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Ceramica constituie pentru arheologi de multe ori principala sursă de încadrare cronologică,
culturală şi artistică a epocilor vechi (Florescu 1981, 29). Valoarea ei constă in calităţile acestei "
fosile directoare" de a fi uşor de fabricat, cu utilitate multiplă, uşor distuctibilă la folosire şi rezistentă
timpîndelungat În condiţii de Îngropare În sol (Camps 1980,193).
Originile olăritului au o valenţă universală acest meşteşug fiind cunoscut in Asia Mică, Europa,
dar şi În America Precolumbiană şi Orientul Îndepărtat (Dumitrescu 1981, 233, Dalea 1987, 7).
Apariţia ei este o consecinţă a sedentarizării, dar mai ales a naşterii agriculturii care implică păstrarea
si prepararea prin fierbere a diferitelor produse (Dumitrescu 1974,23, Camps 1980,192).
Pătrunderea meşteşugului ceramic În Europa preistorică se datorează unui proces amplu de
migraţie si difuziune culturală dinspre Tessalia si Macedonia, ceramica descoperită în aceste spaţii
având la rândul ei analogii mai Îndepărtate În Asia Mică la Hacilar (Comşa 1987,94).
În spaţiul carpato-danubiano-pontic, olăritul va cunoaşte o dezvoltare proprie care Îmbină
evoluţia locală cu influenţe datorate unor noi pătrunderi de populaţii care vor crea aspecte locale,
proprii, valoroaseîn contextul istoriei ceramicii universale (Dumitrescu 1974,23, Dalea 1987,37).
Pe lângă mesajul cultural-artistic, ceramica oferă şi informaţii preţioase de ordin tehnologic
privind originea materialelor, metodele de modelare si ardere cu implicaţii directe asupra studiului
gradului de dezvoltare tehnic al unei culturi preistorice.
Deşi este creată din acelaşi material (lutul), rămas neschimbat, de-a lungul timpului, au fost
utilizate diferite metode de confecţionare cu implicaţii directe privind calitatea şi rezistenţa În timp a
obiectului produs ( Klusch 1981,255, Godea 1995,5)
Aceste metode pot fi încadrate, prin extrapolare, la o tehnologie perfectă, ca vicii tehnologice,
dar ele sunt, de cele mai multe ori, rezultatul nivelului de cunoştinţe în acest meşteşug de care olarii
-�
dintr-o anumită perioadă dispuneau (Ellis 1984,230, Anghel-Breazu 1998,129).
Lucrarea de faţă Încearcă să prezinte câteva dintre metodele utilizate la confecţionarea ceramicii
şi efectul pe care acestea l-au avut asupra calităţii şi durabilităţii eiîn timp.
Problematica preparării pastei

Matricea lutilo-argiloasă, provenită în urma dezagregării rocilor feldspatice şi bazaltice sub
acţiunea agenţilor exteriori, prezintă o serie de constituenţi coloidali care îi conferă caracteristicile
specifice: plasticitate, culoare, permeabilitate, diferiţi În funcţie de zona geografică şi tipul de depozit
(Gâtă, 1994,41, Şeclăman 2000,29).
Argilele preiau şi cedează greu apa, dar aceasta este indispensabilă pentru conferirea plasticităţii
necesare transformării materialului amorfîn obiectul dorit.
Principalul impediment de care olarii neolitici s-au lovit, constă din faptul că lutul suferă În
timpul uscării şi arderii contactări datorate pierderii apei, soldate cu apariţia de crăpături în pereţii
vaselor (Gâţă-Galbenu 1998,601).
Pentru eliminarea acestui inconvenient s-a adăugat În pasta vasului diferite materiale
antiplastice (degresanţii), cu rolul de reducere a coeficietului de contractare la uscare şi de grăbire a
procesului de modelare prin aderarea particulelor lutului la clastele minerale sau vegetale adăugate
(Camps 1980,196,Ciută şi colab. 2000,107).
În cursul neoliticului timpuriu s-a utilizat un degresant de natură organică (pleavă, paie tocate,
boabe de graminee). La ardere materialul organic se carbonizează spaţiile ocupate de acesta rămânând
libere şi uşor de identificat prin canaliculele specifice (Ciută şi colab. 2000, 107). În paralel, dispariţia
lui, nu produce tensiuniîn interiorul pereţilor, iar K20 şi Na20 care se elimină constituie fondanţi de
temperatură joasă care grăbesc arderea (Lazarovici-Maxim 1995, 225, Anghel 1998, 135). Acest
aspect este evidenţiat de calitatea În general bună a vaselor degresate cu material organic (Vlassa
1972,25,Ciută şi colab. 2000,109).
În unele cazuri pentru degresare s-a utilizat mâlul, acesta provenind din cadrul depozitelor
argiloase aluvionare (Lazarovici 1991, 11). Acest tip de depozite erau preferate datorită decantării
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gravimetrice şi omogenizării structurii realizate în mod natural. În cazul folosirii lutului provenit din
depozite de terasă, acesta necesita păstrarea lui o anumită perioadă de timp în soluţie de barbotină cu
apă pentru dospire în scopul omogenizării şi orientării structurii. mineralelor componente (Klusch
1981,257).
În schimb mâlul conţine o mare cantitate de material organic provenit din descompunerea
resturilor vegetale, care la ardere se carbonizează creând o multitudine de spaţii goale cu dimensiuni
microscopice prin intermediul cărora legăturile dintre mineralele argiloase pierd coeziunea devenind
uşor de dislocat. Acest gen de ceramică are un aspect făinos cu duritate scăzută,lipsită de rezonanţă şi
grav afectată în urma proceselor fizice-chimice din sol (Lazarovici 1991,3).
Mult mai larg utilizate pentru degresare sunt clastele minerale, nisip, calcar, silex pisat cu
diferite granulaţii. Un efect negativ al acestor sortimente de degresanţi constă din apariţia la uscare şi
ardere a unor tensiuni diferenţiale între materialul dur şi lutul care se contractă, în urma procesului
apărând microfisuri în jurul particulelor, care maresc porozitatea şi scad rezistenţa mecanică (Anghel
1998, 136). Cu cât granuiaţia sau cantitatea de material adăugat este mai mare cu atât creşte şi
porozitatea pereţilor vaselor.
Utilizarea în anumite cazuri a calcarului sau a cochiliilor de melci şi scoici pisate (Bâlcu
Bolomey,2000, 113) prezintă un grav dezavantaj datorită transformării carbonatului de calciu în oxid
de calciu la o temperatură care depăşeşte 900°C (Lazarovici-Maxim 1995,256). Procesul este însoţit şi
de o mărire a volumului particuleioi de oxid de calciu care provoacă micre-cratere sau exÎoiieri aie
suprafeţei ccramice. Totodată noul COl1iPUS tste solubil În apă el putând fii uşor îndepărtat Piin

imersarea piesei în soluţie apoasă,şi impune precauţii deosebite la restaurare, în cadrul proceselor de
îndepărtare mecanică a depunerilor mecanice de sol sau chimică a celor de carbonaţi (Miha\cu 1970,
143). Acest fenomen poate avea loc şi în cazul prezenţei calcarului ca impuritate din cadrul
zăcământului cu o granulaţie mai mare de 0,1 mm şi care nu a fost îndepărtat prin palpare sau sitare la
prepararea pastei (Gâţă-Galbenu 1998, 607).
La temperaturi inferioare celei de 9000°C,sau În cazul prezenţei unor particule foarte fine el se
constituie în fondant şi grăbeşte arderea (Klusch 1995,224).
Porozitatea naturală a pastei, datorată pierderii apei din compoziţie, precum şi cea artificială
rezultată în urma carbonizării materialului organic şi contracţiei diferenţiale măresc capacitatea de
absorbţie a apei de către ciob. Prin urmare datorită păstrării artefactului o perioadă îndelungată în
stratul de sol se creează premizele pătrunderii sărurilor vehiculate de apa din constituţia solului în
interiorul ciobului. În momentul descoperirii săruriie recristalizează, mărindu-şi volumul, proces care
duce la dezagregarea ceramicii (Watkinson 1998, 54).
Din studiul ceramicii produse în cadrul diferitelor culturi neo-eneolitice se poate observa că În
paralel cu evoluţia formei şi a decorului se dezvoltă şi tehnica preparării pastei în special la categoria
de ceramică fină.. Aceasta conţine doar degresant cu dimensiuni reduse (nisip fin sitat,pleavă puternic
mărunţită), sau în unele cazuri aceste adaosuri lipsesc, iar impurităţile grosiere provenite din
zăcământul de lut au fost atent îndepărtate (Paul 1992,49,Gâţă şi colab. 1997,151). În aceste cazuri
reducerea coeficientului de contractare şi menţinerea calităţilor necesare formării vasului se pot realiza
prin alegerea unor luturi cu plasticitate optimă sau prin amestecarea mai multor sorturi cu proprietăţi
diferite (Klusch 1981,256).
Deficiente tehnice apărute la formarea vaselor

Utilizarea tehnicilor specifice modelării manuale, chiar în cazul utilizării rotaţiei, nu permite
crearea unor forme la care structura pastei să fie perfect omogenă,aspect posibil doar după inventarea
roţii rapide (Ellis 1984,256, Lazarovici-Maxim 1995,226, Burghelea şi coalab. 1999,33).
Tehnicile de modelare utilizate În special pentru formarea olăriei preistorice sunt în general
cunoscute prin analizelor vizuale sau fizico-chimice a ceramicii sau prin experimente şi analogii etno
arheologice (Traore 1993,556,Amal 1994,22,Anghel 2000,347).
Principalul impediment apare din imposibilitatea menţinerii unei umidităţi constante a vasului la
ridicarea lui prin metoda sulurilor suprapuse(metoda en colombin), tehnica cel mai des utilizată la
modelarea vaselor (Amal 1994, 23). În cazul unor piese de mari dimensiuni pentru susţinerea părţii
superioare este necesar ca partea de jos să piardă o parte din umiditate şi implicit din plasticitate.
Adăugarea următorului sul necesită reumezirea cantului superior pentru a permite întrepătrunderea
celor două elemente. În general umiditate lor va fi diferită,fapt care creează diferenţe de contractare şi
prin urmare apariţia unor puncte cu rezistenţă redusă în lungul liniilor de îmbinare (Anghel 1998,
135). Procesul poate fi observat în cazul unor vase care au suferit fragmentări cu aspect caracteristic în
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lungul liniilor de îmbinare (Ciută şi colab. 2000, 1 10). Procesul este amplificat dac! nu se execută o
presiune puternică la asamblare sau baterea pereţilor cu 10păţica de lemnîn (tehnica martelage) (Amal
1994,24).
Desfacerea elementelor componente datorată slabei coeziuni se manifestă şi în cazul unor
elemente aplicate (torţi, butoni, brâuri omamentare). Există exemple când s-a încercat mărirea
aderenţei prin zgârierea cu unghia sau cu o unealtă a suprafeţei vasului pentru fixarea unor astfel de
elemente (Anghel-Breazu 1998,130),
Fenomenele de uscare diferenţială se manifestă şi în cazul vaselor modelate direct din bulgărele
de lut, sau prin presare dacă există diferenţe de grosime. Pereţii subţiri se usucă mai repede ducând la
ovalizarea formei dinspre zonele cu pereţi groşi care rămân plastici o perioadă mai lungă de timp.
Clivarea angobei, a slipului sau a barbotinei poate fi tot o consecinţă a diferenţelor de
contractare dintre două sorturi de lut, sau modificare a proprietăţilor prin adăugarea degresantului doar
în compoziţia pastei, stratul acoperitor fiind curăţat prin decantarea gravimetrică.
Momente critice ale procesului de ardere

Modificarea prin ridicarea temperaturii a mineralelor argiloase în noi constituenţi cu proprietăţi
diferite implică. cunoaşterea de către olar a unor parametrii deosebit de importanţi pentru calitatea şi
integritatea obiectului finit (Klusch 1981,258, Şeclăman 2000,30).
Principalul factor al producerii de rebuturi îl constituie îndepărtarea bruscă a apei conţinută în
argilă în urma ridicării temperaturii. Dacă procesul are loc prea repede, tensiunea creată la nivelul
porilor duce la distrugerea pereţilor vaselor, sau desfacerea unor părţi componente. Acelaşi lucru se
întâmplă şi dacă în interiorul ciobului au rămas spaţii goale, de dimensiuni mai mari decât cele ale
porilor umplute cu aer (Klusch 1981,260).
Eliminarea apei este un proces care începe cu uscarea vaselor înainte de ardere când se elimină
apa de amestec (cea adăugată de către olar pentru conferirea plasticităţii necesare modelării). În
intervalul 100-250°C se elimină apa de absorbţie specifică fiecărui zăcământ de lut, urmată de
eliminarea apei legate chimic la o temperatură de 400°C (Klusch 1981, 261).
Depăşirea acestor intervale creează posibilitatea ridicării rapide a temperaturii până în
apropierea valorilor maxime specifice fiecărui tip de lut, când se produce vitrifierea masei argiloase şi
deformarea pieselor.
Rezistenţa mecanică a unei piese ceramice este dată de parcurgerea unui interval cât mai lung
de temperatură necesară modificării structurii unei părţi cât mai mari a mineralelor constituente.
Cunoaşterea fenomenelor fizice şi chimice care au intervenit în diverse etape ale prelucrării
artefactului ceramic, prin identificarea urmelor caracteristice, sau analize fizico-chimice constituie una
dintre cerinţele de prim ordin care se impun în momentul începerii procesului de restaurare. Primele
intervenţii asupra unei piese arheologice pot fi decisive în ceea ce priveşte menţinerea, îmbunătăţirea
sau agravarea stării ei de conservare.
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LE DETERIORISATION DE LA CERAMIQUE ARCHEOLOGIQUE SUITE AUX VICES
TECHNOLOQIQUE D'OUVRAISON
RESuME
L' obtention de la ceramique

a COlli'1U

plusieurs techniques qui ont int1uence positivementJnegativement

ou negatif r etat de conservation dans laquelle on decouvre aujourd'hui.
Pour le choix des meilleures methodes de restauration s'impose une bonne connaissance des possibles
vices existants.

