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NOTĂ ASUPRA UNUI FRAGMENT DE VAS GUMELNIŢEAN CU ATRIBUTE
ANTROPOMORFE DESCOPERIT LA VITĂNEŞTI, JUD. TELEORMAN

Andreea BÎRZU *

Abstractː This study analyzes a unique fragment of a vessel with anthropomorphic
attributes, a human-shaped cup base, discovered at Vităneşti ‘Măgurice‘, Gumelniţa tell
settlement (Teleorman County).
Rezumatː În acest studiu ne-am propus să introducem în circuitul ştiinţific şi să analizăm
un fragment de vas cu atribute antropomorfe, unic până în această etapă a cercetărilor, mai precis
o bază de cupă cu figură umană, descoperit în aşezarea gumelniţeană de la Vităneşti ‘Măgurice’,
judeţul Teleorman.
Keywords: Neo-eneolithic; antrophomorphic vessel; Gumelniţa; pottery.
Cuvinte cheie: neo-eneolitic; vas antropomorf; Gumelniţa; ceramică.
Introducere
În anul 2017, în timpul campaniei de cercetări sistematice desfăşurate în aşezarea de tip tell
gumelniţeană Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman, a fost descoperită o bază de cupă din lut cu
atribute antropomorfe (Planşa I), unică până în această etapă a cercetărilor. În prezent, piesa face
parte din colecţia Muzeului Judeţean Teleorman. Aşezarea de la Vităneşti a fost cercetată începând cu
anul 1993 de un colectiv condus de dr. Radian-Romus Andreescu. Situl se află în Valea Teleormanului,
în apropierea terasei care protejează aşezarea dinspre nord şi est. Este un tell de dimensiuni medii, cu
o înălţime maximă de cca. 6,5 m şi un diametru de cca. 40-45 m la partea superioară. Până în prezent
a fost cercetat în întregime ultimul nivel de locuire, respectiv o aşezare incendiată aparţinând fazei
Gumelniţa B1, compusă din nouă construcţii. De asemenea, a fost investigată o locuire exterioară
aflată în imediata apropiere a tellului.
Contextul descoperirii
Piesa a fost descoperită în stare fragmentară, fiind identificate patru fragmente, în suprafaţa
Sy, caroul G2, la o adâncime de -1,03 m, într-o groapă de mari dimensiuni (cca. 2,5 x 6 m) şi o
adâncime maximă de 70 cm. Umplutura gropii era formată din pământ negru afânat, puternic
pigmentat cu chirpici ars, fragmente de lipitură cu urme de lemn, plăcuţe de vatră, fragmente
ceramice specifice fazei Gumelniţa B1 şi oase.
Descriere
Piesa, realizată din lut ars, parţial conservată, se remarcă prin prezenţa unei feţe umane,
fiind cel mai probabil o parte a unui vas cu atribute antropomorfe, mai precis o bază de cupă.
Artefactul, din care se păstrează baza, pe suprafaţa căreia a fost figurată faţa umană, şi o
mică parte din corpul vasului, a fost restaurat, fiind recompus din patru fragmente originale. Piesa are
următoarele dimensiuni: înălţimea păstrată de 6,3 cm, diametrul maxim la partea superioară de 9 cm,
iar la bază de 6 cm. Este lucrată dintr-o pastă fină, având ca degresant fragmente mici de carbonaţi,
ceramică pisată şi nisip de granulaţie mică. Este arsă reducător, având o culoare maroniu-negricioasă.
Suprafaţa interioară este netezită, iar cea exterioară lustruită pe unele porţiuni.
Piesa se încadrează în canoanele plasticii gumelniţene în ceea ce priveşte modelarea
detaliilor feţei. Astfel, nasul este reliefat, fiind redat printr-o nervură mediană. Urechile, cea dreaptă a
fost restaurată, iar cea stângă este fragmentară, sunt reprezentate prin două prelungiri laterale,
aplatizate, ale pastei. Pavilioanele urechilor prezintă una, respectiv trei perforaţii. Gura, figurată printro uşoară adâncire a materialului, este subliniată de un şir format din cinci puncte adâncite. Ochii sunt
migdalaţi, cu pleoapele închise, uşor reliefate şi marcate printr-o linie incizată orizontal. Baza, cu
formă cilindrică şi partea inferioară aplatizată pentru a asigura stabilitatea piesei, se evazează în
partea superioară. De o parte şi de cealaltă a bazei, sub lobii urechilor, se observă câte o urmă
_____________
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circulară, care pare să sugereze prezenţa unor toarte, posibil a unor braţe care ţineau cupa de
deasupra având în vedere analogiile piesei. Artefactul este gol în interior.
Baza de cupă se încadrează din punct de vedere cronologic şi cultural, pe baza ceramicii
descoperite până în acest moment în nivel superior de locuire al tellului de la Vităneşti ‘Măgurice’, în
faza B1 a culturii Gumelniţa.
Judecând după trăsăturile specifice şi raportându-ne la descoperirile asemănătoare, consider
că piesa poate fi integrată în categoria reprezentărilor plastice antropomorfe cu vas pe cap, aşa cum a
fost definită de către R.R. Andreescu (2002: 49-50). Această categorie cuprinde pe de o parte
statuetele-suport antropomorfe, precum cele descoperite în aşezările gumelniţene de la Vidra (Rosetti
1939: 38, pl. 24/I, 25/1, Andreescu 2002: Pl. III/3, 35) (Planşa III.1), Gumelniţa (Marinescu-Bîlcu şi
Ionescu 1967: Pl. V/1a, 1b, VI/1) (Planşa III. 2), Glina (Nestor 1933, Andreescu 2002: Pl. III/5, 34/1)
(Planşa III.2), iar pe de altă parte vasele antropomorfe, cum este cel de la Hotnitsa (Todorova 1979: 33)
(Planşa III.4).
Piesele care alcătuiesc această categorie sunt foarte variate din punct de vedere morfologic,
fiecare dintre ele fiind în sine un unicat şi constituind un anumit tip în cadrul categoriei menţionate
mai sus. Acest detaliu ţine cu siguranţă de particularităţile, de diversele aspecte regionale ale culturii
căreia îi aparţin reprezentările plastice. În ciuda acestui fapt, toate aceste descoperiri se definesc prin
prezenţa unui vas bitronconic, specific orizontului cultural Gumelniţa, în partea superioară a corpului,
pe cap. Alături de acest aspect definitoriu, piesele din această categorie au în comun o serie de alte
trăsături precumː toate sunt realizate din lut ars şi reprezintă un personaj feminin în poziţie verticală.
Silueta feminină este reliefată plastic prin intermediul unor elemente vestimentare de tip rochie
evazată, precum în cazul statuetelor-suport descoperite la Vidra, Gumelniţa şi Glina (Planşa III.1-3)
sau a sânilor (Planşa III.2). Toartele acestor piese sunt reprezentate de cele mai multe ori sub forma
unor braţe, îndoite din coate şi orientate în sus, susţinând şi echilibrând vasul modelat pe cap. Din
nefericire, starea de conservare a piesei care face obiectul studiului nostru nu ne permite identificarea
unor elemente de gen.
Analogii
În stadiul actual al cercetărilor, baza de cupă cu atribute antropomorfe de la Vităneşti este
prin caracteristicile sale o descoperire unică, statuetele - suport antropomorfe formând, în general, o
categorie restrânsă în spaţiul de la nord şi sud de Dunăre.
O piesă asemănătoare a fost descoperită în cadrul aşezării gumelniţene de la Vidra, jud. Ilfov
(Planşa III.1). Este vorba despre o statuetă-suport cu chip uman în relief, ale cărei braţe, rupte din
vechime, susţineau un vas pe cap (Rosetti 1939: 38, pl. 24/I, 25/1). Detaliile feţei au fost modelate pe
partea superioară a suportului de forma unei rochii – clopot.
Semnificaţii şi interpretări
Detaliile morfologice şi contextele de descoperire ale reprezentărilor plastice antropomorfe
cu vas pe cap oferă foarte puţine indicaţii referitoare la funcţiile şi semnificaţiile acestora. Astfel,
aceste reprezentări pot fi interpretate, din punctul meu de vedere, în două feluri (care nu trebuie
neapărat să se respingă unul pe celălalt)ː
1. Ca reprezentări ale unei practici cotidiene, comune, de transport a unor lichide, cereale
etc., pe distanţe relativ mici, prin poziţionarea vasului pe creştet, întregul corp preluând greutatea
recipientului. Această modalitate de transport a vaselor de către femei, având analogii etnografice în
diverse epoci şi arii culturale. În cultura populară, în mod deosebit, există o serie de astfel de
reprezentări. Acest tip de piese amintesc de obiceiul răspândit şi astăzi în anumite regiuni şi, mai ales,
în sud-estul european, de a purta vase şi coşuri pe cap (Dumitrescu 1974: 232).
2. Ca reprezentări ale unor obiecte cu funcţie cultică, ce înfăţişează adoratori sau, aşa cum a
susţinut Valentina Voinea (2005: 388-9) – ‘purtători de ofrande’. Piesele redau femei tinere, unele
dintre ele posibil însărcinate (vasul de la Hotnitsa) care par să săvârşească un gest ritualic, legat
probabil de conţinutul vasului pe care-l poartă pe cap. Poate că nu ar fi greşit să considerăm că aceste
artefacte ar fi putut fi piese votive, elemente componente ale unor depuneri cu caracter cultic. Aceste
reprezentări pot fi expresii ale unei teme cultice comune mai multor societăţi neo-eneolitice. Este
posibil ca ele să fi fost folosite ca elemente de recuzită în cadrul unor ritualuri de iniţiere sau a unei
ceremonii legate de un cult agrar. Aceste practici puteau avea un caracter mai mult sau mai puţin
magic şi erau săvârşite cu scopul de a-şi face favorabile forţele supranaturale sau de a le îndepărta pe
cele malefice într-o anumită împrejurare.
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Deşi puţine şi fragmentare, informaţiile pe care le avem în acest moment al cercetării, înclină
balanţa mai degrabă către cea de-a doua ipoteză.
Dacă ne raportăm la numărul redus de astfel de descoperiri, dar şi la calitatea modelării şi
decorării acestora, cele mai multe dintre ele fiind adevărate capodopere ale meşterilor preistorici,
ajungem la concluzia că aceste piese nu erau folosite în viaţa de zi cu zi, ci mai degrabă în cadrul unor
ceremonii, cu ocazia practicării unor ritualuri. Nu ar trebui exclusă nici posibilitatea ca aceste artefacte
să reprezinte un bun comun şi să fie folosite în folosul unei întregi comunităţi neo-eneolitice. Apoi,
aceleaşi aspecte ne fac să credem că aceste artefacte nu erau accesibile tuturor membrilor
comunităţilor neo-eneolitice, ci doar unor elite, posibil spirituale, fiind astfel indicatori ai unui statut
social privilegiat.
Ideea conform căreia aceste piese ar reprezenta adoratori, purtători de ofrande (Voinea
2005: 388-9), este sugerată de atitudinea în care au fost surprinse personajele, mai precis de poziţia
braţelor – ridicate în sus, cu palmele orientate către exterior – şi de expresiile faciale ale acestora. Din
acest punct de vedere, reprezentarea gurii, dar mai ales a ochilor, mari şi migdalaţi, este foarte
sugestivă, exprimând emoţii şi trăiri adânci.
Desigur, braţele orientate în sus au rolul de a susţine şi echilibra recipientul poziţionat pe
creştet, dar în acelaşi timp de a-l prezenta şi oferi, împreună cu conţinutul lui, unei anumite divinităţi.
Ofranda adusă fiind conţinutul vasului purtat pe cap sau, de ce nu, vasul însuşi.
Presupunând că vasul purtat pe cap conţinea apă sau cereale şi cunoscând rolul deosebit de
important pe care agricultura îl avea în cadrul societăţilor neo-eneolitice, aceste artefacte puteau fi
folosite în cadrul unor ritualuri agrare efectuate în perioadele de mare însemnătate pentru
însămânţarea pământului, dezvoltarea culturilor sau de secetă (toamna, primăvara sau vara), cu care
s-au confruntat diferitele comunităţi preistorice la un moment dat. Este posibil ca prin intermediul
acestor practici să se fi urmărit atragerea bunăvoinţei unei divinităţii şi implicit a ploii fertilizatoare.
Sedentarizarea populaţiilor a permis dezvoltarea agriculturii, ocupaţie cu implicaţii profunde
în mentalitatea tradiţională, care a generat numeroase rituri şi obiceiuri, ce se înscriu organic în
calendarul popular. Dintre obiceiurile agrare cu o tradiţie străveche, care au menirea de a stimula
fertilitatea pământului, se numără Paparuda, practică magico-rituală care face parte din categoria
ceremonialelor care asigură rodnicia ogoarelor şi bogăţia recoltelor, prin provocarea ploii, practicată pe
timp de secetă. Simbol feminin şi universal al vieţii, apa este elementul principal al ceremonialului de
aducere a ploii (Ghinoiu 2005: 142). În cadrul acestei practici, femeile joacă un rol esenţial, ele
săvârşind o serie de gesturi ritualice care vor aduce ploile bune, fertilitatea şi belşugul pământului şi
vor feri de secetă comunitatea.
În mentalul popular, Paparuda apare ca o zeitate, fiind imaginată ca o femeie tânără sau
fată pură, înaltă şi subţire, care ‘umblă cu ploile’ (Cuceu 1988: 216). În zona Moldovei, Paparuda era o
femeie însărcinată (Muşlea şi Bârlea 1970: 367-8).
Ritualul Paparudei este închinat unei zeităţi a ploii şi are caracterul unei manifestări de magie
publică, ceremonialul de invocare a ploii fiind îndeplinit, atât la date fixe, cât şi ocazional, vara, la
apariţia secetei, în folosul întregii comunităţii (Ghinoiu 2005: 149).
Concluzii
Cu riscul ca această comparaţie, dintre artefactele neo-eneolitice cu vas pe cap, categorie în
care se integrează şi baza de cupă care a constituit subiectul acestei lucrări, ca obiecte de cult sau ca
elemente ce fac parte din recuzita unui ritual şi obiceiul popular de stimulare a fertilităţii pământului
prin invocarea ploii, Paparuda, să fie exagerată, nu putem să nu observăm elementele comuneː
prezenţa şi importanţa femeii, vârsta şi atitudinea acesteia.
Deşi greu de susţinut, pentru că în lipsa unor dovezi concrete, fără echivoc, această
comparaţie nu poate fi verificată, ea trebuie privită ca un punct de plecare în ceea ce priveşte
interpretarea acestor artefacte despre care ştim atât de puţine lucruri.
Note
1.

Piesa ne-a fost pusă la dispoziţie, cu amabilitate, spre studiu de către Dr. Pavel Mirea, manager al
Muzeului Judeţean Teleorman, căruia dorim să-i mulţumim şi pe această cale.
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Planşa I. Bază de cupă cu atribute antropomorfe, Vităneşti.
Cup base with anthropomorphic attributes, Vităneşti.
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Planşa II. Bază de cupă cu atribute antropomorfe, Vităneşti.
Cup base with anthropomorphic attributes, Vităneşti.
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Planşa III. Statuete suport cu vas pe cap: Vidra (1), Gumelniţa (2), Glina (3); Vas antropomorf cu
vas pe cap, Hotnitsa (4) (1-3 – după Andreescu 2002, 4 – după Todorova 1979).
Stand - statuettes with pot on the head: Vidra (1), Gumelniţa (2), Glina (3); Antropomorphic vessel
with pot on the head, Hotnitsa (4) (1-3 – after Andreescu 2002, 4 – after Todorova 1979).

