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Necesitatea studierii aprofundate a ceramicii, "fo� ila directoare a
rheologi ei " , nu mai este n e Y o i e să fie demonstrată. In ultima vreme
se constată o dilatare a unghiurilor de analiză, petrologia ceramică adu
cînd şi ea clari f icăr i importante asupra caracteristicilor pastei şi a me
todelor de confecţionare a r ec i p ientelor ceramice. O componentă perti
nentă arheologic a ceramicii este reprezentată de degresant, una din cele
m a i uzitate cara c terist i ci tehnice folo s i te la încadrarea cronologică şi
culturală şi care , adesea, oferă indicii preţioase pentru localizarea sursei
de materii prime 1 • Degresantul este "o denumire a materialului folosit
ca llant în pregăti rea l u t u l u i n ec e s ar confecţionării vaselor, pentru a
impiedica fisurar e a per e ţ il o r acestora în momentul arderii în c uptor " 2 •
Şi în literatura arheologici'l consa crată civilizaţiei dacilor liberi s-a
acordat atenţia cu ven i tă acestui mnstituent al pastei ceram i ce , preci
zîndu-se că la confecţionarea Yasclor lucrate cu mîna au fost întrebuin
ţate, de obi cei, cioburile pi s a t e şi microprundişurile, fără a se exclude
şi folosire a altor categorii de deg : · e san ţi :1_ Menţionăm acest fapt, întrucît
cu prilejul să pă turilor <� !'lwologice cu caracter de sai vare efectuate în
satul Vl ădi ccni, corn . B î 1 ·gănani, jud. Neamţ, în vara anului 1985, s-a
putut identifica un nou tip de degresan t în cadrul acestei ci vi li zaţii .
Staţiunea arhcologică de b Vl ăd ic eni este puternic afectată de lu
CJ ' ă r ile agricole şi de către u :1 curs de apă, fapt ce a impus cu necesitate
investigarea priol'itară a 4 pun cte diferite, respectiv "Bîtca", Tărna ţî
ganului I", Tărna ţîganului I l " şi "La cînechiştc" (fig. 1}. Î n ultimele
tl'ei puncte au fost depistate nstigii aparţinînd civilizaţiei dacilor liberi,
ce par a indica existenţa unei singu r e aşezări rurale de tip răsfirat,
avînd în vedere că distanţa dintre ele este de 3-500 m şi că prin cer
cetările de suprafaţă au fost identi ficate şi alte punrte din care s-a re
coltat material ce rami c identic. Prin săpăturile iniţiate de Muzeul de
istorie din Piatra Neamţ " au fo�t i der. t ifi cate cîteva complexe a rheologi c e
(un borclei, vetre de foc situate în afara locu inţelor , gropi de provi zii şi
menajere), recoltîndu-se, alătmi de alte categorii de artefacte, un bo
gat material c er ami c, inclusi\· aparţinînd speciei lucrate cu mîna, în
cea mai mare parte fr agm en ta r , sp ecifi c ci vilizaţiei dacilor liberi.
Odată începute operaţiunile de s pălare-cur ăţare a materialului arheo
logic, a fost remarcată în compoziţia p a stei unei ceşti geto-dacice .mo
delate cu mîna (fig. 6/2 ; 2/5) existenţa unor granule ovoidale cu un
diametru de pînă la 2 mm, precum şi a unor f ragmen te bi oclas tk?
a
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(adică ele mici scoici) ajungînd la dimensiuni de 7-10 mm, utilizate ca
degresant. Această primă observaţie ne-a condus spre ideea ele a veri
fica pc toate celelalte fragmente ceramice aparţinînd speciei lucrate cu
mîna, de!Ocoperite în cele trei puncte investigate, posibila prezenţă con
stantă a acestui tip ele degresant.
În urma examinării macroscopice a tuturor eşantioanelor ceramice
aparţinînd speciei lucrate cu mîna s-a putut identifica în compoziţia
mineralogică prezenţa structurilor chimice sindepoziţionale reprezentate
prin tipul oolitic (fig. 311 , 2) şi a fragmentelor bioclastice (fig. 3/3) .
Oolitele sînt definite în literatura geologică drept granule concreţionare
de formă sferică sau ovală, cu dimensiuni cuprinse între 0,1-0,2 mm.
Î n secţiune transversală, oolitele evidenţiază un nucleu central de cuarţ
şi o anvelopă (cortex alcătuită dintr-un număr variabil de lamine con
centrice :; (fig. 611 ). Microscopic, prezenţa oolitelor este certificată şi pe
ceramica lucrată cu mîna ele la Vlădiceni unde s-au observat aglomerări
ele nuclee ele oolite cuprinzînd fragmente de cuarţ şi de oolite sparte
(fig. 2). Cortexul este în majoritatea cazurilor unipelicular (protoooicle),
fiind alcătuit din carbonaţi (calcit sau aragonit). Observaţiile mincralo
gice asupra fragmentelor ceramice au evidenţiat distrugeri ale cortexu
lui carbonatic al oolitelor pe unele porţiuni din emisfera granulelor ele
cuarţ. La acestea elin urmă nu s-au observat fisurări ale cristalelor de
cuarţ (ce au loc la temperatura de 572 + 5° C), fapt ce oferă un indiciu
preţios referitor la temperatura de ardere, evident inferioară acestui
nivel 0.
Sesizarea macroscopică a bioclastelor reprezentate prin fragmente
de cochilii aparţinînd încrengăturii Mollusca, clasa Lamellibranhiate, re
prezintă încă un indiciu esenţial în ce priveşte natura degresantului uti
lizat de olarii daci din aşezarea de la Vlădiceni (fig. 2/1-4). Rar au apă
rut cochilii parţial întregi de lamellibranhiate, posibil reprezentate prin
genurile Mactra sp., Tapes sp. sau Cardium sp. 7 Fragmentarea bioclas
telor din compoziţia ceramicii trebuie pusă în primul rînd pe seama in
tervenţiei antropice, în aşa fel încît să se obţină dimensiuni cît mai
potrivite utilizării acestora ca degresant, dar nu trebuie să scăpăm din
vedere faptul că în însuşi grupul de aflorimente geologice identificate
ulterior s-au putut observa fragmentări accentuate ale bioclastelor cau
zate ele procesele diagenetice (fig. 3/3). Existenţa unor fragmente mai
mari, datorate desigur unor neglijenţe în omogenizarea materialului bio
clastic, nu a făcut decît să ne ajute la identificarea lor.
Microscopic 8, în ceramica de aici au mai fost identificate următoa
rele minerale : cuarţ, calcit, muscovit, feldspaţi plagioclazi, minerale ar
giloase, iar subordonat (1-2%) glauconit, granat, calcedonie, dolomit.
In compoziţia pastei mai intră cantităţi şi mai reduse de material causto
biolitic reprezentat prin bitum.
lr.formafile obţinute în urma observaţiilor mineralogice asupra ce
ramicii din aşezarea dacilor liberi de la Vlădiceni ne-au determinat să
ne punem problema identificării sursei de materii prime utilizate ca de
gresant. Literatura arheologică a subliniat importanţa zonei economice
ele cxploatare, propunîndu-se chiar limite ale acesteia, îndeosebi pentm
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comunităţile umane preistorice 9 , dar lucrul este valabil şi pentru socie
tăţile preindustriale, în general, pentru care, desigur, trebuie presupuse
valori mai mari ale arealului exploatabil economic. Luînd în conside
rare această situaţie, ne-am orientat atenţia spre cercetarea zonei în
conjurătoare, efectuînd o anchetă printre locuitorii satului respectiv care
ne-au informat că pe Dealul Chetrii, lîngă actuala lutărie a satului există
"pi<:>tre cu scoici în ele".
Într-adevăr, în acest punct, situat la distanţe variind între 300-1000 m
faţă de perimetrele investigate arheologic, am identificat trei aflorimente
geologice de vîrstă Bassarabiană (fig. 4). Aflorimentele, grupate unul
lîngă altul, şi situate la S-E-E faţă de aşezare sînt acoperite de de
pozite aleuritice reprezentate prin loess, exploatate şi în prezent în
cadrul lutăriei satului.
Formaţiunile bassarabiene din cuprinsul Platformei moldoveneşti au
fost separate amănunţit de Pierre J eanrenaud 11 în 8 orizonturi repre
zentate într-o coloană litologică (fig. 5). Observaţiile petrografice ne-au
îndreptăţit să atribuim aflorimentele din Dealul Chetrii orizontului mij
lociu al Bassarabianului, orizont reprezentat printr-un facies neritic cu
depozite alcătuite din gresii oolitice (fig. 3/1 , 2) şi calcare lumaşelice
(fig. 3/3).
Alcătuirea mineralogică a depozitelor sedimentare ce aparţin ori
zontului mijlociu al Bassarabianului din Dealul Chetrii este în cea mai
mare parte identică cu componentele mai sus-menţionate ale degresan
tului utilizat de olarii daci. Acest fapt constituie un argument decisiv în
identificarea sursei de materii prime utilizate ca degresant în ceramica
lucrată cu mîna, sursă care este localizată în grupul de aflorimente de
pe Dealul Chetrii. În sprijinul aceleiaşi identificări vir:e şi descoperirea
în perimetrele investigate arheologic a unor eşantioane de roci aparţi
nînd tot orizontului mijlociu al Bassarabianului ce nu pot proveni decît
din acelaşi loc.
Luînd în cor:siderare atestarea pentru prima dată a acestui degre
sant în cadrul civilizaţiei dacilor liberi, ni se pare oportună întrebarea
dacă utilizarea acestuia a fost întîmplătoare, o necesitate de moment
sau o materie primă la care s-a apelat constant. Faptul că aproximativ
SO% din fragmentele ceramicii lucrate cu mîna au ca degresant oolite
�i bioclaste pisate este semnificativ.
Utilizarea constantă a acestui degresant în aşezarea de la Vlădiceni
în dauna microprundişurilor şi cioburilor pisate are, presupunem, cîte-,-a
explicaţii. Din punct de vedere tehnologic, respectiv al calităţilor de liant .
degresantul din oolite şi bioclaste pisate prezintă performanţe superioare
datorită conţinutului calcaros foarte mare. În al doilea rînd, din p u :� c t
de vedere al energiei umane depuse pentru obţinerea degresantulu i .
pisarea gresiilor oolitice ş i a calcarelor lumaşelice necesita P\- ident m u l t
mai puţină atenţie, timp şi efort redus decît selectarea ane ,-oioasă a
microprundişurilor apte de a fi utilizate ca degresant . Nu excludem nici
ideea absenţei în imediata apropiere a habitatului a unor zone bogate
în microprundişuri. Se cuvine, de asemenea, sâ subliniem economicita
tea exploatării acestui tip de degresant, luînd în considerare faptul că
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distanţa de la punctele investigate arheologic la sursa de materii prime
localizată în aflorimentele din Dealul Chetrii variază între 300-1 000 m ,
fiind c u mult inferioară limitei economice d e exploatare c e poate fi
presupusă pentru comunităţile aparţinînd societăţilor preindustriale.
În concluzie, remarcăm că locuitorii aşezării, mai precis grupul spe
cializat al olarilor, au dat dovadă de un comportament ingenios şi activ
în exploatarea resurselor locale. Este de presupus că activitatea de pro
spectare propriu-zisă a zonei, avînd drept scop depistarea sursei de ma
terii prime, a fost urmată de faza experimentării şi apoi generaliza
rea utilizării noului tip de degresant ce satisfăcea pe deplin necesităţile
t.ehnologicc de confecţionare a recipientelor ceramice lucrate cu mina.
Întrebuinţarea unui constituent tehnologic nou, ţinînd seama de speci
ficitatea formaţiunilor geologice locale, nu a modificat însă cu nimic
�radi ţiile culturale şi tipologico-stilistice ale ceramicii geto-dacice.
in sfîrşit, identificarea în vecinătatea aşezării a acestei surse de
muierii prime utilizate ca degresant probează indubitabil existenţa aici
a cel puţin unui cuptor de olar, mai ales dacă luăm în considerare pre
zenţa accidentală a fragmentelor de bioclaste şi în ceramica fină, lucrată
la roată 12 .
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L'IDENTIFICATlON D'UNE NOUVELLE SOURCE DE MATIERE: PREMIERE
UTILISEE COMMIE DEGRAISSANT DANS L'ETABIJISSEMENT DES DACES
LIBRES DE VLADICENI - BIRG ĂOANI, DEP.· DE NEAMŢ

Resume
Dans la litterature archeologique sur la civilisation 'des daces libres (II-eme III-eme s. de n.e.) on a precise que dans la fabrication des vases ceramiques faits
a la main on a utilise comme degraissant 'd,es tessons broyes ou du micro-gravier,
sans que l'utilisation des autres categories de degraissants soit exclue. A l'occasion
des fouilles de sauvetage effectuees en 1985 dans l'etablissement appartenant â la
civilisation des daces libres de Vlădiceni, on a constate ques les potiers autochtones
ont utilise d ' une maniere constante un nouveau type de degraissant obtenu par
le broyage des gres oolithques melanges avec des fragments de coquillages. Les
auteurs ont identife la source ae matiere premiere, en signalant l'existence d'un
groupement de trois affleurements geologiques d'âge bessarabienne (l'horizon mo
yen), representes par un facies neritique avec des depâts constitues des gres
oolithiques et des calc.aires lumachelliques situes sur Dealul Chetrii (La Colline de
la Pierre) ă une 'cljistance d'environ 300-1000 m de trois zones investiguees arche
ologiquement. La composition mineralogique de ces depâts sedimentaî res est, pour
la plupart, identique avec les composants du degraissant utilise dans la fabrica
tiau de la ceramique faite ă la main. L'utilisation kl,e ce degraissant presentait plu
sieurs avantages : qualites technologiques superieures, il etait facile ă procurer
et la source de matiere premiere est situee tres proche de l'etablissement. On re
marque le comportement actif, de prospection de la zone, des potiers daces, ainsi
que l'experimentation reussie suivie par la generalisation de l'utilisation de ce
type de degraissant. Enfin, on souligne ques ces constations prouvent, indubita
blement, l'existence dans cet etablissement d'un faur de potier, au minimum.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Vlădiceni. Plan de situation avec les points investigues Hrcheologiquement
et geologiquement : 1, "Bîtca" ; 2, "Ţărna ţîganului I" ; 3, "Ţărna ţîganului
II" ; 4 , "La cînechişte" ; 5, Le groupement d'affleurements d'âge bessarabien ;
6, La carriere d'argile du village.
Fig. 2. - Vlădiceni. Fragments de vases faits ă la main, ayant comme dcgraissant
des o olithes (1,5) et des bioclastes broyees (1-4) (aspec,ts macroscopiq ues).
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Fig. 3. - Gres oolithiques ( 1 , 2) et calcaire lumachellique (3) provenant du grou
pement d'affleurements de Dealul Chetrii, Vlădiceni.
Fig. 4.
L'encadrement de l'etage bessarabien dans le temps geologique (selon
Niţă Tătărîn, Geologie stratigrafică şi paleogeografie, 1984).
Fig. 5 .
La lithologie et la faune des dep6ts d'âge bessarabien de la Platforme
Moldave (selon P. Jeanrenaud, 1971).
Fig. 6.
Vlădiceni. Section transversale (microscopique) 'dans les oolithes pre
sentes dans la ceramique faite a la main : a, nucleus ; b, cortex ; 2, Tasse
Dacique.
-

-

-
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Fig. 1.
Vlădiceni. Plan de situaţie cu puncte investigate arheologic şi geologic :
1, "Bîtca" ; 2, "Ţărna ţîganului 1" ; 3, "Ţărna ţîganului Il" ; 4, "La cînechişte",
5 , Grupul de aflorimente bassarabiene ; 6, Lutăria satului.
-
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1

2

3
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5

Fig. 2.
Vlădiceni. Fragmente de vase lucrate cu mina avind ca cie
gresant oolite (1 , 5) şi bioclaste pisate (1-4) (aspecte macroscopic.e)..
-
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1

)

3

Fig. 3. - Gresii oolitice (1, 2) şi calcar lumaşelic (3) provenind
din grupul de aflorimente , din Dealul Chetrii, Vlădieni
(imagini mărite).
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Fig. 4. - Incadrarea etajului bassarabian in scara timpului geologic (după Niţă
Tătărin, Geologia stratigrafică şi paleogeografie, 1984).
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Fig. 5. - Litologia şi fauna depozitelor de vîrstă bassarabiană din Platforma.
Moldovenească (după P. Jeanrenaud, 1971).

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

1 64

1

Fig. 6.

Vlădiceni. 1, Secţiune transversală (microscopică)
in oolitele prezente în ceramica lucrată cu mîna : a, nu
cleu ; b, cortex ; 2 , Ceaşc,ă dacică.
-
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