DOCUMENTAREA ARHEOLOGICĂ A PRELUCRĂRII MĂTĂSII ÎN
AŞEZAREA AFERENTĂ NECROPOLEI DE LA LEŢCANI-IAŞI –
DATATĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. AL IV-LEA D.H.
Dimitrie Vicovanu*
Summary: The author presents the recovery of some textile debris (linen
and silk) from an archaeological conglomerat found in a Sântana de Mureş
necropolis type, from Leţcani-Iaşi.

După organizarea Laboratorului zonal de restaurare-conservare din
Complexul Muzeal de la Palatul Culturii din Iaşi, cercetătoarea în arheologie
(şi fostă colegă de şantier arheologic la Cucuteni-Băiceni), D-na Cătălina
Bloşiu – pe atunci cercetătoare la Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D.
Xenopol” din Iaşi, mi-a predat un mic complex arheologic din necropola de la
Leţcani-Iaşi, pentru a experimenta o lucrare de salvare. Conglomeratul era
mai mic decât un ou obişnuit de găină, dar de o greutate neobişnuită, ceea ce
presupunea existenţa unor metale. Conglomeratul provenea din partea
abdominală a scheletului din mormântul nr. 36 a unei femei tinere de 25-30 de
ani, (vezi O inscripţie runică descoperită în necropola din secolul al IV-lea
de la Leţcani-Iaşi, în Memoria Antiquitatis, I, 1969).
Din cunoştinţele pe care le aveam de la o specializare la Muzeul
Romano-German din Mainz-Germania, conglomeratele arheologice ce conţin
metale se formează având în context materiale organice pe care le invadează
cu produse de coroziune de la procesul de putrefacţie (ne referim la materiale
organice manufacturate). După perierea sub microscop a solului antrenat pe
suprafaţa conglomeratului, acesta arăta ca în fotografia nr. 1/1. Se observă
conturul unui inel de cataramă alăturat celor două plăcuţe între care trebuia să
fie cureaua şi pe toată suprafaţa se vede impresia unei textile. Am ales
experimentarea unui agent „chelator” care se combină cu produsele metalice
de corosiune, pe care astfel le scoate din textilă, dar nu afectează în niciun fel
fibra textilă. Procesul foarte complicat de salvare a pieselor aflate în acest
conglomerat arheologic a trebuit să ţină seama de existenţa a trei metale
diferite (fier, bronz şi argint), pe lângă fragmentele textile pe care le-am
considerat de cea mai mare importanţă, prin raritatea lor în acea perioadă
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istorică. Fragmentele de piele ce trebuiau să fie plăcuţele cataramei au fost
supuse putrefacţiei căci pielea având o structură compactă nu a putut fi
invadată de coroziune.
Experimentul de laborator care a dus la salvarea tuturor materialelor
cuprinse în acest deosebit de important conglomerat arheologic a durat mai
mult de trei luni şi va forma obiectul unei lucrări separate de natură tehnică.
Aşa cum se vede în fotografia nr. 1/2, au fost salvate toate piesele cataramei:
inelul din bronz, acul din fier, plăcuţele de bronz subţire cu trei găuri şi trei
nituri din argint.
Fotografia nr. 2/3 prezintă şapte fragmente textile, dintre care şase
provin de sub cataramă, deci din îmbrăcămintea peste care se lega cureaua, iar
al şaptelea fragment, cel mai fin, provenea de deasupra cataramei, socotind
după poziţia acului de fier care sătea cu vârful pe inelul cataramei. Fotografia
nr. 2/4 prezintă în detaliu fragmentul textil al şaptelea. Din cercetarea făcută
de Dna. Ing.Dr. Carmen Marian, restauratoare specializată în textile antice,
lucrând şi în prezent la Laboratorul Zonal de restaurare-conservare din Palatul
Culturii din Iaşi, cele şase fragmente textile erau făcute din in, iar fragmentul
al şaptelea era făcut din mătase naturală. Fiind găsit deasupra cataramei,
acesta este un fragment din giulgiul care a acoperit corpul defunctei din
mormântul nr. 36.
Dar ceea ce face această descoperire cu adevărat insolită, este faptul că
în mormântul nr. 36 s-au găsit două fusaiole (capete de fus cu care se „toarce”
formând firul textil pentru ţesătură), iar una din acestea, de formă tronconică
din lut ars, purta o inscripţie runică pe cele două registre, din care reiese că
giulgiul a fost făcut şi dăruit tinerei înmormântate; deci giulgiul nu este un
obiect care a ajuns în acea parte a Moldovei venind pe celebrul „Drum al
Mătăsei” din China, ci a fost confecţionat în aşezarea ce deservea necropola
de la Leţcani.
Iată ce spune traducerea (din stadiul de cercetare a datei de publicare,
1969 a D-nei Cătălina Bloşiu, op.cit., p. 176): „A lui ANDO ţesătură
(veşmânt, giulgiu) se află aici. De (la) RANGAHILDA bun făcut (moştenire,
proprietate); astfel s-ar traduce înţelesul unui dar făcut de femeia ce a lucrat cu
mâna ei veşmântul (giulgiul) celei înmormântate pentru a o feri de orice rău,
în drumul pe care a pornit”. Se cunoaşte faptul că obiectele care aveau
inscripţii gotice, aveau în general un rol apotropaic, de respingere a forţelor
rele.
Pentru ocrotirea celei dragi înmormântate, tânăra Ando, femeia cu
numele Rangahilda, care face giulgiul, îl dăruieşte nu numai pe acesta, ci
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depune în mormânt chiar obiectul cu care l-a confecţionat. Nu credem că
poate exista o mărturie de epocă mai concludentă care să ne permită să
spunem că în secolul al IV-lea d.H. în aşezarea din zona Leţcani din Moldova
se cunoştea ţesutul mătăsii. Se ştie (vezi Drumul Mătăsii în wichipedia.org)
că Drumul Mătăsii a început prin secolul al II-lea î.H. şi s-a încheiat odată cu
apariţia drumurilor din Renaştere.
Dar împăraţii chinezi ai dinastiilor Qin, Han şi Xin au avut tot timpul
pedeapsa cu moartea pentru cei care ar fi îndrăznit să divulge secretul mătăsii;
nu erau comercializate decât numai produsele finite, adică ţesăturile. Dacă în
cel mai miraculos caz, dacă ar fi ajuns doar firul de mătase la Leţcani, atunci
nu avea nici un rost să se mai depună fusaiola cu inscripţie în mormânt,
minţind faţă de cel drag şi respectat.
Dacă confecţionarea giulgiului nu ar fi fost documentată de însuşi
obiectul cu care s-a lucrat, cu inscripţia specială pentru cine s-a făcut (ANDO)
şi cine l-a făcut (RANGAHILDA), s-ar putea gândi oricine la provenienţa
giulgiului din „Drumul Mătăsii”.
Producerea ţesăturii din mătase naturală, cea mai fină ţesătură până în
zilele noastre, este o tehnică complicată, pornind de la creşterea viermilor de
mătase care se hrănesc cu frunze de dud ce există pretutindeni în România.
Meşteşugul acesta odată cunoscut trebuie să fi depăşit aria din zona Leţcani,
să fie cunoscut şi în multe alte zone; dar un caz fericit ca acesta din mormântul
nr. 36 este extrem de rar.
Din cele relatate de articolul foarte important al D-nei Cătălina Bloşiu
rezultă că aşezarea ce desrvea cimitirul de la Leţcani, judecând după frecvenţa
inventarului din morminte, provenea de la o populaţie autohtonă, în mare
parte - peste 50% din cadrul culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, alături de o
populaţie germanică cu care conveţuia în relaţii paşnice, de practicare a
meşteşugurilor şi ritualurilor străvechi.
Textul runic mai evoluat din inscripţia de la Leţcani, datat în a II-a
jumătate a sec. al IV-lea este mai apropiat de cel de pe colanul de la Pietroasa
datat în sec. al V-lea. Misterioasa fugă a regelui Athanarich, lăsând în urmă
tezaurul ascuns la Pietroasele de la Întorsura Buzăului nu se ştie dacă a luat cu
el şi populaţia germană amestecată cu autohtonii daco-geţi sau au rămas să
convieţuiască împreună mai departe. Cert este că şi astăzi în aceste părţi, ca şi
în Oltenia şi Muntenia, se ţese mătase naturală**.
**

Toate piesele salvate din conglomeratul arheologic de la Leţcani au intrat în
patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei, ca şi fusaiola cu inscripţie runică.
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Fig. 1. - Piese arheologice cu resturi de
textile de la Leţcani-Iaşi (sec. IV d.H.)
Archaeological documentation of silk
processing in the related necropolis
settlement of Leţcani-Iaşi, dated to the
second halh of the fourth century A.D.
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Fig. 2. - Fragmente textile de la
Leţcani-Iaşi (sec. IV d.H.)
Textile debris from Leţcani-Iaşi
(sec. IV A.D.)
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