URME TEXTILE PE CERAMICA NEOLITICA
DESCOPERIT A !N JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Numărul lucrărilor care abordează arta împletitului la vechile c1v1lizaţii de pe teritoriul ţării noastre este destul de redus şi aceasta pentru
că dovezile materiale care să conducă la întocmirea unor studii mai am-

ple nu au fost suficiente. Iată însă că în urma campaniilor arheologice
întrepiinse de colectivul Muzeului judeţean Caraş-Severin, în staţiunea
neolitică Zorlenţu Mare (punctele „Codru" şi „Icrelişte"), s-au descoperit
fragmente ceramice cu impresiuni textile 1 .
Dacă ceramica este bine reprezentată cantitativ, cit şi ca formă, nu
acelaşi lucru putem afirma despre materialul organic (oase, scoici, fibre
vegetale etc.), care s-a distrus în mare parte din cauza acidităţii şi umidităţii solului.
Urmele textile de pe ceramica descoperită la „Icrelişte" sînt negativele unor împletituri din materiale de origine vegetală. Deşi nu se poate
vorbi de resturi textile, întrucît nu s-a găsit nici o bucată din împletiturile respective, ele au o reală valoare, permiţînd determinări de structură destul de exacte.
Fiind una dintre cele mai vechi meserii, arta împletitului cunoaşte
în evoluţia culturii umane trepte de dezvoltare uşor de urmărit. Din
simpla împletire a fibrelor vegetale cum ar fi, frunzele de palmier, fibrele de liber şi cele de iarbă, se dezvoltă în cele din urmă arta ţesutului cu
ajutorul războiului de ţesut, semn al unei trepte superioare de civilizaţie2.

Materialele textile din fibre naturale, folosite la confecţionarea diverselor obiecte şi a îmbrăcăminţii omeneşti, sînt uşor degradabile, astfel
că nu se pot conserva în pămînt decît în condiţiile unei compoziţii a solului, adecvate naturii fibrelor respective. Pentru fibrele vegetale (bumbac,
in, cînepă, iută, sisal, cocos etc.) este necesar un sol alcalin, cum ar fi cel
de pe crestele marine şi, dimpotrivă, pentru fibrele animale (lină, păr,
etc.) este nevoie de un sol acid.
In rîndurile care urmează vom încerca să reconstituim tipurile de
împletituri, pornind de la impresiunile lăsate de acestea pe fragmentele
de funduri ceramice. Din păcate însă, studiul nostru vine mai tîrziu decît
1 Campanii arheologice în aceste puncte au fost efectuate de: M. Moga şi Gh.
Lazarovici (1961); O. Rău\ şi Gh. Lazarovki (1962);2 M. Moga şi O. Râuţ (1962),
O. Răuţ şi Gh. Lazarovici (1!)63-1984); Gh. Lazarovici (1973-1975).
2 J. Lips, Obîrşia lucrurilor (traducere din limba germană), Ed. ştiin\ifică,
Bucurc~ti, 1960, p. 178-190.
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Fig. 1 Impletitură tip diagonal
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ar fi trebuit, astfel încît nu s-a mai putut analiza componenţa stratului
de pămint ce înconjura aceste fragmente, strat ce s-a înlăturat o dată cu
curăţirea lor.
In multe cazuri împletiturile şi ţesăturile aflate în contact îndelungat
cu compuşi ai fierului sînt impregnate de aceştia, care pătrunzind în
fire, creează întocmai structura lor, materia organică fiind distrusă. Acesta
este şi cazul nostru. Datorită prezenţei în sol a fierului a fost posibilă
formarea de compuşi ai acestuia, care au determinat conservarea, timp
îndelungat, a structurii împletiturilor şi care alături de umiditatea din
sol au dus la imprimarea lor pe vase, înainte ca materia organică să intre
în descompunere.
Deoarece toate fragmentele cu urme textile sint fragmente de funduri de vase ceramice considerăm că împletiturile au fost folosite drept
suport pentru uscarea lor înainte de ardere.
Se pare că locuitorii acestei zone aveau deja o tehnică de lucru
destul de avansată în ceea ce priveşte arta împletiturii fibrelor de plante,
torsul şi ţesutul fiind atestate printr-un număr mare de fusaiole (prisnele) şi g:reutăţi de lut ars foliasi,te pentru întinderea firelor la războiul de
ţesut vertical3.
Ceramica cu urme de împletituri este de uz comun, ardere incompletă, pasta conţinînd ca degresant nisip grosier şi fiind confecţionată
manual, cu excepţia unui singur fragment de bol lucrat îngrijit, cu un
strat de slip gălbui-roşcat şi ardere incompletă care prezintă urme de
ţesătură.

Pentru stabilirea tipurilor de împletituri şi ţesături au fost confecdin tipul de latex prevulcanizat (Revultex MR) pozitive ale fragmentelor respective. Aplicarea a trei-patru straturi succesive de latex
a dus la obţinerea unei pelicule trainice de aproximativ 1-1,5 mm, care
după uscare a fost scoasă şi acoperită cu un strat subţire de baiţ, acesta
fiind preferat altor lacuri, deoarece nu are acţiuni negative asupra cauciucului4. Băiţuirea a ajutat la executarea desenelor şi fotografiilor urmelor de împletituri 5 •
Cu mici variaţii, care pot apare datorită conservării sau a tipului de
fibră, toate desenele prezintă acele striaţiuni în lungime specifice fibrelor vegetale cum ar fi cele de cînepă, iută, rafie, papură, trestie, stuf.
Regularitatea firelor împletiturii denotă că materialele textile erau supuţionate

N. Gumă, Evoluţie şi permanenţă în meşteşugul ţesutului şi arta decorării
pe teritoriul judeţului Caraş-Severin în St. Come. II. 1977, p. 146-148;
Gh. Lazarovici., Unele probleme ale neoliticului în Banat, în Banatica, I, 1971, p.
17-31; idem, Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat, în Banatica,
III, 1975, p. 7-24.
4
H. Hohne, Priiparation unde Bestimmung vorgeschichtlicher Textilreste, în
NMK, 3, '1964, p.2'17-218; I. Korodi, Noi rezultate ale utilizării materialelor plastice în restaurarea unor piese metalice, în ActaMN, IX, 1972, p. 671, 674; I. Istudor,
Metode pentru copiat incizii sau reliefuri de pe materialele diverse, în RevMuz, 2,
1964, p. 159-161.
5 Mulţumim şi pe această cale colegilor I. Voina. I. Neubauer. M. Gumă care
ne-au fost de un real ajutor în executarea fotografiilor şi desenelor.
3
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se în prealabil unui proces de prelucrnre menit să îngăduie obţinerea
din ele a unor materiale de legat uniforme, mai flexibile şi mai trainice.
Aceste împletituri s-au realizat manual, folosind cîteva unelte simple
pentru prepararea materialelor textile necesare.
Structura de bază şi tehnica confecţionării este cea intîlnită la rogojină. Faptul că marginile firelor sînt bine conturate arată că acestea <JU

Fig. 3. Urme textile pe c<'r<1mi·ca ncnlitic{1 (cu,Jtura Vinca), cu împletiturii !->lrîns[1. descoperite la Zorlenţu Mare.
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o consistenţă deosebit de mare şi presupune o oarecare rigiditate a împletiturii.
In majoritatea cazurilor structura împletiturilor este cea din fig. l,
o structură asemănătoare ca evoluţie celor două sisteme de fire cu diagonalul 2/2 realizată astăzi pe războiul de ţesut. Legătura unei împleti.:-"·
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Fig. -! L1rnw ll'xlill• de cerarni('ii m•olili<·<-1 (('ultura Vinca), cu împll'titur<'.i
cll'~c<ipt•rill' la Zorlen\u Marc.
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r;trinsă,

Fig. 5. Urme ,texti!le .pe ceramica neolibcă ~oul·bura Vinoo) şi eneol~tică (cultura Săl
cuţa II) de Ia Zorlenţu Mare şi Cuiptoare: ~) fund de vas eneolitic cu urmă de împletitură; b-d) variantă de legăitu'ră rips
; c) legătură cu Sip'aţii libere.
3 - Banatica, voi. V.
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ţesături reprezintă încrucişarea în unghi drept intre firele de
urzeală şi firele de bătătură ale acesteia. Firele verticale constituie urzeala, iar firele orizontale, care se depun unele după altele, bătătura.
Diametrele firelor variază între 5-6 mm, evoluţia împletiturii fiind
foarte strînsă în anumite cazuri (vezi fig. 3 şi fig. 4), alteori însă între
două fire din acelaşi sistem se întîlnesc spaţii libere de 1-3 mm (vezi
fig. 5, a şi c). Pe lingă legătura tip diagonal la un fragment întîlnim o
variantă de legătură rips (vezi fig. 5, b,d).

turi sau

Sîntem de părere că aceste împletituri s-au putut realiza pe un tip
de război primitiv, fiind necesară prinderea capetelor de fire ce constituiau
sistemul vertical al legăturii, asemănător cu urzeala de la ţesături.
Alături de urmele acestor împletituri s-a descoperit pe un fragment
de bol negativul unei ţesături, cu legătură tip pînză (vezi fig. 2, a, b).
Aceasta este cea mai veche, simplă şi trainică legătură, avînd raportul de
evoluţie a firelor cel mai mic, primul fir legînd diferit de al doilea, al treilea ca primul şi aşa mai departe. Numărul mare de încrucişări face ca
respectiva legătură să aibă comistenţă, o rezistenţă mai mare. Aceasta motivează şi imaginea foarte clar păstrată pe fragmentul ceramic al ţesă
turii. Firele, de data aceasta, nu mai au aspectul striat la suprafaţă, sînt
mai mate, ceea ce presupune o fineţe accentuată obţinută printr-o prelucrare mult mai atentă a materialului textil. Astfel, considerăm că locuitorii de p2 aceste meleaguri practicau cultivarea unui soi de cînepă
din care ar fi confecţionată şi ţesătura la care ne referim, restul materialelor vegetale pe care le foloseau, nepermiţînd obţinerea unor fire
cu aspectul acestuia, nefiind utilizabile pentru ţesut.
Diametrele firelor de urzeală şi a celor de bătătură diferă, primele
fiind foarte fine de aproximativ 1 mm şi firele de bătătură fiind de
1,5-2 mm. Ţesătura s-a realizat pe războiul vertical primitiv.
P,rin prezenta investigaţie s-a încercat să se aducă o modestă C' )ntribuţie la cunoaşterea artei străvechi a împletitului şi ţesutului, unele
elemente ale acesteia fiind şi astăzi utilizate în industria textilă.
1
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TEXTIL\BDHOCKE Al1F NEOLITHISCllJ-:ll KEIL'\MIK
AUS DEM KREIS CARAŞ-SEVERIN

(Zusammenfassung)
Aufgrund der Textilabdriicke die s·ich auf neo1ithi.scher Keramik befind~n.
versuchten die Verfasser einige Fragen der geflochtenen Gewebe-Kunst zu erortern.
Aufgrund der F1'echtkunst hat sich auch die Gewebekunst entwickelt welche
ei ne Stufe zur Entwicklung der menschlichen Zivilisation darstell t.
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