
ASPECTE PRIVIND TEHNOLOGIA DE CO"iFECŢIONARE ŞI DECORARE A CERAMICII 
PICTATE APARŢIl'iÂND GRUPULUI CULTURAL "LUMEA NOUĂ" 

"Fosilă dirctoare a prcistoriei", îndeosebi pentru epoca neolitică, ceramica, produs străvechi 
al creativităţii omeneşti, oferă arheologului pe Uingă criteriile pentru discriminarea, zonarea �I 
periodizarea culturilor arheologice şi informaţii de ordin tehnic - originea materialelo!"' proprietăţile 
acestora, tehnicile de modelare şi fonnare a vaselor, tehnicile de ardere şi de decorare. Altă scrie dc 
informaţii priveşte aspectul artistic al ceramicii: formele şi decorul, limbajul decorativ şi compoziţia, 
iar de aici valorile simbolice cu implicaţii asupra mentalităţii. 

Intenţia lucrării de faţă nu este nici pe departe aceea de a clarifica problemele legate de 
geneza şi evoluţia genetică a grupului cultural cu ceramică pictată desemnat sub numele de Lumea 
Noua - deziderat imposibil de realizat în stadiul actual al cercetărilor - ci de a prezenta ceramica 
pictată a sus-numitului "grup cultural", în măsura posibilităţilor, cu generalităţi le şi particularităţile 
sale tehnologice 

Ceramica pictată a gupului cultural Lumca Nouă, numită, într-o primă fază a cercetarilor, 
ceramica de tip Dl, pentru a o deosebi de ceramica pictată a culturii Petreşti (Berciu, Berciu 1949, 2), 
a atras in mod special atenţia asupra caracteristicilor proprii tehnologice de prelucrare şi rcalizare 
(Bcrciu, Berciu 1949; Berciu 1968; Paul 1965, 1992; Vlassa 1967; Lazarovici 1991; 1993; 1995) 

Aceasta este realizată dintr-o pasta foarte bine frământată, lără impurităti, folosindu-se in 
general ca degresant nisip cu bobul fin (Berciu, Bcrciu 1949,2). La o examinare atentă se pot observa 
cu ochiul liber mici goluri (amprente) în ruptura proaspătă �i în partea interioară a vaselor, care pot 
pro\'cni, cel mai probabil, de la un material organic folosit ca degrcsant Şl carbonizat în urma ardeni. 

Dup" modelarea manuală a vasului, extcnorul acestuia este acopent cu un slip-fond, de 
culoare alb-gălbuie, realizat din lut care conţine caolinit şi/sau silicaţi de calciu, aceşti pigmenţi fiind 
caracteristici pentru realizarea picturii cu alb in cazul eeramicii neo-eneolitice (EUis 1984, 119- l 20: 

Lazarovici 1995, 221-222). Finisarca pereţilor vasului s-a lăcut cu mare atenţie. După aplicarea 
slipului, ambele părţi ale acestora sunt foarte bine lustruite mecanic, exteriorului acordându-i-sc o 
atcnţie mai mare. Prin operaţiunea de lustruirc se asigură caramicii o impermeabilitate mai deplină, 
prin obturarca porilor, această operaţiune având şi rolul de pregătire a slipului-fond în vederca 
aplicării picturii. 

Utilizarea slipului-fond pe bază de lut caolinic pcntru pictarea ceramicii reprezintă o 
caracteristică omniprezentă a acestui grup cultural (Berciu, Berciu 1949,7-8). 

Un aspect interesant îl constituie tehnologia de aplicare a acestui slip, deoarece lutul caolinic 
necesită o temperatură de circa 1.200-1.300"C pentru a adera complet! În cazul în care acesta se 
găseşte în amestec cu alte minerale argiloase, această temperatură poate scădea simţitor, însă în acest 
caz culoarea nu va mai fi albă, ci alb-gălbuie, cu u�oare nuanţe de portocaliu şi roşu. Cu toate acestea, 
chiar şi l,a o ardere de l.OOO"C slipul este uşor de îndepărtat la cea mai simplă manipulare. 

In vederea determinării procesului tehnologic utilizat la aplicarea şi arderea acestui slip s-au 
efectuat, pc calc experimentală, mai multe probe din lut refractar, peste care a fost aplicat un strat de 
lut caolinic (Anghel 1999). Aceste probe au fost arse in cuptor de calcinare la temperaturi cupnnse 
între 700-1000"C . 

, 
In urma acestor arderi, s-a putut observa faptul că probele la care stratul de lut caolinic nu a 

fost lustruit anterior arderii, indiferent de temperatura de ardere la care au fost supuse, acesta nu a 
prezentat rezistenţă mecanică, la o atingere uşoară putând fi indepărtat (Anghel 1999). 

La probele unde slipul a fost lustruit, acesta prezintă o rezistenţă mecanică atât la manipulare, 
cât şi termică la expunere în flacără deschisă. Şi în acest caz, dacă suprafaţa exterioară este zgâriată 
cu un obiect dur, stratul din interior poate fi uşor îndepărtat (Anghel 1999). 

Pe fondul alb se picta înainte de ardere cu benzi înguste sau late, paralele, orizontale sau 
verticale, sau cu spirale, benzi perlate sau în formă de dinţi de lup şi mai rar motive meandricc 
(Lazarovici şi colab 1991, 101). Pentru pictare sc folosea culoarea roşie pc bază de oxizi minerali 
(Ellis 1984, 119-120). 

Arderea ceramicii era deosebit de bine realizată şi juca un rol important, influenţând atât 
fondul cât şi pictura cu roşu, care, după aplicare şi uscare era foarte bine lustruită. 
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În funcţie de maniera de ardere ceramica poate ti grupată în două categorii, corespunzand la 
tot atatea tipuri: 

-
a) - ceramică cu pastă de culoare negru-cenuşie în spărtură. In acest caz fondul stip este de 

culoare gălbui-crem, iar interiorul este de culoare neagră. 
b) - ceramică cu miez negru şi două straturi superticialc cărămizii, obţinută în urma unei 

arderi de tip oxidant. În acest caz stipul-fond este de culoare alb, alb-gălbui cu nuanţe roşietice. 
Arderea este rcalizată într-o manieră completă, în cuptoare închise (Berciu, Berciu 1949, 10). 

Din punct de vedere al realizării, pictura obţinută dc olarii grupului cultural Lumea Nouă, 
prezintă două aspecte diferite (Anghel 1999): 

a. Pictură realizată înaintc dc arderea vaselor, cu pigmenţi dc culoare roşie. Acest fapt arată că 

olarii grupului cultural în discuţie cunoşteau şi stăpaneau foarte binc tehnica picturii înainte de ardere, 
deoarece apticarea ci nccesita cunoştinţe specifice impuse de natura pigmcntului folosit. Pigmcntul de 
culoare ro�ic poate suferi moditlcări în timpul coacerii vasului, ca rezultat al unui efect secundar 
reducătoar sau datorită acţiunii diferite a solului, culoarea acestuia devenind brună, brun-deschisă sau 
castanie. Oxidul de fier, roşu în ardere oxidantCl. este redus la oxid fcros în ardere reducătoare, de 
culoare neagră. Diferenţele de nuanţe ale picturii cu pigmenţi pe bază de oxizi de tier se poate explica 
prin existenta unor efecte redueătoare în timpul coacerii vasului În cuptor (Ellis 1984, 140; Floreseu, 
Mozeş, 13-14; Anghel 1999). Pictura înainte de ardere are () bună rezistenţă În timpul utrlizării ŞI 
dupa lunga durată de timp în care vasul a stat în pământ. 

b. Pictură realizată dupa ardcre - pictură crudă - cu pigmenţi de natură organică, posibil 
bituml, După uscare, această pictură capătă o oarecare rezistenţă, dar mult inferioră faţă de primul 
caz. Acest tip de rcalizare picturală suferă detcriorări atât datorită manipulării cât şi datorită păstrării 
sale îndelungate în sol. Manipularea în vechime şi factorii ti/ieo-ehimici au afectat pictura crudă, 
acest fapt putând fi observat pe unele frgmente ceramice, car" păstrează doar amprenta urmelor unde 
a fost aplicată pictura. 

Utilizarea, în procesul de realizare a ccramicii pictate, a fazelor tehnologice enumerate mai 
sus denotă faptul că olarii grupului cultural Lumea Nouă cunoşteau bine atât materiile prime cât şi 
procesul tehnologic de aplicare, care necesita mai multe faze de uscare-Iustrulrc la aceasta 
adăugându-sc utilizarea unor cuptoare 'in care condiţiile gazelor de ardere să poată fi controlate strict, 
pentru obţinerea unei arderi predominant oxidate (Anghel 1999). 

Ccramica pictată neolitică, prin virtuţiile sale artistice şi prin posibilcic sale conotaţii 
simbolicea atras atenţia şi a ridicat de-a lungul timpului numeroase semne de intrebare şi, cel puţin, 
tot atâtca întrebări. Atenţia acordată de olarii ncolitici - în cazul nostru de cei aparţinând grupului 
cultural Lumea Nouă - tehnologiei de fabricaţie a ceramicii pietate dovedeşte atribuirea, de către 
aceştia, unor valenţe şi întrebuinţari aparte, prezenţa destul de rară a acestei categorii în cadrul -
siturilor cercetate şi numărul foarte redus de formc întregi sau Întregibilc, sunt alte argumente care 
argumentează ideile mai sus enunţate. 

Asupra simbolisticii culorii roşii, a celei albe (fondul) şi a cclei negre (bitumul aplicat după 
ardere), pot fi enunţate o serie de ipoteze care să pună acest tip de vase cu pictură în legătură cu 
anumite ritualuri ee ţineau de viaţă, moarte, regenerare, fucunditate şi fertilitate. 

Conform cclor spuse mai sus, tindem să credem că ceramica pictată de tip D 1, în general de 
factură fragilă, care nu prezintă o rezistenţă sporită la apa de exemplu, precum nici la acţiunile fizice 
şi mecanice de manipulare frecventă, era întrebuinţată, ccl mai probabiL în cadrul anumitor ritualuri 
religioase, la păstrarea anumitor substanţe şi/sau materiale ce a\ cau, la rândul lor, anumite conotaţii 
simboliec. Însă, după cum amintea şi un celebru istoric al religiilor, "opacitatea documentului 
arheologic", nescris, va face să ne scape probabil pentru totdeauna sensul real al acestor documente, 
funcţionalitatea şi rolul pe carc îl avcau în cadrul comunităţilor preistoriCe. 
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CO�SIDERA TI01'\S REGARDI1'\G THE '1AKl!'iG Al'iD THE DECORA TlON 

TECHNOLOGY OF THE PAINTED POTERY RELO:\'Glr\G TO THE "Ll':\1EA 1'\Ol' Ă" 
CTLTCHAL GROCP 

SUMMi\RY 

"Guiding fossil of prchistory", pOltcry, prouud 01' humiln creauvIty, givcs the arheologist among 
discrimination, zoning and cultural divisillll critL:ria, other tcchnical infonnation .... :the sourcc of matcnals aneI 
their propcrties, modelling and manufacnlrÎng techniqur.:s. burning ami uccoration tcchniqucs aml also. data 
regarding artistic appearence of pots: shapc and dcr..:oralioJ1. decorative languagL' ami composition, anei rrom h�rt: 

- thc "ymbolic valucs involving the nH:ntalities. 
Tht.' Întention 01" this artich:: is noI to c iarify Ihe issue of "Lumea �Ollă""S origins (impossibk In 

accomplish ber.:aus!;: of thc actual state ofn.:scarchl. hUl W prescnllhc painted rotery of this "cultural group" ,  as 

weU as we can with ilS tt!clmological gcneralities and particularities. 


