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Arheologie experimentală.
Construirea unei instalaţii de foc (vatră) după modelul celor descoperite la
Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita
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Abstract
The experiments took place simultaneously with the archaeological researches from Păuleni Ciuc – Ciomortan, in
August and September 2006.
Our experiments consisted in the construction of a fire installation (hearth with a stone made pavement) and its utilization inside the archaeological camp, both for heating and food preparing.
Clay. The clay was identified near the settlement, on the shore of Nyirpataka brook. The clay was yellow and it contained a lot of impurities (grit, mud, etc).
The stones (the hearth’s pavement). The hearth’s pavement belonging to Cucuteni-Ariuşd settlements, discovered
and researched in 2006 (25, 26 and 27 Complexes) was disassembled; some of the stones from the pavement were
brought in the camp to be used in our experiment.
The wood. Nearby the settlement there is a coniferous forest (fir tree, spruce fir, pine). Although we are at an
altitude of over 800 m yet, the fir forest is preponderant.
After obtaining a flat surface on the ground the stones from the heart’s pavement were arranged. The stones were
arranged in a circular shape with the diameter of about 1 m (the pavement’s bulkiness did not pass over 0,2m).
The next day the clay was placed uniformly over the stone made pavement so that all of the stones to be covered.
As a matter of fact a part of the daub reached over to the ground at the edge of the hearth.
On the fourth day, we placed on the hearth a great quantity of fuel compound from fir and fir tree wood, splited from
tree trunks. The wood was burnt until the hearth’s surface became hard.
The fire installation (the hearth). Based on this experiment we noticed the fact that hearths constructed this way
keep the heat around them much better.
The ember is very well kept until the next day, when one can make the fire only by putting some dry wood over the
coals from the ashes remained on the hearth. Fruits, vegetables and “bread” (flour mixed with water and salt) were
cooked on the hearth, by simply moving the ember from one side to the other, with the purpose of being consumed
inside the camp.
The fact that the cucutenians preferred this type of hearths with pavement is due to the fact that summer nights
(but especially the winter one’s) in the Ciuc Valley are cool, and in order to keep the heat for a longer period of time
this kind of constructions were needed.
We intend to use this hearth in our future archaeological campaign.

Experimentele s-au desfăşurat concomitent cu săpăturile arheologice de la Păuleni
Ciuc – Ciomortan, în lunile august şi septembrie ale anului 2006.
Aşezarea preistorică de la Păuleni Ciuc este
cunoscută sub numele de Ciomortan sau
Şoimeni. Staţiunea se află la circa 8 km nordest de oraşul Miercurea-Ciuc şi la circa 1 km
nord - est de satul Şoimeni, în locul numit de
localnici Várdomb (Dâmbul Cetăţii).
Aşezarea are forma ovală, cu suprafaţa de
circa 60 m (nord - sud) x 90 m (est - vest).
Amplasarea sitului în acest punct a fost bine
aleasă de către comunităţile preistorice.
Aşezarea este bine ascunsă între dealurile de
pe versantul vestic al Munţilor Ciucului şi oferă
o bună vizibilitate asupra Depresiunii Ciucului.
Aşezarea a fost descoperită în perioada
interbelică de Al. Ferenczi care a inclus-o în
repertoriul cetăţilor dacice din Transilvania.
Între anii 1956, 1960 şi 1967 aici a efectuat
cercetări arheologice Székely Zoltán1.

Aşezarea a fost locuită în perioada timpurie
a epocii cuprului (culturile Cucuteni-Ariuşd şi
Bodrogkeresztur), perioada târzie a ei
(Cultura Coţofeni), şi în epoca bronzului
mijlociu (culturile Costişa - Ciomortan şi
Wietenberg).
Din 1999, cercetările arheologice au fost
coordonate de Valerii Kavruk2.

Modele de vatră cu pavaj din pietre
descoperite la Păuleni Ciuc-Ciomortan.

Locuirea eneolitică Cucuteni-Ariuşd
Locuinţa 4. Înainte de construirea vetrei
a avut loc o adâncire în stratul eneolitic
(humus vechi), după care s-a aranjat un strat
de pietre plate (pavaj). Vatra avea forma circulară cu diametrul de circa 2 – 2,2 m (Pl. I
3,4). În jurul vetrei nu au fost descoperite
resturile unor gropi, astfel încât să putem
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considera că vatra era acoperită de vreo construcţie. Probabil că vatra se afla sub cerul
liber, cum se obişnuieşte, uneori, pentru
vetrele de mari dimensiuni. În această situaţie nu mai poate fi vorba de o simplă vatră
familială, ci foarte probabil de o vatră de
veghe a unor cete de vânători sau a celor
care păzeau animalele domestice3.
Locuinţa 16. Vatra a fost amenajată pe
un pavaj de pietre şi avea forma probabil
circulară, cu diametrul de peste 1,6 m. Vatra
a fost construită ca şi în cazul Loc. 4, printr-o
adâncire în nivelul eneolitic, reprezentat aici
de dărâmăturile Loc. 5.
S-a păstrat puţin din partea superioară a
vetrei reprezentată de lutuiala fină. Pavajul în
schimb a fost consistent având o grosime de
peste 0,2 – 0,3 m fiind compus din pietre
plate, desprinse probabil din stânca locală (Pl.
I/2). În urma distrugerii, pietrele ce făceau
parte din pavaj au fost bulversate4.
În spaţiul dintre Loc. 21 şi Loc. 24, au fost
descoperite resturile a două vetre. Prima era
amplasată parţial deasupra podelei acestei
locuinţe. Avea forma probabil rectangulară cu
dimensiunile de 1,4 x 1 m şi a fost formată
dintr-o aglomerare de bolovani de piatră, de
dimensiuni mari (Pl. I/5). A doua vatră a fost
formată dintr-o aglomerare de pietre plate.
Avea forma probabil rectangulară, cu dimensiunea păstrată de 1 x 0,7 m (Pl. I/6).
Grosimea păstrată a pavajului a fost de circa
0,1 m. Lipitura fină a vetrei a fost distrusă din
vechime.

Arheologia experimentală
În România arheologia experimentală a
fost foarte puţin utilizată, deşi poate oferi
explicaţii şi sugera interpretări asupra
frecventelor enigme întâlnite în cursul săpăturilor. Cu ani în urmă, pe câteva şantiere, au
fost efectuate câteva experimente care, însă,
s-au limitat la modelarea şi arderea ceramicii.
La Poduri, pentru prima dată s-a realizat un
topor de piatră şi a fost construită o locuinţă
după modelul celor cunoscute în arealul complexului cultural Cucuteni7.
La Cucuteni, în cadrul Parcului Arheologic
Experimental, au fost realizate unelte şi
locuinţe8. În 2004 s-au împlinit 120 de ani de
la descoperirea culturii Cucuteni. La PiatraNeamţ, în cadrul Simpozionului Internaţional
„Cucuteni 120 de ani de cercetări – Timpul
Bilanţului” s-au reunit majoritatea specialiştilor din ţară şi din străinătate, preocupaţi
de această cultură. Aceştia au fost invitaţi la
Cucuteni, unde s-au realizat o serie de experimente care au încercat să acopere aproape
toate aspectele vieţii materiale eneolitice
(producerea hranei, a sării, conservarea produselor, etc.). Cu această ocazie au fost
incendiate intenţionat două locuinţe construite după modelul celor cucuteniene.
Un studiu amplu denumit „Reconstituirea
tehnologiilor şi instalaţiilor preistorice de
ardere a ceramicii” a fost realizat de drd.
Felix-Adrian Tencariu, de la Universitatea “Al.
I. Cuza” din Iaşi. Experimentele s-au desfăşurat la Cucuteni şi Isaia, concomitent cu săpăturile arheologice din campaniile 2003 şi
2004. Raportul de cercetare al autorului se
compune din două părţi distincte, determinate de cele două obiective fundamentale ale
proiectului. În primul rând, a fost cercetată
literatura de specialitate arheologică şi etnografică, în vederea centralizării tehnicilor şi
tehnologiilor preistorice şi tradiţionale de
ardere a ceramicii, şi, în al doilea rând, obiectivul fundamental, reconstituirea lor pe cale
experimentală9.

Epoca bronzului mijlociu. Locuirea
Wietenberg
Locuinţa 8. Pe nivelul de călcare, aproximativ în centrul locuinţei, au fost descoperite
două vetre de foc, de formă circulară, cu
suprafaţa lutuită (Pl. I/7). Prima a fost amenajată pe un pavaj din pietre şi fragmente
ceramice (Pl. I/8), şi avea diametrul de 0,6 m5.
Locuinţa 10. Au fost descoperite două
vetre de foc, amplasate relativ în centrul
locuinţei. Acestea au fost amenajate cu lipitură de lut fin, pe o structură de pietre şi
fragmente ceramice. Prima este păstrată
fragmentar, din resturile de praf de lipitură
s-a reconstituit forma circulară, cu diametrul
de 0,6 m. A doua vatră era situată la sud
de prima şi avea forma circulară cu diametrul
de 1,1 m6.

Experimentele noastre
Experimentele noastre au constat în construirea unei instalaţii de foc (vatră cu pavaj
din pietre) şi utilizarea ei în cadrul taberei
arheologice pentru încălzit, arderea ceramicii
şi pregătirea hranei.
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Construirea vetrei
Locul unde a fost amenajată noua vatră se
află în apropierea taberei arheologice.
Deoarece terenul prezenta o pantă uşoară, a
fost nevoie de o nivelare a terenului (nivelarea s-a efectuat cu unelte moderne, lopata
şi hârleţul) (Pl.II/1,2).
După obţinerea suprafeţei plate a terenului
s-au aranjat pietrele din pavajul vetrei.
Pietrele au fost aranjate în formă circulară cu
diametrul de circa 1 m (grosimea pavajului nu
depăşea 0,2 m). Spaţiul dintre pietre rămas
liber a fost umplut cu pământ (Pl.II/3-7).
Pământul dintre pavajul vetrei a fost stropit
cu apă şi s-a lăsat o zi să se usuce la soare
(Pl.II/8).
A doua zi lutul a fost aşezat uniform peste
pavajul din pietre astfel încât acestea să fie
acoperite în întregime. Practic o parte din
lutuială a ajuns spre marginea vetrei până pe
pământ (Pl.III/3,4). Într-o primă etapă, nivelarea suprafeţei vetrei s-a realizat doar cu
mâinile (Pl.III/5). S-a observat faptul că lutuiala vetrei nu are aspectul dorit (nu este fină).
Ne-am hotărât să pregătim o cantitate de lut
fără impurităţi pe care l-am amestecat numai
cu nisip fin. Acesta a fost aplicat peste partea
superioară a vetrei şi a fost bine netezit cu o
bucată de lemn uscat (spatulă din lemn de
brad) (Pl.III/6). După netezire vatra a fost
lăsată o zi să se usuce la soare.
A treia zi, pe vatră s-a amenajat o grămadă de combustibil uşor (format din crenguţe uscate de brad şi molid) care au fost
arse (Pl.III/7,8). Deoarece focul nu acoperea
întreaga suprafaţă a vetrei, jarul a fost mutat
cu ajutorul unor beţe de lemn verde (crud).
Acest procedeu de mutare a focului pe toată
suprafaţa vetrei s-a realizat pe parcursul unei
zile întregi.
A patra zi, pe vatră s-a aşezat o cantitate
mare de combustibil format din lemne de
brad şi molid, tăiate din trunchiuri de copaci
(Pl.IV/1). Lemnele au fost arse până când
suprafaţa vetrei a devenit tare (Pl.IV/2). S-a
observat faptul că lutuiala vetrei s-a crăpat pe
alocuri şi a luat forma „fagurilor de miere” sau
a „mozaicului” aşa cum au fost şi vetrele
descoperite in situ în urma cercetărilor arheologice.
Practic, după amenajarea acestei vetre cu
pavaj din pietre, cealaltă vatră utilizată până
atunci în tabără (fără pavaj) a fost abandonată.

Materiale utilizate
Lutul. Lutul a fost identificat în apropierea
aşezării, pe malul pârâului Nyirpataka (Pl.
I/1). Lutul era de culoare galbenă şi conţinea
multe impurităţi (pietricele, nămol, etc.).
Lutul a fost transportat în tabără cu ajutorul
recipientelor din plastic. Lutul a fost depozitat
câteva zile într-un recipient mare din plastic
(băiţă) plin cu apă şi ţinut la „dospit”
(Pl. III/1,2). Din când în când, acesta era
frământat cu mâinile, picioarele şi cu uneltele
moderne (hârleţ sau lopată). Cu ocazia acestui experiment s-a considerat necesar să
luăm lutul din imediata apropiere a aşezării.
Nu au fost căutate alte surse de lut din zonă
(acest lucru va fi realizat cu ocazia experimentelor viitoare).
Apa necesară experimentului a fost luată
din pârâul Nyirpataka, care cu siguranţă
reprezenta principala sursă de apă şi în preistorie. În zilele noastre localnicii din comuna
Păuleni - Ciuc sunt alimentaţi cu apa acestui
pârâu, care este de calitate foarte bună.
Lutul utilizat la lutuiala (făţuirea) vetrei a
fost amestecat cu nisip de râu (adus tot din
apropiere) şi cu cenuşă (din vechea vatră a
taberei arheologice).
Înainte de a fi amestecat lutul pentru construirea vetrei de foc, o cantitate mică de lut
a fost recoltată separat (circa 1 kg) în vederea confecţionării unor vase ceramice. Pentru
acesta s-au folosit ca degresanţi, nisipul şi
cioburile pisate.
Pietrele (pavajul vetrei). Pavajul vetrelor
aparţinând locuirii Cucuteni-Ariuşd, descoperite şi cercetate în anul 2006 (Complexele 25,
26 şi 27) a fost demontat, o parte dintre
pietrele din pavaj au fost aduse în tabără spre
a fi folosite în cadrul experimentului nostru.
Pietrele recoltate au diferite dimensiuni şi
forme, unele fiind plate (desprinse probabil
din stânca locală) iar celelalte erau relativ
rotunde (probabil bolovani de râu).
Lemnul. În apropierea aşezării sunt păduri
de conifere (brad, molid, pin). Deşi ne aflăm
la altitudinea de peste 800 m totuşi pădurile
de conifere sunt preponderente. Abia la cota
de peste 900 m îşi fac prezenţa şi pădurile de
foioase, în special de fag. Fiind o zonă depresionară apar aceste inversiuni ale dispunerii
pădurilor.
În cadrul experimentelor noastre pentru
producerea şi alimentarea focului au fost utilizate atât lemne uscate cât şi verzi.
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După 2-3 ore în care focul a fost alimentat
cu lemne s-a obţinut o cantitate considerată
de noi suficientă pentru a începe arderea
obiectelor (Pl.VI/4). Într-o parte a vetrei jarul
a fost dat cu un băţ la o parte iar un pahar
(cu fundul sferic şi gura dreaptă) a fost depus
pe vatră, cu gura în jos, pentru a observa
cum este arderea. Celelalte piese şi vase, au
fost aruncate direct în jar. Fiind piese de mici
dimensiuni acestea nu s-au spart.
După aproximativ 1 oră, s-a observat că
vasele au devenit incandescente. Noaptea, în
jurul vetrei, echipa a alimentat permanent
vatra cu lemne. Vasele au fost lăsate în jar
până a doua zi dimineaţa (Pl.VI/5).
Toate lemnele au ars, peste obiectele
ceramice s-a format un strat gros de jar şi
cenuşă. Am încercat să scoatem obiectele
ceramice cu mâna, dar a fost imposibil
deoarece erau încă incandescente. Totuşi cu
ajutorul unor beţe, s-a reuşit scoaterea
pieselor ce au fost lăsate apoi la răcit, în
apropierea vetrei (Pl.VI/6). O singură piesă sa spart în timpul arderii, şi anume un idol
antropomorf (modelat dintr-o singură bucată
de lut, cu picioarele lipite între ele, braţele
dispuse în cruce, gâtul subţire şi capul plat de
formă rotundă). Piesa s-a rupt în zona gâtului, capul fiind greu de găsit printre resturile
de jar şi cenuşă.
Arheologic, s-a observat că majoritatea
idolilor antropomorfi descoperiţi în aşezările
culturii Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, au capul rupt
din vechime10. Arderea idolilor este de obicei
una oxidantă, nu excludem posibilitatea ca în
trecut să se fi făcut în aer liber, chiar pe vetre.
Vasele ceramice realizate prezentau o
ardere destul de bună şi aveau culoarea brundeschisă (unele chiar brun-gălbuie), doar
paharul cu fundul sferic ce a fost depus cu
gura pe vatră avea interiorul de culoare
negricioasă.
În momentul umplerii acestor pahare cu
apă, s-a observat că pereţii s-au îmbibat imediat. Chiar dacă, funcţional, ceramica realizată de noi nu a putut fi utilizată (în special la
consumul lichidelor), sub aspect decorativ
aceasta a reprezentat un succes, având în
vedere că acest experiment a fost realizat de
echipa noastră pentru prima dată, fără însă a
deţine cunoştinţe despre arta olăritului.
Compoziţia argilelor variază de la o zonă
geografică la alta, existenţa unor alte substanţe în compoziţie, în afara celor de bază
(bioxid de aluminiu, bioxid de siliciu şi apă
moleculară), dau acesteia diferite caracteris-

Utilizarea vetrei. Experimente auxiliare
Confecţionarea ceramicii.
După ce impurităţile din lut au fost eliminate, acesta a fost bine frământat şi amestecat cu nisip fin şi cioburi pisate foarte mărunt.
Doar cinci persoane dintre cei rămaşi în
tabăra arheologică au trecut la confecţionarea vaselor şi obiectelor ceramice.
Trebuie să menţionăm faptul că pentru patru
dintre cei interesaţi să modeleze manual
ceramica, această „meserie” era practicată
pentru prima dată în viaţa lor.
Fiecare dintre noi am încercat să realizăm
atât forme cât mai simple (pahare tronconice
sau cupe) dar şi unele mai complexe (o amuletă şi un idol antropomorf). Toate aceste
piese au fost realizate prin modelarea manuală a unei singure bucăţi de lut (Pl.IV/3,4).
Uniformitatea grosimii pereţilor vaselor a
fost realizată cu ajutorul mâinii umezite.
Toate piesele ceramice au fost apoi bine
netezite şi ţinute afară câteva ore să se
usuce. După uscare s-a trecut la netezirea lor.
Unele piese au fost decorate cu incizii, realizate cu unelte ascuţite, confecţionate din
lemn sau os (Pl.IV/5). Motivele ornamentale
au fost formate din linii simple, benzi incizate,
împunsături şi din linii excizate.
Datorită faptului că ne apropiam de sfârşitul campaniei arheologice, după etapa de
ornamentare a ceramicii, toate obiectele au
fost lăsate afară să se usuce (Pl.IV/6).
Uscarea obiectelor a fost una rapidă,
deoarece au fost ţinute afară fără a fi ferite
de soare, vânt sau umezeala puternică.
Activitatea de lustruire a vaselor (în scop
estetic dar şi practic) a fost realizată după ce
obiectele s-au uscat. Pereţii vaselor au fost
uşor umeziţi din când în când iar apoi cu ajutorul unor pietre fine şi a unor „lustruitoare”
confecţionate de noi din crengi de brad, toate
obiectele au fost lustruite. Activitatea de lustruire s-a desfăşurat seara, în jurul vetrei de
foc, pe parcursul mai multor ore de lucru
(Pl.VI/2). Calitatea lustruirii a fost dată de
îndemânarea fiecăruia dintre noi, unele piese
au căpătat „aspect metalic” iar altele au
rămas doar bine netezite (Pl.VI/3).
Pentru a utiliza vatra construită am decis
ca într-o ultimă etapă să ardem în aer liber
toate obiectele confecţionate. În acest scop,
pe vatra construită s-a adus o cantitate mare
de combustibil formată din lemn de conifere
(brad şi molid) şi arse pentru a se obţine o
cantitate mare de jar (Pl.VI/1).
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Făina cu tărâţă, a fost amestecată apoi
într-un vas cu apă şi cu sare (Pl. V/2),
obţinându-se mai multe „turte” plate, de
formă rotundă (Pl. V/3,4).
Aceste „turte” au fost puse apoi pe vatra
bine încinsă fiind ţinute la copt aproximativ o
jumătate de oră (Pl. V/5). Din când în când
acestea au fost întoarse cu ajutorul unei
palete din lemn (Pl. V/6). Odată coapte,
„turtele” au fost consumate de către membrii
echipei de cercetare, fiind considerate foarte
gustoase (Pl. V/7,8).

tici legate de plasticitate, culoare şi temperatură de ardere11.
Acest tip de ardere a fost încercat în cadrul
altor experimente arheologice. Arderea în aer
liber, mai curând presupusă, deoarece nu se
poate preciza dacă vetrele de foc, foarte
frecvente, au avut şi acest rol, prezintă
impedimentul că este influenţată direct de
condiţiile atmosferice, rezultând o ardere
diferită, atât între vasele unei şarje, cât şi pe
o singură piesă, în funcţie de poziţia ei în foc.
Am aşezat câteva vase pe o vatră, le-am
acoperit cu lemne şi le-am ars timp de aproximativ trei ore, alimentând mereu focul. După
aproximativ o oră, vasele au devenit incandescente, dar deja o bună parte din ele erau
crăpate sau sparte. La terminarea arderii, am
constatat că numai aproximativ un sfert din
numărul total de vase au rămas intacte, restul
fiind rebuturi, fie datorită unor vicii de fabricare, fie datorită creşterii prea bruşte sau
fluctuaţiilor prea mari ale temperaturii. Cele
întregi prezentau o ardere destul de bună,
având culori diferite, negru, cenuşiu, maro şi
chiar pete roşii12.
În orice caz, în cultura Cucuteni se atinge
apogeul cunoştinţelor tehnice în domeniul
tehnologiei ceramicii, deci şi în cel al arderii
ei. Spunem acest lucru gândindu-ne numai la
faptul că de-a lungul evoluţiei tehnicii în istorie, până la inventarea cuptorului electric, în
afară de materialele de construcţie, tipul de
cuptor de ardere a ceramicii cu două camere
dispuse pe verticală, cu grătar, a rămas acelaşi, fiind folosit şi astăzi de către meşterii
olari tradiţionali13.
Pregătirea hranei
Legumele şi fructele au fost coapte direct
pe vatră prin simpla mutare a jarului dintr-o
parte în alta a vetrei, cu ajutorul unui băţ.
Din sat, pentru a coace pâine, a fost achiziţionată o cantitate de circa 2 kilograme de
grâu. Acesta trebuia în primul rând să fie
măcinat (Pl. IV/7,8). Măcinarea grâului s-a
realizat cu ajutorul unor unelte originale
(râşniţe şi pisătoare sau frecătoare)
descoperite în complexele aparţinând locuirii
eneolitice Cucuteni-Ariuşd-Tripolie.
Cu ajutorul acestor râşniţe din piatră şi al
pisătoarelor (Pl. V/1), două femei au reuşit
după aproape patru ore de lucru, să macine o
cantitate de aproximativ o jumătate de kilogram de făină, amestecată cu tărâţă. Această
activitate s-a dovedit a fi una chinuitoare,
fiind urmată în ambele cazuri de febră musculară şi de cojirea pieli de pe mâini.

Observaţii preliminare.
Instalaţia de foc (vatra). În urma acestui
experiment s-a observat faptul că vetrele astfel construite păstrează mult mai bine căldura în jurul lor.
Jarul se păstrează bine până a doua zi
când se poate face focul, doar aruncând câteva lemne uscate peste cărbunii din cenuşa
rămasă în vatră.
Pe vatră au fost gătite legume, fructe şi
„turte” (făină amestecată cu apă şi sare) pentru consumul din cadrul taberei, prin simpla
mutare a jarului dintr-o parte în alta a vetrei.
În timpul ploios, lângă vatră, ziua şi
noaptea se adăpostea şi dormea câinele
taberei, deoarece acolo era mai cald.
Faptul că cucutenienii au preferat astfel de
vetre cu pavaj se datorează faptului că nopţile
de vară (dar mai ales cele de iarnă) în
Depresiunea Ciucului sunt răcoroase, iar pentru a păstra căldura mai mult timp, era nevoie
de astfel de amenajări.
Chiar şi noi, cu toate echipamentele
moderne de care dispunem, am preferat
acest tip de vatră, atât pentru încălzit cât şi
pentru gătit.
La terminarea campaniei arheologice, în
luna septembrie a anului 2006, cenuşa din
jurul vetrei a fost împrăştiată iar vatra a fost
acoperită cu gazon (pământ cu iarbă din
stratul vegetal) pentru a urmări comportamentul ei în timp (Pl. VI/7, 8).
Intenţionăm ca în campania arheologică
viitoare să reutilizăm această vatră.
Pregătirea hranei.
Intenţionăm ca în campania arheologică
viitoare, să măcinăm o cantitate de grâu mult
mai mare, din care să obţinem făina necesară
pregătirii pâinii sau a lipiilor. Măcinatul grâului
se va realiza cu o râşniţă de mari dimensiuni
(60x40x20 cm) ce a fost descoperită într-o
locuinţă eneolitică. Suprafaţa acestei râşniţe
este concavă, rezultată în urma utilizării
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toate locuinţele eneolitice cercetate la Păuleni
Ciuc – Ciomortan, au fost descoperite foarte
multe râşniţe şi pisătoare (unele întregi iar
altele păstrate fragmentar), putem afirma că
această activitate era una extrem de importantă în cadrul aşezărilor cucuteniene.

repetate în trecut. Vom utiliza şi pisătoare de
mână de dimensiuni mai mari, pentru a avea
spor la măcinat. Vom folosi doar făina curată,
separată de tărâţă.
Considerăm utilă încercarea noastră de
producere a “pâinii” cu ajutorul uneltelor şi
metodelor din trecut. Datorită faptului că în

Dan BUZEA
Mirela COTRUŢĂ
Björn BRIEWIG
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Planşa I. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1. Situl arheologic „Dâmbul Cetăţii”; 2 – 6, Cultura Cucuteni-Ariuşd; 7 – 8, Epoca bronzului mijlociu (Cultura
Wietenberg)
1. Vedere generală a aşezării (vedere dinspre est); 2. Loc. 16. Vatră cu pavaj din pietre; 3, 4. Loc. 4. Pietre din pavajul vetrei; 5. Loc. 24. Instalaţia de foc din apropierea locuinţei; 6. Vatră cu pavaj din pietre; 7. Loc. 8 – locuinţă cu două
vetre; 8. Loc. 8 – pavajul din pietre al vetrei nr. 1
Plate I. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1. Archaeological settlement „Dâmbul Cetăţii”; 2 – 6, Cucuteni – Ariuşd Culture; 7 – 8, Middle Bronze Age (Wietenberg
Culture)
1. General view upon the site (view from the east); 2. House no. 16 - Hearth with stone made pavement; 3, 4. House
no. 4 – stones from the heart’s pavement; 5. House no. 24 – fire installation close to the house; 6. Traces of the hearth
with stone made pavement; 7. House no. 8 with two fire hearths; 8. House no. 8 – stone made pavement of the hearth
no. 1.
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Planşa II. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1. Localizarea vetrei în tabăra arheologică; 2. Nivelarea terenului; 3 – 8. Amenajarea pavajului din pietre al vetrei
Plate II. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1. The hearth’s location in the archaeological camp; 2. The ground levelling; 3 – 8. Arranging the hearth’s stone made
pavement
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Planşa III. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1, 2. Pregătirea lutului; 3 – 5. Acoperirea pietrelor cu un strat de lut; 6. Netezirea vetrei; 7-8. Arderea lemnelor pe
vatră
Plate III. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1, 2. The preparation of the clay; 3 – 5. Covering the stone made pavement with a clay stratum; 6. Smoothing the
hearth; 7, 8. Wood burning on the hearth

75

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN BUZEA, MIRELA COTRUţă, BJÖRN BRIEWIG

Planşa IV. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1, 2. Arderea lemnelor pe vatră; 3-5. Decorarea vaselor ceramice; 6 – uscarea naturală a vaselor ceramice; 7-8.
Măcinarea manuală a grâului cu ajutorul râşniţelor de piatră
Plate IV. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1, 2. Burning wood and spreading it all over the hearth; 3 – 5. The decoration of the pottery; 6. The natural drying
of the pottery; 7, 8. The manual grinding of the wheat by using the grinder
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Planşa V. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1. Obţinerea manuală a făinei; 2. Pregătirea aluatului (faină amestecată cu sare); 3, 4. Pregatirea pâinii; 5, 6.
Coacerea pâinii pe vatră; 7. Pâinea coaptă; 8. Gustarea pâinii
Plate V. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1. The manual grinding of the wheat and obtaining flour; 2. Dough preparation (flour mixed with salt); 3, 4. The
obtained bread; 5, 6. Bread baking on the hearth; 7. Baked bread; 8. Bread tasting

77

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN BUZEA, MIRELA COTRUţă, BJÖRN BRIEWIG

Planşa VI. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1-3. Activitatea de lustruire a ceramicii; 4. Pregătirea vetrei pentru arderea vaselor din lut; 5. Arderea vaselor din lut
pe vatră; 6. Ceramica obţinută în urma experimentului; 7. Curăţirea vetrei de cenuşă; 8. Conservarea vetrei şi acoperirea
cu pământ la finalul taberei arheologice.
Plate VI. Păuleni Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1-3. The activity of pottery polishing took place around the hearth; 4. The hearth’s preparation for the pottery burning; 5. Burnt pottery on the hearth; 6. Pottery obtained as a result of the experiment; 7. Fire hearth after the ash was
removed; 8. The hearth preservation after our team departed from the archaeological camp.
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