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PIGMENTII DE PICTURĂ
ÎN COMPLEXUL CULTURAL CUCUTENI-TRIPOLIE
CORNELIA- MAGDA MANTU, ANA- MARIA VLAD,
GHEORGHE NICULESCU

Cercetările arheologice din ultimele decenii au adus câteva date
interesante cu privire la realizarea ceramicii pictate policrome a
complexului cultural Cucuteni-Tripolie. Aceste informaţii ce provin, atât
din domeniul cercetărilor arheologice propriu-zise, cât şi din cel al
analizelor fizico-chimice, au contribuit la elucidarea unor aspecte legate
de manufacturarea ceramicii, a materialelor folosite pentru modelare şi în
egală măsură pentru pictarea acesteia. Astfel de preocupări sunt extrem
de utile şi interesante, deoarece oferă noi date legate de practicarea
acestui meşteşug străvechi, atrăgând atenţia asupra gradului de cunoştinţe
tehnice ale comunităţilor preistorice, a felului în care acestea cunoşteau şi
exploatau sursele de materie primă existente. În lucrarea de faţă ne vom
ocupa în mod special de pigmenţii folosiţi pentru pictarea ceramicii.
Studiile cu privire la acest domeniu, puţin numeroase, au vizat
identificarea pigmenţilor folosiţi pentru pictare, analize care de obicei s
au făcut concomitent cu cele referitoare la compoziţia ceramicii din care
s-au modelat vasele şi cu privire la tehnologia prelucrării ceramicii.
Astfel de cercetări au debutat în arealul Tripolie, cu analizele efectuate de
1. P. Krasnikov pentru unele materiale ale aşezării eponime de la
Tripolie1• În articolul său intitulat "Ceramica tripoliană", 1. P. Krasnikov
a făcut mai întâi precizări asupra tipului de argilă, mărnoasă, folosită
pentru modelarea ceramicii tripoliene. Analizând două fragmente
ceramice tripoliene, pictate policrom, el a precizat şi substanţele folosite,
respectiv caolinul pentru alb, "ocru! de fier" pentru roşu şi minereul
format în mlaştini pentru negru/brun. Autorul indică totodată şi
provenienţa acestor materiale în arealul tripolian: în timp ce caolinul şi
"
"ocru! de fier (sub formă de incluziuni separate apare în depunerile de
argile) sunt frecvente în depozitele geologice, ultimul material, care
determină culoarea brun închis provine din mlaştinile răspândite în
11. P. Krasnikov, Tripol'skaja Keramica. Technologiceskig etud, în Soobscenija G.A.I.M.K.,
1931,

nr.

4, p. 10-12.
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întreaga Ucraină, unde apare sub formă de boabe separate (noduli). Acest
ultim material, cu o compoziţie chimică mai complexă, conţine alături de
fier şi mangan şi alte soiuri aluvionare (ultimele, prin ardere,
determinând conform părerii lui 1. P. Krasnikov, o aderenţă mai mare la
ceramică, ce explică şi mai buna lor conservare în timp/. Multitudinea
nuanţelor de roşu şi negru/brun era asigurată de varietatea coloristică a
aerului, a minereurilor de fier şi a celor "de mlaştină" folosită de pictorii
tripolieni. Autorul presupune că aceste materiale de pictură, după
recoltare erau spălate, pisate cu grijă, amestecate cu apă şi apoi aplicate
cu pensonutl.
În monografia cu privire la aşezarea Cucuteni A de la Hăbăşeşti
sunt prezentate şi primele analize efectuate pentru arealul cucutenian, în
laboratorul Comitetului Geologic/Institutului Geologic din Bucureşti4• Cu
acest prilej au fost analizate patru fragmente ceramice pictate tricrom. S-a
ajuns la concluzia că pentru pictare s-au folosit culori minerale, pe bază
de fier şi mangan (Fe şi Mni.
Paula Chiribuţă, de la Laboratorul de restaurare a Muzeului de
Istorie din Piatra Neamţ, are meritul de a fi continuat cercetările în acest
domeniu, prin analiza altor 16 fragmente ceramice pictate din aşezarea
cucuteniană de la Ghelăieşti - "Nedeia"6• Cinci fragmente, decorate în
grupele stilistice y- 8 aparţin fazei Cucuteni A-B, iar alte 11, decorate în
stilul grupei E aparţin fazei Cucuteni B7 • În baza analizelor efectuate (din
păcate neprecizate!), s-a confirmat folosirea angobei, ce era aplicată
înainte de ardere, peste care apoi se picta cu culoare roşie şi neagră.
Pentru roşu, autoarea menţionată identifică: hematit, goethit şi limonit. În
ceea ce priveşte culoarea neagră, s-a identificat utilizarea unor pigmenţi
minerali pe bază de oxizi de mangan, piroluzită şi hausmanită8•
2

3

Ibidem. El considera că aceste soiuri aluvionare din mlaştini, prin ardere deveneau mai

aderente, ceea ce ar explica şi mai buna păstrare a culorii negre/brun în comparaţie
cu celelalte, pe fragmentele ceramice.

Ibidem.
VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. Petrescu - Dîmboviţa, N. Gostar, Hăbăşeşti.
Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 600 şi tabel nr. 3.
s Ibidem.
6 P. Chiribuţă, Observaţii preliminare asupra tehnologiei prelucrării ceramicii din faza
Cucuteni B de la Ghelăieşti- Nedeia, jud. Neamţ, în Memoria Antiquitatis, 9- 1 1 ,
4

1979, p. 709-7 17. Alte 4 fragmente aparţin ceramicii denumită de tip "C".

Ibidem, p. 709.
8 Ibidem, p. 710.
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Într-un articol din 1980, L. Ellis a analizat (la Institutul tehnologic
de la Mcssachusctts Un iversitatea 1-larvard) alte zece fragmente ceramice,
provenind din aşezărilc Cucutcni şi Truşeşti 9 • Pentru aşezarea de la
Cucutcni ca a analizat un fragment ceramic pictat policrom, din faza
Cucutcni A, la care se adaugă alte trei din faza Cucuteni B (unul pictat
bicrom şi alte două monocrome), ca şi două fragmente tip Cucuteni
"10
"C • Pentru Truşcşti s-a anal izat un fragment cu decor incizat (aspectul
Drăguşeni) şi alte trei fragmente pictate pol icrom, toate aparţinând fazei
Cucutcni A11 •
Pe baza rezu ltatelor oferite de anal izele petrografice (secţiuni
subţiri) ş i a celor cu raze X (difracţie cu raze X şi tluorescenţă cu
raze X), L. Ellis a putut trage concluzii cu privire la tipuri le de argilă
folosită, compoziţia chimică a acestora, identificarea mineralelor
folosite în pigmenţii de pictare, ca ş i asupra elementelor minore d i n
pigmenţi 1 2• S lipul de culoare roşie, observat l a m icroscop în
secţiunea sub ire a unui singur fragment ceram ic, demonstrează că
este hematit1 Slipul de culoare neagră era alcătuit din oxid de
mangan, oxid magniferos/Jacobsite şi un m ineral argi los, de tip i l l ite.
Se precizează de asemenea că acest m ineral constituia baza argiloasă
a s lipului, în timp ce primele două elemente er�u folosite pentru
obţinerea culorii negre. C u acest pri lej , L. E l l is reami ntea că cele
două m inerale de mangan au rezultat în urma transformărilor
term ice 1 4 • Şi în cazul slipului alb, s-a folosit ca bază tot i l l ite-ul,
alături de care s-a pus în evidenţă si l icatul de calciu. L . E l l is
presupunea că m eşterii olari c ucutenien i au folosit pentru prepararea
cu lori i albe fragmente de carbonat de calciu, care în urma arderii în
atmosferă oxidantă au determinat producerea oxidului de calciu, care
comb inându-se cu sil icea d i n argi lă, a determ inat apariţia silicatului
de calciu 15 •

J

•

9

L. Ellis, Analysis ofCucuteni-Tripo/ye and kurgan pottery and the implicationsfor ceramic
technology, în Journal oflndo-european Studies, 1 980, voi. 8 ( 1-2), p. 2 1 1 -230.
10 Ibidem, p. 2 1 5, tabel 1 ; p. 2 1 9, tabel 2.
11
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, Ad. Florescu, Truşeşti. Monografie
arheo/ogică, Ed. Academiei Române şi Complexul Muzeal Naţional "Moldova",
Bucureşti -Iaşi, 1 999, p. 494, 550-55 1 .
12
L. Ellis, op. cit., p. 21 O şi unn.
1 3 Ibidem, p. 226.
14 Ibidem. Autoarea menţionează Noii et al. 1 973, 1 975.
1 5 Ibidem, p. 228.
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Zofia Stos Gale şi Ewa Rook au e fectuat la Ox ford, în cadrul
Laboratorului de cercetări arheologice, analize pentru 15 fragmente
cc r�mi�e provenind in �;czarea Bil �ze Zlote şi din peştera Ve�eb �
_
_
( . 1 . npohe 132/ Cucutcm 13) S-au folosit ca metode de anal1ză d1fracţ1a
ş1
tluorcosccnţa cu raze X. Din cauză că s-au analizat fragmentele ceram ice
în tot� li ta�e şi nu doar suprafaţa p ict�tă, nu s-a pu�ut stabili decât cu
aproxunaţ1e raportul fier/mangan 1 Prm aceste analize s-a constatat că
ccramica conţinea o mare cantitate de oxizi de fier (hematit). Sl ipurile de
culoare închisă, utilizate pentru obţinerea culorii negre şi brun închis au
fost făcute pc bază de mangan. Prezenţa hausman itului sugerează
autorilor o temperatură de ardere a ceramicii de peste 1000° C 1 8 •
Cantitatea ridicată de hematit din ceramică şi din sl ipul de pictură a
cauzat probabil şi apariţia nuanţelor lăptoase/bejulii în unele zone pictate
cu alb. În cazul pigmentului alb, s-a constatat că acesta conţinea mai ales
metacaolinit şi calcit. Doar la două fragmente ceramice s-a pus in
evidenţă o altă combinaţie, calcit şi protoenstatit. Ultimul compus, sunt
de părere autoarele, confinnă temperaturile înalte de ardere19 • S-a
încercat chiar şi o explicaţie asupra prezenţei calcitului: parte compo
nentă a argilei de modelat; parte în pigmentul aplicat după ardere20• Ca o
concluzie finală, se constată faptul că ceramica pictată analizată avea o
tehnologie de pictare diferită faţă de cea din zomi Mediteranei. Prezenţa
manganului şi anal izele făcute indică o tehnică de pictare deosebită de
cea bazată pe reducerea fierului, din zona amintită2 1 •
Alte câteva analize pentru identificarea pigmenţilor de pictură
au fost real izate pentru aşezarea cucuteniană de la Poduri, jud. Bacău,
de către Gh. Niculescu, C. Colţos şi Dr. Popovici 22 • Prin anal izele de
fluorescenţă cu raze X s-a demonstrat din nou că pigmentul brun

�

.

•

16

Z. Stos Gale and E. Rook, Analysis of pigments used for decora/ion of Neolithic
Pollery from Bilc;;e Zlote, Ukraine, in British Museum, Occasional Paper, 1 98 1 , No.
19, p. 155- 1 6 1 . Fragmentele ceramice analizate făceau parte din colecţia Muzeului
arheologic din Cracovia şi provin din cercetările arheologice de la sfărşitul secolului
XIX, inceputul secolului XX, efectuate de G. Ossowski şi W. Dnetrykiewicz.
17
Z. Stos Gale, E. Rook, op. cit., p. 1 59.

18

Ibidem.
Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
19

22

Gh. Niculcscu, C. Colţos, D. Popovici, Determinarea pigmenţilor utilizaţi la
decorarea ceramicii cucuteniene, in Cercetări de conservare şi restaurare, 2,
Bucureşti, 1982, p. 205-206.
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înch is/negru folosit pentru pictare era manganul, în timp ce pigmenţii
roşii aveau o concentraţie apreciabilă de fier. Difracţia cu raze X,
util izată atât pentru analiza pigmenţi lor cât şi a ceramicii, au pus în
evidenţă Jacobsitul (sau oxidul magniferos), pentru pigmentul brun
închis/negru, hematitul pentru cele două nuanţe de roşu (d iferenţa
dintre ele constând în concentraţie) şi sil icatul de calciu, pentru
culoarea albă23 •
În monografia sa cu privire la Cucuteni-Tripolie, care constituie
un model de cercetare interdisciplinară, L. Ellis a oferit rezultatele unor
noi analize pentru identificarea pigmenţilor de pictură, provenind din alte
cinci aşezări cucuteniene, Târgu Bereşti, Ghelăieşti, Poduri, Văleni şi
Târgu Ocna - Podei "24• Confonn precizărilor autoarei, compoziţia
"
elementelor sl ipurilor de pictare a fost anal izată prin tluorescenţă cu raze
X, iar cea mineralogică prin difracţie cu raze X. Pentru evitarea
contam inări i cu ceram ica propriu-zisă s-a procedat la recoltarea unei
cantităţi de pudră din fiecare culoare, înainte de analiză25 • Ca unnare,
analiza de tluorescenţă cu raze X a arătat că pigmentul roşu şi brun
conţinea fier, iar cel negru, fier şi mangan26 . Prin difracţia cu raze X, a
rezultat că pigmentul roşu şi brun conţinea hematit, iar cel negru
Jacobsite şi magnetit sau hausmanit şi magnetit27•
L. Ellis are meritul de a fi făcut şi o evaluare a tuturor datelor cu
privire la pigmenţii de pictură, cunoscuţi la acea dată. Astfel, slipul alb
(care uneori are şi nuanţe de gălbui sau roz, datorită impurităţi lor sl ipului
de bază) a putut fi obţinut prin trei modalităţi:
1 ) Particulele de carbonaţi de calciu, adăugate la slipul de
pictură, prin ardere au determinat apariţia sil icatului de calciu, situaţie
întâlnită în cazul analizelor pentru Cucuteni şi Truşeşti28;
2). Slipul alb a fost obţinut prin încorporarea în slipul de bază al
unui caolin de culoare deschisă, ca în cazul materialelor de la Tripolie şi
Bilcze Zlote29;
.

23

Ibidem, p. 206.
L. Ellis, The Cucuteni -Tripolye Cu/ture. A Study in Technology and the Origins of
Complex Society, BAR International Series 2 1 7, 1984, p. 1 1 9- 1 29.
25 Ibidem, p. 1 22.
26 Ibidem, p. 122 şi fig. 4 1 -43.
27 Ibidem, p. 1 22 şi fig. 44-46 şi tabelul 1 9, care prezintă detaliat rezultatele obţinute
24

28

29

pentru ceramica analizată din situri1e menţionate.
p. 120.

Ibidem,
Ibidem.
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3). Slipul a l b s-a realizat prin încorporarca unor argile de culoare
foarte deschisă, ca la Poduri, Văleni şi Bercşti (aici culoarea fiind roz
înch isi0•
Sl ipul de culoare roşie, aşa cum rezultă şi din analizele efectuate
de L. Ell is, dar şi din cele anterioare, ale lui 1. P. Krasnikov şi Stos Gale
& Rook, conţinea hemati e 1 (autoarea nu citează însă analizele pentru
Hăbăşeşti şi Ghelăieşti - Nedeia", care de fapt confirmă acelaşi lucru).
"
L. Ellis preciza cu acelaşi prilej că o mai mare varietate de oxizi de fier
hidraţi sau oxizi de fier au putut fi folosiţi, ca de pildă hematitul,
goethitul sau limonitul (ultimele două cu nuanţe diferite în natură).
Goethitul, ca şi limonitul, ca urmare a transformărilor termice datorate
arderii se transformă în hematie 2 •
În ceea ce priveşte sl ipul negru, L. Ell is preciza că anal izele
efectuate de l. P. Krasn ikov, Stos Gale & Rook şi cele efectuate de
ea33 , la care noi am adăuga şi pe cele obţinute pentru Hăbăşeşti şi
Ghelăieşti - Nedeia", atestă prezenţa manganului, sub forma unor
"
varietăţi de m inerale:
bixbyite şi Jacobsite la Truşeşti şi Cucuteni;
bixbyite, Jacobsit, hausmanit, magnetit (în diferite combinaţii)
Ia B ilcze Zlote;
magnetit în combinaţie cu hausmanit sau Jacobsite la Văleni,
Poduri, Ghelăieşti, Târgu Ocna - Podei " ;
"
o situaţie specială este la Bereşti, unde culoarea brună conţine
hematit.
La aceste combinaţii am reaminti faptul că P. Chiribuţă indică
pentru slipul negru de la Ghelăieşti hausmanit şi piroluzită34•
Hausmanitul a rezultat din transformarea termică la care a fost
supus oxidul de mangan în timpul arderii, la temperaturi apreciate a fi
depăşit 1000° C3 5
o

L. Ellis a precizat totodată şi posibila provenienţă geografică a
substanţelor uti lizate pentru pictură. Dacă hematitul, goethitul şi
limonitul se găsesc din belşug în depozitele argiloase din întreaga arie a
complexului cultural Cucuteni-Tripolie, pentru mangan sunt propuse

30
31
32

33

14

35

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 83. 1 1 9- 1 20.

Ibidem, p. 120.
P. Chiribută, op. cit., p. 710.
L. Ellis, ()p. cit., p. 134.
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două surse: minele existente în Carpaţii Orientali, de origine
sedimentaro-metamorfică (Munţii Bistriţei ce continuă cu Munţii Civcin,
astăzi în Ucraina), sau acumulările din mlaştini şi soiuri, de natură
reziduală (Podişul Podoliei şi Platforma Scitică)36•
Autoarea sublinia de asemenea faptul că după preluarea tehnicii
picturii bicrome (roşu şi negru) de la comunităţile Petreşti, meşterii olari
cucutenieni au adus la rândul lor importante contribuţii în acest domeniu.
Primul pas 1-a constituit aplicarea slipurilor pe ceramică, fenomen sesizat
de S. Marinescu Bîlcu, ca apărând la nivelul fazei Precucuteni III37• În
următoarea etapă s-au făcut inovaţii tehnologice legate de arderea vaselor
(ridicarea nivelului gazelor), recunoaşterea în natură şi utilizarea
mineralelor ce rămân negre în ardere oxidantă şi respectiv producerea
slipului ce fixează culoarea pe suprafaţa nearsă a ceramicii38•
O descoperire arheologică foarte importantă a adus confirmarea
datelor prezentate în rândurile anterioare şi ea este legată de aşezarea
Cucuteni A3 (A3b) de la Dumeşti "Între pâraie", cercetată de R Maxim
Alaiba39• Între materialele descoperite aici în anul 1984 se numără şi o
36

Ibidem, p. 83, 121 şi tabelul 5. Ca informa�i geologice găsim aici: M. Savul, Studiu asupra
şisturilor cristaline şi zăcămintelor de manganez din regiunea Sarut Domei, în Anuarul
Institutului Geologic al României, 1972, 1 2, p. 415-466; M. Savul, Le cristal/in de Bistriţa
La region Dorna-Broşteni (districts Câmpulung et Neamţ), în Annales &ientifiques de
l 'Universite de lassy (Iaşi), 1 938, 24 (1), p. 206-285; M. Savul, V. Ianovici, Chimismul
roci/ar cu mangan din Carpaţii Orientali şi Meridionali din RPR, în Studii şi Cercetări de
Geologie, Bucureşti, 1958, 3 (1-2), p. 7-59; V. lanovici, Jnformations generales sur les
gisements de minerai de manganese de la Roumanie, în Simposium de/ Manganeso, XX
Congreso Geologico lnternacional (Mexico), 1956, voi. V (Europe), p. 349-373; T.
Idriceanu, G. Bâgu, G. Boţoman, Consideraţii geologice, mineralogice şi geochimice
asupra zăcămintelor de mangan din M Dadu (Carpaţii Orientali), în Analele Ştiinţifice ale
Universităţii ,. Al. l Cuza " din laşi, 1966, 12, p. 33-50; R. Krajewski, Sprawozdanie z
posszukiwan rudy manganu na Prelucznym w Gorach Czywczynskich (Compte-rendu des
recherches du minerais de manganese sur le Preluczny dans les Montes Czywczyn
(Karpates Polonaises Orientales), în Service Geologique de Pologne, Institut Geologique

de Pologne, Warszawa, Bulletin No. 2, 1938; E. F. Shnyukov, G. N. Orlowsky,
Manganese ores ofthe Ukraine SSR, în Geology and Geochemistry ofManganese, edit. l.
M. Varentsov şi G. Grasselly, 1980, voi. II, p. 393-402, Schweizerbart'sche, Stuttgart.
37 S. Marinescu Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1 974, p.
75, 77; L. Ellis, op. cit. , p. 1 19.
3 8 L. Ellis, op. cit. , p . 1 1 7.
39 R. Maxim Alaiba, Locuinţa nr. 1 din aşezarea Cucuteni A3 de la Dumeşti (Vaslui), în
Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI, Vaslui, 1 983- 1 984, p. 99; A. Niţu, Criterii
actuale pentru clasificarea complexelor ceramice şi periodizarea etapelor culturii
cucuteniene, în Cercetări Istorice, S.N., 1 1 , Iaşi, 1980, p. 1 5 1 - 1 52 şi tabel !.
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cupă pictată policrom (cu motive spiralice), din pastă semifină40 (fig. 1/1 ).
Vasul a atras de la început atenţia prin conţinutul său deosebit: 48
fragmente prismatice cu faţete şlefuite (unele de formă neregulată), de
culoare roşie (fig. 1 /2); un număr de 1 048 granule sferice/noduli întregi şi
1 49 fragmente de culoare negricioasă (fig. 1 /3); un obiect trapezoidal din
rocă (folosit pentru mojarare), (fig. 2/4); două obiecte de formă ovoidală
(identificate ulterior a fi mânere de la " pensoane"), (fig. 2/1 -3). Analizele
fiz ico-chimice pentru stabilirea compoz iţiei chimice a primelor două
categorii de materiale menţionate au fost făcute la Iaşi, la Laboratorul
zonal de restaurare (M. Geba) şi la Bucureşti, la Laboratorul de fiz ică de la
Muz eul Naţional de Istorie a României (Gh. Niculescu)4 1 • Totodată s-au
prelevat şi analizat fragmente de pictură roşie şi neagră de pe vasul în care
obiectele au fost descoperite.
Ca rezultat al analizelor prin difracţie cu raze X, s-a observat că
granu lele sferice/nodulii şi pigmentul brun închis de pe vasul analizat
reprezintă oxid magniferos, sau Jacobsite (difractograma nr. 26 1 ) .
Pigmentul roşu d e p e vas, c a ş i analiza fragmentelor prismatice a u pus în
evidenţă hematita, (difractograma nr. 762, ambele realizate de Gh.
Niculescu)42 •
Studiind la microscop p iesele descoperite în vas, C. Pântea a
observat striaţi i paralele pe fragmente de hematit, ca şi pe granule de oxid
magniferos, care i-au dat posibilitatea reconstituirii modului de obţinere a
culorilor respective. Fragmentele de hematit şi granulele de oxid
magniferos erau zdrobite în bucăţi mai mici şi apoi măcinate sub forma
unor pudre, prin mojarare, cu obiectul trapezoidal (fig. 2/4)43 • El
presupune că pudra obţinută a fost amestecată cu un liant organic (sucuri
de plante, albuş de ou sau sânge). Pictarea se făcea cu pensoane, ce aveau ·
mâner ovoidal, ca piesele identificate î n vas (fig. 2/ 1 -3). Prin radiografia
nr. 2873, efectuată la Laboratorul de fiz ică de la Muzeul Naţional de
Istorie a României din Bucureşti, s-au observat urmele unui fascicol de
fibre, ce aparţin pămătufului dispărut (aici în foto de la fig. 2/3)44 • C.
Pântea a denumit foarte pitoresc descoperirea ca reprez entând o "trusă
4°

C. Pântea, Noi date privind tehnica picturală în cultura Cucuteni, în Acta Moldaviae
Meridionalis, V-VI, Vaslui, 1 983- 1 984, p. 4 1 3. Mulţumim şi pe această cale
colegului C. Pântea pentru amabilitatea de a ne oferi documentaţia foto.
41 Ibidem, p. 414, 417, nota 2.
421bidem, p. 415, fig. 3 (oxid magniferos) şi 4 (hematit).
4J Ibidem, p. 416 şi fig. 6/3.
44 Ibidem , p. 416 şi fig. 7.
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Fig. 1.
Dumeşti, Cucuteni A 3 târziu: 1, cupă pictată tricrom, reprezentând " trusa de
pictură " ; 2,fragmente de hematit; 3, noduli de oxid magniferos/JacobsiL
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Fig. 2.
Dumeşti, Cucuteni A3 târziu, celelalte piese ale " trusei de pictură":
1-2, mânere ale pensoanelor; 3, secţiune prin pensonul mai mare (1);
4, lustruitor,folosit pentru şlefuirea vaselor.
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d e p ictură", atrăgându-se atenţia asupra faptului c ă toate piesele
descoperite în interioru l e i au suferit o ardere secundară45•
Descoperirea de la Dumeşti este extrem de importantă deoarece pe
baza ei s-au verificat încă o dată analizele anterioare, oferind în acelaşi timp
şi materia primă propriu-zisă folosită pentru pictare, ca şi informaţii cu
privire la instrumentele folosite. Fragmentele de hematit şi nodulii de oxid
de mangan sugerează în mod sigur că meşterii cucutenieni cunoşteau foarte
bine atât proprietăţile picturale ale acestor materiale, cât şi locul de
provenienţă. Arderea pieselor din trusa de pictură" poate să fi avut drept
"
scop dorinţa de păstrare în condiţii mai bune a unui material destul de greu
de procurat, dar şi posibilitatea de a proba calităţile picturale.
În rânduri le ce urmează ne vom referi la alte câteva descope
riri, provenind din aşezarea Cucuten i A3 de la Scânteia, jud. Iaşi,
s ituată de asemenea în partea de nord a Pod işului C entral
Moldovenesc, ca şi cea de la Dumeşti46• În cadrul cercetărilor arhe
o logice de aici, începute în anul 1985, au fost descoperite mai multe
fragmente, d i ferite ca formă şi mărime, de hematit (fig. 3/2). Ele
aveau o ocurenţă mai mare lângă locuinţele L 4 L 1 1 , cea mai mare
concentrare fi ind observată în mod special lângă L 7 şi L 9 . M ici
bucăţi de hematit au fost descoperite ş i în unele gropi studiate, ca
cele cu numerele 1 1 , 1 7, 62, 63, 65, 1 1 3 ; mai multe fragmente provin
d i n groapa 1 73 , cercetată parţial în anul 1 999. Mai mult, în această
ultimă groapă, la adânc imea de -2,70 m a apărut un vas de tip
farfurie, spart in situ, ce zăcea cu fundul în sus şi avea pe pereţi o
cantitate apreciabilă de pulbere de hematit (fig. 3/ 1 ). Reamintim că
pulbere de hematit a fost identi ficată şi în zona dorsală a scheletului
din mormântul dublu cercetat la Scânteia în anul 19904 7 •
Anal izând fragmentele descoperite la Scânteia, ca ş i pictura
de pe alte câteva fragmente ceramice policrome, provenind din
-

Ibidem, p . 4 1 7.
C.-M. Mantu, Vases anthropomorphes du site Cucuteni A3 de Scânteia (dep. de laşi). in Le
Paleolithique el le Neolithique de la Roumanie en contexte europeen, Bibliotheca
Archaeologica Iassienssis, IV, Iaşi, 1991, ed. V. Chirica, O. Monah, p. 328-334; Idem,
Reprezentări antropomoife pe ceramica aşezării Cuculeni A3 de la Scânteia Oud. laşi), in
SCIVA, 43, 1992, 2, p. 307-3 16; Idem, Plastica antropomorfă a aşezării Cuculeni A3 de la
Scânteia O ud laşi), in Arheologia Moldovei, 16, 1993, p. 5 1-68.
47 C.-M. Mantu, O. Botezatu, B. Kromer, Une tombe double a inhumation de
l 'etablissment de type Cucuteni de Scânteia (departemenl de laşi, Roumanie}, în
Prehistoire Europeenne, 6, 1994, p. 225-24 1 .

45
46
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această aşezare, prin analize de d i fracţie cu raze X s-a aj uns Ia
concluzia că roşu de pictură conţine şi în acest caz hematit şi
magemite (cu d i ferite faze cristalografice ale Fe 0). În ceea ce
priveşte culoarea a lbă, la Scânteia s-a folosit silicatul de calciu.
Pentru culoarea neagră şi în acest caz a fost pus în evidenţă
Jacobsitul (fig. 4, 5 ) .
În cadrul c e l u i d e al 3 1 -lea S impozion Internaţional de
Arheometrie de la B udapesta din anul 1 998, I. Palaguta a prezentat o
comun icare cu privire la rezultatele studi i lor asupra tehnic i i de
decorare a ceramicii C ucuteni-Tripolie. Din păcate, informaţiile sunt
insuficiente, fiind publ icate doar rezumatele acestui s impozion. În
rezumat se precizează că în intervalul 1 992- 1 993 la Institutul de Stat
pentru conservare de la Moscova mai mulţi cercetători (N.
Podvigina, S . Pisareva, V. Kireeva, A. Levishtein, E. Malachevskaya
şi N. Travkina) au anal izat 82 fragmente ceramice provenind din 1 9
aşezări Cucuteni-Tripol ie (nu ştim care !!!)4 8 • Pe baza analizelor
fizi co-chimice (nu se precizează care!) s-a ajuns la concl uzia că s-au
folosit pentru pictură următoarele materiale: pigment roşu - oxizi ş i
hidroxizi de fier; pigment a l b - caol in; p igment negru - compuşi p e
bază de fier ş i mangan49• Câteva concluzii interesante sunt prezentate
în înche iere, care nu ştim încă în ce măsură sunt veridice: vopselele
erau preparate pe baza unui l iant organic, alcătuit din proteine sau
carbohidraţi ; c u loril e erau aplicate du ă ardere; pictura era acoperită
�
cu un strat de ceară sau poate lustruită 0 .
S intetizând datele prezentate s-ar putea formula unele concluzii.
Deşi sporadice şi de m ică anvergură, analizele efectuate în acest sens
demonstrează interesul pentru pigmenţii folosiţi la pictarea vaselor
complexului cultural Cucuteni-Tripolie (fig. 6)5 1 •

48

1.

Palaguta, Some results of study of Cucuteni-Tripolye decoration technique, in 3 1
International Symposium o n Archaeometry. Budapest, Hungary, 27 April 1 May
1 998, Program and Abstract, p. 10. Î n acest rezumat, din nefericire nu sunt
-

49

mentionate numele aşezărilor din care provin materialele analizate!

Ibidem.
50 Ibidem.
51

Referitor la complexul cultural Cucuteni-Tripolye se presupune existenţa a două
areale geografice distincte: în primul predomină ceramica pictată (Cucuteni), in timp
ce in cel de al doilea ceramica decorată cu incizii (Tripolie).
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Fig. 3.
Scânteia, Cucuteni A3: strachină spartă din gr. 173,
cu pulbere de hematit; 2,fragmente de hematit descoperite
în diferite zone din aşezare.
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Fig. 4.
Scânteia, Cucuteni A3: spectrul EDAX al culorii negru brun de pe un
fragment de vas. Ionii deMn sunt prezenţi.
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Fig. 5.
Scânteia, Cucuteni A3: diagrama difracţiei prin raze X
a unuifragment de pudră provenind de la acelaşi vas (ca la EDAX). Vârfurile
marcate cu • sunt de la Jacobsit-MnFe204ASTM 10-312. CuKa radiation,
Nifilter, 36kV, 20mA, 20.
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Dacă pentru arealul cucuten ian se cunosc cu exactitate
aşezările din care s-au prelevat materialele analizate (puţine totuşi
comparativ cu cele circa 3000 de aşezări cât sunt astăzi cunoscute ! )
şi căror faze evolutive e le corespund (fig. 7 , poziţiile 2- 15), pentru
arealul tripol itan, felul în care au fost publ icate datele nu permit o
evaluare similară (fig. 7, poziţiile 1 , 1 6) . Ar fi de dorit ca pe vi itor ş i
datele din acest ultim areal s ă conţină m a i multe info rmaţii în
legătură cu aşezările şi fazele cărora le corespund, cu atât mai mult
cu cât, din cauza unor evoluţii culturale locale, aici există uneori
maniere deosebite de decorare a vaselor (pictură înainte sau după
ardere, dar în unele cazuri ş i în două etape).
Central izând datele care ne-au stat la d i spoziţie, reiese că s-au
folosit următori i pigmenţi:
1.
Pigmentul alb. In arealul cucutenian se pare că cel
mai util izat era sil icatul de calciu (fig. 8, Cucuteni,
Truşeşti, Poduri, Scânteia), spre deosebire de cea
tripol iană, unde este indicat caol inul (fig. 8) . Doar
anal izele pentru B il cze Z lote şi Peştera Verteba
indică alte combinaţii (metacaolinit şi calcit, ca şi
calcit şi protoenstatit) .
Pigmentul roşu. Hematitul este p rezent în
2.
maj oritatea analizelor efectuate (fig. 8), cu două
excepţii, goeth it şi l imonit l a Ghelăieşti - Nedeia"
"
şi hematit şi maghemit la Scânteia. Cum se ştie, prin
ardere, goethitul şi l imonitul se transformă în
hematit.
Pigmentul negru sau brun închis. Anal izele e fectu
3.
ate indică o varietate de oxizi de mangan şi de fier:
piroluzită - Ghelăieşti - Nedeia" ; Hausmanit "
Ghelăieşti - Nedeia" , B i l cze Zlote şi Peştera
"
Verteba; oxid de mangan şi oxid magnife
ros/Jacobsit - Poduri, Scânteia, Târgu Ocna
Podei " ; Jacobsit şi magnetit - Poduri şi Văleni;
"
hematit - Târgui Bereşti (fig. 8).
Procurarea acestor materiale implica probabi l ş i un grad
d i ferit de d ificultate. Dacă p igmenţii alb şi roşu se găseau relativ
uşor, datorită frecvenţei lor ridicate în formaţiunile geologice argi
loase, p igmentul brun, aşa cum s-a arătat avea o arie mai restrânsă de
răspând ire. C u toate acestea, în afara zonelor de unde se presupune
A
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că se exploatau (Munţii Bistriţa/Jacobeni şi Munţii C ivcin sau zonele
mlăştinoase din Ucraina) nu trebu ie să neglij ăm nici pos ibil ităţile
oferite de mlaştin ile locale şi mai ales turbări i le, care ar fi putut
furn iz a de asemenea această materie p rimă. Primul pas important îl
constituia procurarea acestor materiale d i n mediul natural.
Nu este exclus ca aceşti pigmenţi să fi constituit bunuri
oferite spre sch imb, alături de altele, între diferite comunităţi . Este
interesant de notat că nodulii de Jacobsit descoperiţi la Dumeşti, sunt
similari celor care apar în bogata depunere de l a Nikolaev, Ucraina,
pe Bugul sudic 52 • Pe vi itor se impu ne e fectuarea unor analize care să
ind ice provenienţa nodulilor de la Dumeşti. Ambele tipuri de
pigmenţi, hematita şi Jacobsit-ul au fost arşi, în scopul unei mai bune
păstrări, dar poate şi din dorinţa de a testa calităţile de pictare.
Supoz iţiile formulate de unii autori aici m enţionaţi cu privire
la amestecarea pulberilor cu un l iant organic, proteine sau
carbohidraţi, înainte de p ictare, pentru întărirea gradului de aderenţă
şi rez istenţei picturii nu pot fi demonstrate.
Conform informaţiilor etnografice şi celor arheologice, vasele
după pictare, erau lustruite cu p ietricele de râu foarte netede şi apoi
arse. Astfel de lustruitoare apar deseori atât în aşezări arheologice
cât şi în morm inte ind ividuale, sugerând chiar ocupaţi ile unor
membri ai comunităţii 5 3 •
52

Mulţumim şi pe această cale dr. N. Buzgar de la Facultatea de Geografie-Geologie a
Universităţii "Al. 1. Cuza" Iaşi pentru informaţiile pe care ni le-a oferit. R.
Dumitrescu, Zăcăminte metalifere şi nerţ�atalifere, voi. Il, 1972, Editura Univ. "Al.
1. Cuza", laşi, p. 172 menţionează că la Nikolaev, manganul este prezent sub forma
unor mici noduli (cu un diametru între 1 mm - 1 cm; puţini din ei sunt mai mari,
atingând 2,5 cm).
53 Ne referim la filmul prezentat la Muzeul de Ştiinţele Naturii din cadrul complexului
"Academia de Ştiinţe", de la San Francisco, SUA cu privire Ia artista ceramistă,
Maria Martinez. Pentru a obţine luciul suprafeţelor pictate la vasele pe care le realiza
ea folosea acelaşi gen de mici pietricele de râu, lucioase; operaţia avea loc inaintea
procesului de ardere a vaselor. Astfel de pietricele de râu Iucioase sunt prezente în
mai toate aşezările preistorice din România. Chiar şi în epocile istorice astfel de
materiale sunt menţionate atât în aşezări cât şi în unele morminte. Astfel reamintim
aici unele descoperiri din necropola de tip Poieneşti - Lukaşevka de la Boroseşti,
judeţul Iaşi: 3 morminte de femei conţineau alături de alte piese şi acest tip de
pietricele de râu lucioase, "şlefuitoare", folosite la realizarea luciului metalic al
ceramicii. Vezi M. Babeş, Unelte geto-dace pentru modelarea ceramicii, in SCIVA,
3 1, 1980, 1, p. 28-29.
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Fig. 6.
Aşezări cu analize pentru pigmenţii de pictură: -, limita complexului
cultural Cucuteni-Tripolye: 1, Bilcze Zlote; 2, Cucuteni; 3, Dumeşti;
4, Ghelăieşti; 5, Hăbăşeşti; 6, Poduri; 7, Scânteia; 8, târgui Bereşti;
9, Tlirgul Ocna; 10, Truşeşti; Il, Văleni; zonele marcate cu culoare neagră
depozite de oxid magniferos/Jacobsit.
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Fig. 8. Pigmenţii de picturăfolosiţi în complexul cultural Cucuteni-Tripolie.
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Din cele prezentate, se desprinde şi ideea unei extrem de bune cunoaşteri
a mediului ambiant de către aceste triburi, care oferea suficiente resurse
chiar pentru soluţionarea unor aspecte tehnologice. Cunoscând calităţile
oferite de hematit şi oxidul de mangan, cucutenienii foloseau o ardere în
mediu oxidant pentru vasele pictate, spre deosebire de meşterii greci şi
ciprioţi, care pentru a soluţiona aceeaşi problemă, a culorii roşii şi negre,
au altemat arderea oxidantă şi reducătoare, o perioadă lungă de timp (cea.
5000- 1 625 B.C.), până la epoca bronzului 54 •
Sperăm ca pe viitor interesul pentru acest tip de analize să fie mai
mare şi să aibă ca rezultat mai multe materiale investigate. Nu sunt de neglijat
nici aspectele arheologice legate de aceste probleme, cu atât mai mult cu cât
cele două descoperiri menţionate au adus informaţii extrem de interesante.

PAINTING PIGMENTS FOR CERAMIC DECORATION
IN THE CUCUTENI-TRIPOLYE CULTURAL COMPLEX
Abstract
In the Cucuteni-Tripolye cultural complex there are only few
studies dedicated to this subject. Researches made in this area more
related to those regarding the clay composition and the technological
aspects of making pottery.
In the first part of this study we present and evaluate the analysis
for this field (fig. 6), very few indeed, from I l sites only (in Romanian
territory there are more than 3000 Cucuteni sites).
New archaeological discoveries from Scânteia (laşi district), (fig.
3) and especially from Dumeşti (Vaslui district), (fig. 1 -2) have improved
the new researches and analysis in this field, bringing also the raw
material it self and the tools (fig. 2) used for painting with red (fig. Y2,
2/2, 311 ), black (fig. 1 /3, 4, 5) and white.
The chemical composition of the painting pigments from the
Cucuteni-Tripolye cultural complex, used for obtaining the red, black and
white colour (fig. 8) as well as the geographical origin of the raw
material, indicate a good exploitation of the local resources, but also a
verry good exchange system farer communities (for manganese), (fig. 7).
54
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FIGURE EXPLANATIONS
Fig. l . Dumeşti, late Cucuteni A3 : 1, trichrome painted cup, the painting
"
box" ; 2, fragments of haematite; 3, nodules of iron manganese
oxide/Jacobsite.
Fig. 2. Dumeşti, late Cucuteni A3, the other pieces from the painting
"
box" : 1 -2, hand les of painting brushes: 3, section in the big brush
( 1 ); 4, shiningstone, used for polishing the pots.
Fig. 3. Scânteia, Cucuteni A3 : 1 , broken plat from pit 1 73, with red
haematite powder; 2, fragments of red haematite discovered in
different area of the settlement.
Fig. 4. Scânteia, Cucuteni A3: EDAX spectrum of a black brown colour
from a sherd. Mn iron is present.
Fig. 5. Scânteia, Cucuteni A3: X-ray diffraction diagram of a pattern of
powder of the same sherd (as in EDAX). Piks with • are from
Jacobsite - MnFe204 ASTM 1 0-3 1 2. CuKa radiation, Ni filter,
36kV, 20mA, 29.
Fig. 6. Summary of the analysis and investigated sites.
Fig. 7. Settlements with analysis for the painting pigments:---, limit of the
Cucuteni-Tripolye cultural complex: 1, Bilcze Zlote; 2, Cucuteni; 3,
Dumeşti; 4, Ghelăieşti; 5, Hăbăşeşti; 6, Poduri; 7, Scânteia; 8, Târgui
Bereşti; 9, Târgui Ocna; 1 0, Truşeşti; 1 1 , Văleni; black colour areas with iron manganese/Jacobsite deposits.
Fig. 8. Summary of the painting pigments used in the Cucuteni-Tripolye
cultural complex.
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