele de deal, descoperirile sunt mai rare. Desigur, nu
putem omite faptul că una din cauzele acestei distribuții spațiale îl constituie și
stadiul actual al cercetărilor, o analiză spațială mai completă va fi posibilă doar în
viitor, odată ce se vor sesiza anumite progrese în ceea ce privește cercetarea de teren,
invazivă și non-invazivă cu privire la sec. XI–XII, în zona Banatului.
Deșii aceste căldări sunt cel mai adesea asociate cu pecenegii, ele nu
reprezintă o dovadă clară a prezenței acestora într-o anumită zonă sau teritoriu,
aceste vase putând fi folosite de către orice grup etnic sau populație, a căror
economie se baza într-o foarte mare măsură pe creșterea animalelor. Un argument în
acest sens îl reprezintă descoperirile de căldări de la Răducăneni, acestea aflându-se
în relație directă cu piese atribuite cumanilor47. Prezența grupurilor de pecenegi în
Banat poate fi demonstrată doar printr-un demers complex, așa cum a realizat
cercetătorul Silviu OȚA48, demers în care sunt analizate și corelate descoperirile
arheologice, sursele documentare, toponimele și hidronimele de origine turcică.
O datare cronologică exactă, realizată exclusiv în baza unui material
arheologic descoperit în contextul unor cercetări de teren, este întotdeauna foarte
dificilă și trebuie realizată într-un mod rezervat. Lipsa unui context arheologic clar,
oferit doar de cercetările invazive, îngreunează eventualele încadrări cronologice,
așa cum este și în cazul de față. Având în vedere lotul de materiale analizat (prezența
34

Lukács, 1984, p. 321.
Craiovan, Prian, 2016, planșa 1.
36
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 5.
37
Tănase, 2002, figurile 4 și 5.
38
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 1.
39
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 2.
40
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 3.
41
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 4.
42
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 6.
43
Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 6.
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Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 7.
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Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 7.
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Craiovan, Rogozea, 2016, planșa 7.
47
Oța, 2007, p. 319.
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Oța, 2002-2003, p. 219-239; Idem, 2004, p. 489-520; Idem, 2007, p. 315-339.
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exclusivă a buzelor de dimensiuni mici și medii), precum și caracteristicile stilistice
și morfologice ale fragmentelor de căldări, putem încadra cronologic aceste piese, cu
rezervele de rigoare, în perioada de final a sec. al XI-lea și pe toată durata sec. al
XII-lea.

Planșa 1. Distribuția obiectivelor arheologice.
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Fig. 2. Căldări din lut descoperite în Banatul românesc (desen Alina Gheorghe).
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Fig. 2. Căldări din lut descoperite în Banatul românesc (Desen Alina Gheorghe).
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Fig. 3. Tipologia buzelor aparținând căldărilor din lut49.
49

după Ioniță, 2009.
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