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Introducere
Materialul ceramic Hallstatt a fost descoperit în zona sitului arheologic Stupini (punctul A, Fânaţele
Archiudului, fig. 1) de către arheologul dr. Corneliu Gaiu şi în prezent face parte din colecţia Complexului
Muzeal Bistrita-Năsăud. Situl Stupini este localizat în sudul judeţului Bistriţa-Năsăud, în partea de nord-est a
Câmpiei Transilvaniei. Situat la nord de localitatea Stupini, între Stupini şi Brăteni, pe malul stâng al pârâului
Brătenilor, situl în discuţie ocupă o suprafaţă de mai multe hectare, de ambele părţi ale Văii Bândei, pe terasele
şi pantele domoale delimitate de pâraie şi zone mai joase, mlăştinoase.
Din punct de vedere geologic, zona în care se află situl arheologic Stupini este alcătuită din sedimente
miocene (sarmaţiene) şi cuaternare. Rocile sedimentare sunt reprezentate de argile, argile calcaroase, gresii,
tufuri, nisipuri şi pietrişuri (Harta geologică a României, 1967, foaia Bistriţa).
În lucrarea de faţă, probele de ceramică Hallstatt de la Stupini, în număr de şase, sunt studiate sub aspect
geoarheologic şi arheometric, utilizând în acest scop observaţii macroscopice (lupa binoculară), determinări de
porozitate (balanţa hidrostatică digitală Mettler Toledo CB 203), studii de microscopie polarizantă de transmisie
(microscoape Jenapol şi Nikon Eclipse E200 Pol cu un aparat digital Coolpix 995 Nikon) şi difractometria de
raze X (Bruker DB Advance cu radiaţie CuKa cu A=1,54055Â şi monocromator de C). Menţionăm că probele
analizate sunt inedite şi nu au mai făcut obiectul cercetării până acum.
Lucrări de geoarheologie şi arheometrie care tratează materialele ceramice arheologice din situri situate în
nord-estul Transilvaniei, aparţinătoare diferitelor epoci, mergând din bronz până în medieval, sunt prezente în
literatura de specialitate (Ghergari et al., 2003a,b; Ghergari et al., 2005, Ionescu et al., 2006a,b; Ionescu et al.,
2007), prin colaborarea dintre cercetătorii de la Muzeul Judeţean Bistriţa şi cei de la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca.
Date arheologice
Pe raza localităţii Stupini au fost identificate mai multe situri arheologice. Printre acestea, un loc aparte
aşezarea situată la 2 km nord-est de sat, pe pantele cu expunere sudică cuprinsă între pârâul Brătenilor
şi valea Bândea. Terenul dispunând de izvoare şi străbătul de apele pârâului, afluent al văii Lechinţei, a oferit
conditii optime locuirii umane, cu nivele de locuire din eneolitic (cultura Petreşti), epoca bronzului(Coţofeni,
Wietenberg şi Noua), prima epocă a fierului, daca-romană, migraţii şi până în secolele VIII-IX p.Chr.
Din nivelul de locuire hallstattian au fost cercetate 20 de complexe, locuinţe, gropi de provizii, vetre, cu un
variat şi bogat inventar arheologic- ceramică, ustensile din lut, piatră şi os. Ceramica cuprinde oale, străchini,
căni, farfurii, baluri, vase de provizii din pastă grosieră şi fină, ultimele cu suprafata lustruită şi decorată cu
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Fig. 1. Localizarea perimetrului siturilor arheologice de la Stupini (jud.
A- "Fânaţele Archiudului"; B- Vătaştină.

Bistriţa-Năsăud-

BN):

caneluri dispuse în ghirlandă, în benzi orizontale sau verticale (Marinescu 2010, p. 72, pl. 32-34). Încadrarea
cronologică a aşezării din epoca fierului are ca repere pe lângă interesantul şi bogatul repertoriu ceramic, două
fibule de bronz de tipul Unter-Radl, ace de păr din bronz, limitele sale cronologice fiind fixate între Ha Bl şi
Ha B3. Pe raza localităţii Stupini vestigii hallstattiene au fost identificate şi la Stupini "Vătaştină", punctul B,
fig. 1; Gaiu, 2002) de unde provine şi un interesant depozit de bronzuri.
Macroscopie. Probele ceramice Hallstatt de la Stupini sunt neornamentate, au fost lucrate manual (nu
s-au observat striuri pe suprafeţele interioare ale cioburilor) şi prezintă culori care variază de la cărămiziu până
la cenuşiu-închis (Fig. 2). Grosimea pereţilor ceramici este cuprinsă între 0,7 şi 1,7 cm. În funcţie de aspectul
suprafeţei ciobului ceramic şi de prezenţa incluziunilor şi a porilor se pot separa două grupe ceramice de fineţe
şi anume ceramica grosieră (281) şi ceramica semifină (probele 279, 282, 283, 284).
Ceramica grosieră, relativ compactă, are în spărtură un aspect zonat (textura tip sandwich. Proba 281
prezintă un aspect distratificat (de culoare cenuşiu-închis spre negru la exterior şi cărămiziu pe peretele
interior). Porozitatea este relativ scăzută, porii mai mult sau mai puţin alungi ţi fiind dispuşi paralel cu suprafaţa
peretelui ceramic. Incluziunile de tipul ceramoclastelor şi litoclastelor nu depăşesc dimensiunile de 3-4mm.
Ceramica semifină este colorată în cărămiziu, cu o porţiune cenuşie vizibilă mai mult în secţiune şi pe
peretele interior al ciobului (proba 282), cărămiziu la exterior şi cărămiziu cu nuanţe de cenuşiu pe peretele
interior al ciobului (proba 279), negru la
exterior şi o nuanţă de cenuşiu spre bruniu
pe peretele interior (proba 284), respectiv
cenuşiu-închis la interior şi brun-cenuşiu
la exteriorul peretelui ceramic (283). Proba
279 este mai friabilă, ilustrând o modelare
Fig. 2. Fragmente cerarnice Hallstatt de la
Stupini: a) Proba 279; b) Proba 282.
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neglijentă.

La această grupă de fineţe se remarcă prezenţa porilor, iar la proba 279 şi a unor fisuri. Litoclastele
ceramoclastele prezintă dimensiuni sub 2 mm, cu excepţia probei 284 care înglobează ceramoclaste ce au
până la 4 mm diametru!.
şi

Studii rnineralogo-petrografice asupra cerarnicii Hallstatt de la Stupini
Granulometria cerarnicii. Fineţea ceramicii, determinată microscopic pe secţiuni subţiri prin evaluarea
a celor patru categorii granulometrice (rudit, arenit, silt şi lutit), se încadrează la două clase de
fineţe: semifină şi grosieră (Fig. 3). Din datele tabelului 1, se remarcă prezenţa ruditului (claste mai mari
de 2mm diametru!) la două dintre probe (281 şi 284). iar conţinutul în această categorie fiind mai mare de
2%, probele menţionate fac parte din ceramica grosieră. Datele granulometrice obţinute (Tabelul 1) sunt
proiectate în triunghiul L-S-A + R. Reprezentarea ternară a probei 284 care are un conţinut de rudit mai mare
de 2 %, se face astfel: cantitatea de rudit se dublează, se adună la arenit şi se recalculează apoi în procente
(datele obţinute sunt: 17, 28, 55). În acest fel proba 284 intră în cîmpul ceramicilor grosi ere (Fig. 3). Încadrarea
arheologică neadecvată a probei 284 la ceramica semifină se explică prin identificarea macroscopică greoaie
a degresantului constituit numai din ceramoclaste, care pot avea uneori aceeaşi culoare cu matricea în care
sunt înglobate. Probele 279, 282 şi 283, a căror conţinut de arenit se încadrează în intervalul6-15% corespund
ceramicii semifine (tabelul 1 şi fig. 3).
Structura ceramicii, rezultată din datele granulometrice (tabelul 1). variază de la lutito-siltică la lutitosilto-arenitică pentru ceramica semifină, respectiv de la lutito-silto-arenitică la lutito-silto-arenito-ruditică
pentru ceramica grosieră.
cantitativă

Număr
probă

Tabelull. Caracterele structurale ale ceramicii Hallstatt de la Stupini şi date asupra degresantului
a,u
Categorii de
Bmaxim[mm]

Categorii granulometrice

Arenit
10
12
6
11
6

Rudit

-

279
281
282
283
284

6

6

Silt
25
25
30
30
30

dearesant 1%]
Lito-claste Ceramo-claste Li to-ci aste Ceramo-claste
<2
< 0.9
7
3
< 0.3
< 3.6
3
15
< 1.5
< 1.5
3
3
< 0.9
< 1.4
5
6
< 0.6
<4
4
2

Lutit
65
59
64

59
58
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Fig. 3. Fineţea ceramicii aparţinând epocii
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Porozitatea aparentă determinată pentru ceramica Hallstatt de la Stupini (conform metodei Shepard,
1976) este cuprinsă între 14,8% şi 42% (Horga, 2008; tabelul 2). Domeniul în care se înscriu aceste date este
prea larg dacă avem în vedere structura şi compoziţia minerală destul de omogenă pentru o mare parte din
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probe. Pentru a evidenţia cauzele care au condus la obţinerea acestor valori, vom arăta că porozitatea aparentă
a unei ceramici este determinată de proprietăţile mineralogice ale masei ceramice şi de tehnologia de obţinere
utilizată care include în principal temperatura de ardere. Pentru ceramicile obţinute din mase ceramice de
compoziţii apropiate care au fost prelucrate cu tehnologii asemănătoare, porozitatea depinde în mare măsură
de temperatura de ardere. Valorile de porozitate obţinute pentru ceramica Hallstatt nu verifică această realitate.
Se poate trage concluzia că domeniul mare în care se încadrează porozitatea aparentă se datorează în mare
parte deficienţelor intervenite în procesul de obţinere şi de prezenţa sau absenţa unor procese de alterare în
condiţii de îngropare.
Majoritatea probelor arse în jurul valorii de 850°C au porozităţi aparente cuprinse între 14,8 şi 21,1%,
interval acceptabil dacă avem în vedere erorile care însoţesc aceste determinări. Printre probele analizate se
găsesc însă două probe a căror porozitate este mult mai mare. Astfel, proba 279 arsă la temperatura cea mai
ridicată ar trebui să aibă o porozitate mai mică decât intervalul menţionat. Această neconcordanţă se explică
prin existenţa a numeroase fisuri de contracţie care străbat ceramica (prelucrare neglijentă). Proba 282, obţinută
dintr-o argilă cu incluziuni carbonatice (bioclaste şi agrega te calcitice) conţine numeroşi pori mari formaţi prin
descompunerea parţială a carbonaţilor. Prezenţa acestor pori determină o valoare ridicată a porozităţii aparente.
Deşi incluziuni carbonatice se găsesc şi în probele 281 şi 283, porii formaţi prin descompunere au fost umpluţi
ulterior de calcit secundar şi astfel porozitatea determinată este mult mai mică (18,6 respectiv 16,3%).
Tabelul 2. Porozitatea aparentă a ceramicii Hallstatt de la Stupini
Ceramică semifină

Nr. probă

Porozitate aparentă in o/o

Ceramică grosieră

Nr. probă

Porozitate aparentă in o/o

279

28,6

282

42,0

281

18,6

283

16,3

284

14,8

Fabricul şi constituţia petro-rninerală a cerarnicii
Structura probelor de ceramică hallstatiană de la Stupini prezintă o structură brecioasă, constituită din
ceramoclaste cu dimensiuni diferite (arenito-ruditice- 0.2-4.0 mm) înglobate într-o matrice argilo-siltică slab
arenitică (sinterizată şi parţial vitrifiată) care corespunde materiei prime argiloase (Pl. I, Fig. 1, 2, 5). Atât
matricea cât şi ceramoclastele s-au obţinut din aceeaşi materie primă, diferenţa fiind dată de temperatura de
ardere a masei ceramice, respectiv a diferitelor claste înglobate. Cantitatea mică de arenit (<12%) răspândită
aleator atât în masa ceramică cât şi în ceramoclaste şi greutatea de a distinge macroscopic ceramoclastele
atunci când ele au aproape aceeaşi culoare cu cea a matricei, este cauza care duce la o încadrare macroscopică
greşită a probelor în categoria de fineţe. Este cazul probei 284 care a fost considerată macroscopic semifină.
Structura matricei rezultată în urma arderii reflectă atât compoziţia asociaţiei de minerale afectate de
temperatură cât şi condiţiile de ardere. Pe baza gradului de transformare a masei argiloase (gradul de de structurare
şi/sau colapsare a mineralelor, respectiv a produşilor de reacţie rezultaţi) se poate aprecia temperatura de
ardere. Structura matricelor întâlnite la probele de ceramică Hallstatt variază de la microcristalină (temperatura
cea mai scăzută) la amorfă (temperatura cea mai ridicată). Microstructura matricelor variază astfel: probele 281,
282 matricea este microcristalină pe margine şi microcristalin-amorfă în zona centrală (Pl. 1, Fig. 4, 5); matricea
probei 283 este caracterizată de o structură microcristalin-amorfă pe margine şi amorfo-microcristalină în centru
(Pl. 1, Fig. 3); microstructura matricei probei 284 este microcristalin-amorfă pe toată grosimea peretelui (Pl. 1,
Fig. 6); matricea probei 279, arsă la temperatura cea mai ridicată, este omogenă pe toată grosimea peretelui şi
corespunde microstructurii amorfe (Pl. 1, Fig. 1, 2). Menţionăm că vasul ceramic 279 este acoperit de o angobă
de 0,5-1mm grosime constituită dintr-o argilă cu un conţinut mai ridicat în fier din care a rezultat hematit (Pl.
1, Fig. 1, 2).
Textura matricei dată de orientarea elementelor alungite (minerale micacee şi pori primari) este orientată
pe spaţiul secţiunii (probele 279, 282) sau neorientată cu zone orientate până la haotică (proba 283, 281, 284).
Porozitatea este dată de pori primari fini şi de pori secundari formaţi în urma descompunerii unor compuşi (Pl.
1, Fig. 1, 2; tabelul2).
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Degresantul. Componenţii cu rol degresant provin atât din materia primă argiloasă utilizată cât şi din
arenitul adăugat şi constau în cristaloclaste, litoclaste, ceramoclaste şi bioclaste.
Pentru majoritatea probelor degresantul utilizat a constat în ceramoclaste obţinute din deşeuri de ceramică
zdrobită. Dimensiunea ceramoclastelor este în majoritatea cazurilor sub 1,5 mm diametru ceea ce pledează
pentru îndepărtarea cu mai multă grijă a fragmentelor mari, deşi în unele cazuri s-au înregistrat fragmente de
ceramică de până la 4 mm (proba 284). Alături de ceramoclaste s-au mai identificat litoclaste, cristaloclaste şi
bioclaste. Litoclastele, în majoritate de dimensiuni mici (sub 1 mm diametru!, rar până la 1,5mm) şi greu de
stabilit tipul petrografic şi provenienţa acestora, sunt reprezentate de agregate cuarţoase şi cuarţite de diferite
tipuri (granoblastice, milonitizate, microblastice cu biotit la proba 283, Pl. I, Fig. 3), calcare micritice (probele
282, 283) şi silicolite (proba 282). Cristaloclastele sunt constituite din cuarţ, feldspaţi plagioclazi, muscovit,
biotit de obicei deferizat (toate probele; Pl. I, Fig. 1-6), microclin şi oxihornblendă (283), granaţi (284), respectiv
calcit afectat termic şi/sau secundar (Pl. I, Fig. 4). Bioclastele au fost identificate numai la probele arse sub
900şC şi constau în macrofosile cu test calcitic şi nannoplancton (281, 282, 283; Pl. I, Fig. 3, 4), respectiv rare
vegetale introduse întâmplător (283). Concreţiuni feruginoase, pedogenetice au fost identificate numai în proba
284 (Pl. 1, Fig. 6).
Materia primă argiloasă este diferită pentru cele două grupe de probe. Pentru ceramica cu ceramoclaste,
argila siltică (25-30 %) slab arenitică (6-11%) este formată majoritar din argilă polimictică (amestec de caolinit,
illit şi smectit) calcitică, slab feruginoasă, posibil impurificată cu sol.
Reacţii termice. Studiile microscopice au relevat o serie de procese care s-au petrecut în masa ceramică
sub acţiunea temperaturii. Astfel, agregatele de calcit microcristalin nu s-au descompus complet în majoritatea
cazurilor, dar au fost afectate termic, fenomen manifestat prin scăderea transparenţei şi a birefringenţei
calcitului, ceea ce ar corespunde unor temperaturi de ardere situate în jurul valorii de 850°C, fără a fi însă
depăşită temperatura de 900°C. În funcţie de gradul de afectare a calcitului şi mai ales de comportarea calcitului
din nannoplancton, alături de cantitatea de masă amorfă formată prin descompunerea mineralelor argiloase
(vezi structura matricei) se poate face următoarea grupare: probele 281, 282, 284 au fost arse sub 850°C, iar 283
peste această temperatură. La temperaturi mai mari de 900°C, cazul probei 279, apar pori de descompunere
rezultaţi în urma distrugerii calcitului din nannoplancton, iar oxidul de calciu rezultat din descompunerea
calcitului prezent în masa argiloasă a reacţionat cu oxizii rezultaţi din colapsarea mineralelor argiloase,
formând sticlă (Pl. 1, Fig. 1, 2; vezi difractograma- fig. 4). Alte fenomene observate: fisuri de şoc termic la cuarţ
(281, 282), formarea de sticlă gehlenitică la limita argilă-calcit (281), respectiv formarea de sticlă (279, creşterea
transparenţei matricei) în locul fazelor amorfe rezultate din descompunerea mineralelor argiloase. Intervalul
de temperatură în care au fost arse probele de ceramică Hallstatt este pentru majoritatea probelor de 800-900°C
(83% din probe) şi numai subordonat peste 900°C (o probă= 17%).
Localizarea atelierului ceramic. Pe baza celor două tehnologii folosite la obţinerea ceramicii, diferenţiate
după tipul degresantului utilizat, considerăm că majoritatea probelor de ceramică cu ceramoclaste au fost
realizate într-un atelier aflat în apropierea sitului Stupini. Pentru această ceramică s-a utilizat o singură materie
primă (argilă calcaroasă, siltică, slab arenitică) atât pentru masa ceramică cât şi pentru de gre sant (deşeuri de
ceramică).

Difractometrie de raze X
Pentru difractometria de raze X s-au ales două probe de ceramică semifină, diferenţiate de temperatura
de ardere care a fost apreciată microscopic (Fig. 4). Pe baza spectrelor de difracţie se pot identifica mineralele
relicte, fazele nou formate în stare cristalizată şi gradul de destructurare a mineralelor argiloase din care s-a
format matricea.
Ceramica semifină arsă la temperatura cea mai înaltă (proba 279) prezintă o difractogramă în care se
remarcă spectrul complet al cuarţului şi liniile cele mai intense ale plagioclazului. Matricea ceramicii, rezultată
din minerale argiloase, evidenţiază doar două linii cu intensitate foarte scăzută (4,5 şi 2,6Â) de unde rezultă
că structurile de tip illit şi eventual smectit au fost aproape complet distruse, iar structura caolinitului este
colapsată. Dintre mineralele de neoformaţie apar liniile cele mai intense ale gehlenitului (grupa melilitului linie lată datorită cristalinităţii reduse) şi hematitului (linie cu intensitate scăzută).
Difractograma de raze X a probei de ceramică semifină arsă la o temperatură mai scăzută (proba 283)
prezintă spectru complet pentru cuarţ şi parţial pentru plagioclaz, şi câteva linii slabe pentru mice. Mineralele

354

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

2· Theta · Scale
~'1 ·fiiii, 1141N' • 'ţ<O•.~'hl 1 h t.:.- • 'SIIt1, 3 .1110" ·C.M. -.JIDD ' •lol l p, D.O'D' ·11•oi.,. . I ,J• ,_mo .. :Z!Ii "CIAtlf'IO• ,.,. 'Sol Joi• .• 1 ·l·'hofJ, 3.UD ' . ,.,._. , 2 .»O ' •Au.D .DO ' .,~.u"o , o.o
00it.WIJ ,'I 'Salii .... Zt 1" 1aiiiA.. I I I

~ 1 !11-Jtlll,

1!11 , _ •

~1

f~ J ,:Zfhlftt .,_.'S<IJ!I, !Ii .GDD' • C.,_., ... JIDCI '

•'Sol•o. OD'D ' ·'11101.,. , 1 ,1 • ...mo .. l3 ' C:I,_.•It0• r.,.'S.I:IIil .. .l l · 2 •'hiiii J, 31UII ' • , ... a . :Z»O " •Ptti, D .00 ' • ,l,ltAI , D.I

Oo• nt... . . .,.,l

(i}. WIIIIIc;)·O-V ·'St02·" · #oJJQ); •• ,. ~. l ,, f4l, , l ~l · hiAIIDII,.I • Jt.JII- • IJ t.JI•:Z• - c 3Jall) . •hJ.JIIO·•If•IDJDO · • - • llOOmii · A-1..-. . ptz:zo Jl~)·l · ••:z•l ·1
• 'Nil'IQ•MIIC~I"W •IH-'I~C.a.•l)lllt 1.,_.2al0a·'"' · 'IJD"- · •:~~.-.. , I .- '"L.. I31". • lod~ •11,133 .. ·• 12.12. . · 1: 1,111'0 • :.tlh•lt . . 3 . . . a ii iJGI·o•-ll.f&C · • •
:J.Cit.IIZJQ) · III J, llot-MqloOAI'liQOH)Z-".1__. "- • • AIJ'I'• ' ·· InL , I~"''I·""'•dN: • I :II.:Z - IJI.II·C 1001 · ltlhl m.ma ..... IOIJI·(IIIIII'rYti . . DDO · C.•.c .. , •• • c:.: lmlll) • 4»•' •

~111'11 • · M*-· "1D-41:h • Ua'CiflaiAI'ntaC.• 'ZIII'Cd· .. . l,-•"'- • llla.'-V· ' . • nL. I.)IIOI · OI•c • a

•• ,'11• ·• •• .••o ·ii: ••.'I•ID··

t.ID81D ·•li'aiOJIDO·o--IO·O · Pimo•~

Fig. 4. Difraclometrie de raze X pe ceramica Hallstatt de la Stupini. G- gehlenit; H- hematit.

argiloase care formează matricea sunt aproape complet destructurate. Liniile caolinitului au dispărut, iar
pentru illit şi eventual smectit se mai pot distinge liniile 4,52Â şi 2,58Â care au intensităţi destul de mari. Pe
difractogramă nu apar linii pentru minerale cristalizate de neoformaţie .
Temperatura de ardere dedusă din difractograme şi observaţii microscopice este de 900-950°C pentru
proba 279 şi de cea 850°C pentru proba 283.

Concluzii
Probele ceramice Hallstatt de la Stupini sunt neornamentate şi au fost lucrate manual. Din punctul de
vedere al fineţei, ceramica aparţine claselor semifină şi grosieră.
Ceramica de la Stupini se împarte în două grupe, în funcţie de tipul fabricului. Prima grupă, la care se
încadrează majoritatea probelor, are o structură brecioasă formată dintr-o matrice argilo-siltică slab arenitică
(sinterizată şi parţial vitrifiată) corespunzând materiei prime argiloase, în care sunt înglobate ceramoclaste. La
grupa a doua (o singură probă) se evidenţiază o structură de tip graywacke dată de o matrice argilo-siltică slab
arenitică cu incluziuni litice arenito-ruditice. Astfel, se întâlnesc două tehnici de degresare: cu ceramoclaste
şi cu nisip de râu.
Degresantul utilizat pentru ceramica din primul grup este constituit din deşeuri de ceramică zdrobită,
alături de care apar subordonat litoclaste, cristaloclaste şi bioclaste provenite din materia primă argiloasă.
Ceramica din grupa a doua este degresată cu litoclaste şi cristaloclaste provenite dintr-un nisip aluvionar.
Structura matricelor variază de la microcristalină la microcristalin-amorfă sau amorfo-microcristalină
până la amorfă. Textura matricei trădează modelarea cu mâna, matricea fiind în general neorientată, cu treceri
spre zone orientate.
Temperatura de ardere a majorităţii probelor de ceramică Hallstatt de la Stup in, se încadrează în intervalul
800-900şC. O singură probă a fost arsă la o temperatură mai mare de 900°C.
Ceramica Hallstatt provine dintr-un atelier situat în perimetrul sitului.
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Mineralogical-petrographical studies
on the Hallstatt ceramics from Stupini (Bistriţa-Năsăud County)
(Abstract)
The pa per focuses on the investigation of Hallstatt ceramics unearthed from the archaeological site Stupini
County, Romania), by using typical geoarchaeological and archaeometric methods, such as
mineralogical and petrographical analyses.
The Hallstatt ceramics from Stupini can be classified as semi-fine and coarse. Based on fabric, it can
be grouped into two categories. First category (representing most of the samples) includes ceramics with
breccia-type structure. It is constituted of ceramoclasts embedded in a (sintered and partly vitrified) poorly
arenitic, clayey-siltic matrix - corresponding to the clayey raw material. The second category (represented
by only one sample) shows a greywacke-type structure (with >15% matrix) consisting of arenitic-ruditic
lithoclasts embedded in poorly arenitic clayey-siltic matrix. These categories point to the usage of two types of
temper material: ceramoclasts, and river sand. The matrix structure varies from microcrystalline (obtained at
lower firing temperatures) to amorphous (at the highest firing temperatures). Most of the samples displaying
microcrystalline or mixed (microcrystalline-amorphous, and amorphous-microcrystalline) structures were
fired at temperatures between 800-900°C. The ceramic sample showing the amorphous matrix underwent
firing temperatures clase to 950°C. As a rule, the matrix is randomly oriented; nevertheless, local oriented
textures were noticed in the central part of the ceramic wall, or on the rim (in the case of hand-made ceramics).
The temper used for the ceramics in the first category consists of ceramoclasts, supplemented by small
amounts oflithoclasts, crystalloclasts and bioclasts originating from the clayey raw material. The studied ceramics
was probably processed in a workshop localed on the area of the archaeological site. This assumption is basod on
the local development of large amounts of suitable raw material, i.e., silty calcareous clay (probably of Sarmatian
age). For the ceramics forming the second category, a different type of clay was used, while the temper material
(lithoclasts and crystalloclasts) was provided by river sands. In this second case, the workshop might have been
situated clase to Someş River, in a location richer in volcanic rocks transported from Bârgaie area.
(Bistriţa-Năsăud
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Planşa

1

Ceramica semifină de la Stupini
Fig. 1 şi 2. (Proba 279). Structura matricei (M) este amorfă iar textura orientată. Matricea înglobează ceramoclaste
(Ce) şi cristaloclaste de cuarţ (Q) şi feldspat. Apar numeroşi pori primari (P) orientati
paralel cu peretele ceramic, şi uneori pori secundari de descompunere (Pd). Angoba (A)
este hematitică. 1 -1N; 2- N +.
Fig. 3. (Proba 282).
Structura matricei (M) este microcristalină pe margine şi microcristalin-amorfă în zona
centrală a ciobului. Textura este orientată. Matricea înglobează bioclaste (Bc) cu test
calci tic şi cristaloclaste de cuart (Q); pe fisuri apare calc it secundar (Ca). N +.
Ceramică grosieră

Fig. 5. (Proba 281).
Fig. 6. (Proba 284).

de la Stupini
Structura matricei (M) este microcristalină pe o margine şi microcristalin-amorfă în rest.
Textura este haotică. Matricea înglobează ceramoclaste (Ce). 1N.
Structura matricei (M) este microcristalin-amorfă şi textura haotică. Matricea înglobează
cristaloclaste: cuart (Q), calcil secundar (Ca) şi o concreţiune feruginoasă (Co) cu textură
concentri că. - N +
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