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OBSERVAŢII ASUPRA UNOR VASE GUMELNIŢENE CU PERFORAŢII
DIN TELL-UL DE LA VITĂNEŞTI ‘MĂGURICE’, JUD. TELEORMAN
Ion TORCICĂ

Abstract: This study remarks on the ‘repair' of vessels, a practice little-known in Romanian
Eneolithic research. The vessels were discovered in a burnt dwelling belonging to the Gumelnita B1
layer at the 'Măgurice' tell settlement, Vităneşti, Teleorman County. Two of the analyzed vessels
belong to the inventory of dwelling L.15. They were found together with other special finds including a
gold pendant and an anthropomorphic vessel. This combination of finds highlights the context in
which the vessels were ‘repaired' and offers more information on the purpose of this practice.
Rezumat: În studiul de faţă este prezentată o practică mai puţin cunoscută în cadrul
cercetării eneoliticului din spaţiul românesc, şi anume aceea a ‘reparării’ unor vase. Acestea au fost
descoperite în locuinţe incendiate ce aparţin nivelul Gumelniţa B1, în aşezarea de tip tell de la
Vităneşti ‘Măgurice’, judeţul Teleorman. Două dintre vasele analizate fac parte din inventarul locuinţei
L.15. Ele au fost găsite împreună cu alte descoperiri ce pot fi considerate deosebite, printre care un
pandantiv din aur şi un vas antropomorf. Această asociere detaliază cadrul în care unele vase au fost
‘reparate’ şi ne oferă informaţii suplimentare asupra scopului acestei practici.
Keywords: tell settlement; Gumelniţa culture; perforation; dish; truncated cone-shaped
vessel.
Cuvinte cheie: aşezare tell; cultura Gumelniţa; perforaţie; strachină; vas tronconic.
Cercetările întreprinse în aşezările culturii Gumelniţa au dus la descoperirea unor vase cu
perforaţii sau a unor fragmente ceramice perforate1. Se observă existenţa a două situaţii în care au
fost realizate perforaţii în pereţii recipientelor. Unele perforaţii pot fi considerate ‘utilitare’, având
scopul precis de a înlocui butonii perforaţi, deci de a ajuta la suspendarea vasului sau de a-l fixa mai
bine, cum ar fi cazul capacelor (Harţuche şi Bounegru 1997: 74, fig. 45). De cele mai multe ori
acestea erau situate imediat sub buza vasului (Lăzurcă 1984, pl. VI, VII). Altele erau făcute pentru a
‘coase’ vasele sparte sau deteriorate, încercându-se astfel să fie redate în folosinţă. După aceste
operaţii, recipientele căpătau fie funcţia iniţială, fie erau utilizate în alte scopuri (Lăzurcă 1984: pl. IX;
Harţuche şi Anastasiu 1968: pl. 25:1).
Arealul vestic al culturii Gumelniţa este cunoscut datorită cercetărilor realizate îndeosebi în
aşezări, cele mai multe dintre ele fiind de tip tell (Mirea şi Frînculeasa 2005: 64). Cel mai cercetat este
tell-ul din localitatea Vităneşti, judeţul Teleorman. Printre principalele obiective propuse în anul 1993,
este şi săparea în totalitate a ultimului nivel de locuire (Andreescu et al. 2003: 75).
În campaniile arheologice desfăşurate în anii 2008-2009 în sectorul Y al tell-ului, au fost
cercetate în întregime trei locuinţe incendiate (L.13, L.14, L.15) ce au aparţinut nivelului Gumelniţa B1
(Andreescu et al. 2009a: 230). Starea lor de conservare este destul de proastă, fiind deranjate de
lucrările agricole şi de alte intervenţii moderne. În unele cazuri, această situaţie a afectat posibilitatea
reconstituirii formei exacte a structurilor, a dimensiunilor, a tehnicilor constructive şi a eventualelor
amenajări interioare. Locuinţele L.13 şi L.14 aveau un inventar bogat, format din numeroase vase
întregibile, greutăţi de lut ars cu decor spiralic, diverse unelte din silex, os, corn, plastică zoomorfă
(Andreescu et al. 2009b: 76). Locuinţa L.15 avea un inventar ceramic mai redus, dar se remarcă prin
alte descoperiri cu caracter mai special: un pandantiv din aur, un vas antropomorf şi o statuetă
antropomorfă întreagă.
Obiectul articolului de faţă este reprezentat de trei vase, dintre care două întregibile,
descoperite în campania 2009 în locuinţele 13 şi 15.
Primul, un fragment de vas (Pl. II:6-8, III:4), a fost descoperit în sectorul C-G (6-7), caroul
D6 la o adâncimea de -1,63 m faţă de punctul 0 şi -0,55 m faţă de nivelul actual al solului. În
campania arheologică din anul 2009, în sectorul C-G (6-7), după decopertarea nivelului arabil, la
adâncimea de cca. 30-40 cm (faţă de nivelul solului) a ieşit la iveală o zonă cu chirpici ars la roşucărărmiziu, mărunţit, concentrat în carourile C6-E6. În urma observaţiilor startigrafice s-a considerat
că acesta reprezintă continuarea distrugerii locuinţei L.13, descoperită în campania din anul 2008.
Grosimea acesteia era cuprinsă între 5-15 cm şi avea prinsă în ea fragmente ceramice. Nu s-au
observat amenajări de gen podele aflate sub nivelul de distrugere. Fragmentul ceramic se afla prins în
nivelul inferior de distrugere, într-o zonă de grosime maximă a chirpiciului ars, împreună cu alte vase
şi fragmente de vase sparte in situ.
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 2, 2010: 99-105
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Alte două vase, o strachină şi un vas de provizii tronconic au fost descoperite în sectorul MR (1-5), în caroul M5 la adâncimea de -1,10 m faţă de punctul 0, respectiv în caroul M2 la -0,99 m.
Cercetările desfăşurate în campania 2009 în acest sector s-au axat pe studierea resturilor
locuinţei L.15. Acestea se concentrau în carourile M1-M5, N1-N5, O2-O5. Distrugerea, afectată parţial
de lucrările agricole, era formată dintr-o masă de lut ars la roşu-cărămiziu, mărunţit. În unele zone,
cuprindea fragmente de chirpici cu dimensiunile între 2-5 cm. În carourile M3, M4 acestea aveau
dimensiuni mai mari (20-40 cm) şi erau formate din lipituri succesive de 2-3 cm. Nu s-au observat
amenajări ale nivelului de călcare. În distrugere şi sub aceasta s-au descoperit vase sparte in situ,
greutăţi de lut şi o statuetă antropomorfă ce reprezintă un personaj feminin aşezat, de tipul aşezat pe
un scaun-tron.
Vasul de provizii era prins în nivelul superior al distrugerii. După demontarea acestuia,
suprafaţa de chirpici ars s-a restrâns, apărând şi bulgări mai mari ce formau la o distanţă de 0,30 m
de vas, o linie dreaptă, orientată NE-SV pe direcţia carourilor M2-N1. Avea o lungime de 2-2,50 m,
posibil indicând direcţia uneia dintre laturile locuinţei.
În caroul M5 s-a cercetat vatra ce a aparţinut locuinţei L.15. Era puternic deranjată, ceea ce
s-a mai păstrat avea o formă ovală, alungită, cu dimensiunile de 1,00-1,50 m. La demontare s-a
observat că aceasta a avut trei niveluri de ‘plăcuţe de vatră’. În zona ei au mai fost descoperite trei
râşniţe fragmentare şi vase sparte in situ. Unul dintre acesta este cea de-a doua strachină ce face
obiectul articolului de faţă.
Fragmentul de vas, descoperit în locuinţa L.13 reprezintă partea superioară dintr-o strachină
tronconică (Pl. II:6-8, III:4). Are o pastă de bună calitate ce are ca degresant nisip fin, în cantităţi
reduse. Este arsă secundar, având o culoare maroniu-gălbuie. La exterior este bine netezită iar la
interior netezită şi lustruită. Corpul vasului are pereţii puţin arcuiţi spre exterior. Buza este înclinată
puternic spre interior, îngroşată la contactul cu partea inferioară a vasului şi formează un corp comun
cu aceasta. Diametrul la gură este 0,25 cm, raportul dintre părţile componente ale vasului nu se pot
stabili cu exactitate datorită procentului redus în care se păstrează.
În zona inferioară a fragmentului păstrat se găsesc două orificii ce străpung în întregime
peretele vasului (Pl. II:6-8). Între ele se află o distanţă de 1,7 cm şi au diametrul de 0,50-0,60 cm. Se
poate observa că au fost realizate cu o unealtă gen burin, perforaţiile fiind făcute din ambele direcţii,
una dintre acestea este puţin oblică (Pl. II:8).
Strachina descoperită lângă vatra locuinţei L.15 este aproape întreagă, lipsind din ea doar
două fragmente. (Pl. II:1,3) Are o pastă de bună calitate, compactă, iar ca degresant s-a folosit nisip
fin în cantitate mai mare decât la exemplarul anterior. La interior şi exterior este bine netezită
păstându-se în unele poţiuni şi urme de lustruire. Are o culoare maronie, unul din fragmente fiind mai
roşcat datorită arderii secundare. Forma este tronconică, pereţii corpului sunt foarte puţin arcuiţi în
exterior, chiar drepţi în unele porţiuni. Datorită raportului care există între diametrul maxim şi înălţime,
strachina este destul de înaltă. Partea superioară este puternic înclinată spre interiorul recipientului iar
umărul este rotunjit (Pl. III:2). Baza este uşor concavă, bine evidenţiată şi are un mic piedestal cu o
înălţime de 0,50 cm.
În imediata apropriere a fundului recipientului pereţii acestuia au două perforaţii (Pl. II:1,3,
III:3). Acestea au o distanţă între ele de 0,70 cm şi un diametru la exteriorul străchinii de 0,50 cm şi
0,70 cm la interiorul ei. Au fost realizate cu o piesă litică gen burin. La o analiză amănunţită se
observă că procesul de perforare a fost făcut din interiorul vasului (Pl. II:5) De asemenea, la exterior,
orificiul din apropierea bazei străchinii are o mică şănţuire orientată spre exteriorul ei, în direcţia celei
de-a doua perforaţii (Pl. II:4). Poate fi considerată ca o urmă de uzură, posibil de la o fibră vegetală
sau de altă natură folosită la legarea fragmentelor ceramice. Strachina mai are o perforaţie incompletă
situată la interiorul ei la o distanţă de 1,50 cm sub buză (Pl. II:2,3). Diametru este de de 0,40 cm,
fiind mai mic decât celelalte şi datorită faptului că nu a străpuns în întregime tot peretele.
Modul de fragmentare al vasului cât şi poziţionarea perforaţiilor ne indică posibilitatea ca
acestea să fi fost făcute pentru a lega două panouri principale în care s-a spart strachina (Pl. II:3).
Cele două stăchini îşi găsesc analogii în materialul ceramic provenit din siturile de la Blejeşti
(Berciu 1956: 551, fig. 83:4), Surduleşti (Petrescu-Dîmboviţa şi Sanie 1953: 533, fig. 5:1,2,4),
Căscioarele (Ştefan 1925: 154, fig. 11:6), Pietrele (Berciu 1956: 527, fig. 41, 533, fig. 53:2),
Ciolăneştii din Deal (Petrescu-Dîmboviţa şi Sanie 1969: 52, fig. 9:6) şi Gumelniţa (Dumitrescu 1925:
64, fig. 33:2).
Al treilea vas cu perforaţii descoperit tot în locuinţa L.15 din care lipseşte circa un sfert, este
puternic fragmentat (Pl. I:3, III:1,2). Pasta sa este intermediară, şi conţine ca degresant foarte mult
nisip cu o granulozitate medie. Este ars secundar, având o culoare maroniu-gălbuie. Interiorul său
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este bine netezit. Exteriorul este tratat diferit, partea superioară este lustruită şi netezită iar cea
inferioară este acoperită cu barbotină organizată în benzi orizontale, puţin vălurite. Mai prezintă patru
bezi verticale, tot din barbotină, dispuse diametral opus (Pl. III:1,2). Forma sa este tronconică, partea
inferioară are pereţii puţin arcuiţi iar umărul este ascuţit. Partea superioară este bine evidenţiată de
restul vasului, pereţii săi fiind uşor concavi. Sub diametrul maxim, în zona a două dintre benzile
verticale de barbotină, are doi butoni perforaţi orizontal, dispuşi diametral opus.
Vasul prezintă patru perforaţii în diverse părţi ale corpului. Prima este situată la 2 cm
deasupra diametrului maxim şi are o dimensiune cuprinsă între 0,60 şi 0,80 cm. Se poate observa că a
fost făcută dinspre exteriorul peretelui vasului (Pl. I:1-3). Următoarele două perforaţii se găsesc la
jumătate din înălţimea vasului. Au o distanţă între ele de 2 cm şi diametrul la exterior de 0,90 cm şi
0,70-0,80 cm la interior. La o analiză amănunţită se observă că procesul de perforare a fost făcut
peste jumătate, pornindu-se din exterior (Pl. I:4,5). Al patrulea orificiu este situat la 7,50 cm sub cele
anterioare, spre baza recipientului (Pl. III:1). Are diametrul la exterior de 1 cm şi de 0,50 cm la
interior. Se poate constata că a fost făcut aproape în întregime din exterior (Pl. I:6,7).
Observarea modului în care s-a fragmentat vasul cât şi poziţionarea perforaţiilor ne indică
posibilitatea ca acestea să fi fost făcute pentru a lega mai multe panouri principale din recipient.
Acesta s-a spart în zona superioară a sa, pe verticală, orificiul de sub buză indicând acest fapt. Posibil
a mai existat o perforaţie lângă el pentru a ajuta la ‘coasere’, dar fragmentul ceramic nu a fost
descoperit în locuinţă. Dispunerea celor două perforaţii alăturate cât şi modul de spargere a zonei
unde se găsesc sugerează posibilitatea continuării fracturii spre bază sau oblic. În acest ultim caz a
fost şi o spargere la îmbinarea dintre plăcile din care a fost modelat vasul. Această tehnică împreună
cu aceea a ‘colacilor’ sau ‘sulurilor’ este întâlnită şi demonstrată pentru cultura Gumelniţa (Mirea şi
Frînculeasa 2005: 57; As et al. 2006: 139, 140 fig. 2a-2b). Ultima perforaţie ar putea fi legată şi ea de
această continuare a fragmentării spre baza vasului.
Analogii pentru acest tip de vas sunt întâlnite în materialul ceramic provenit din siturile de la
Pietrele (Berciu 1956: 531, fig. 48, 49:1; Hansen et al. 2004, fig. 16:1,3), Alexandria Gorgan (Mirea şi
Pătraşcu 2006: fig. 21:2,3) şi Ciolăneştii din Deal (Petrescu-Dîmboviţa şi Sanie 1969: 47, fig. 5:3). Se
observă totuşi că vasul de la Vităneşti are diametrul bazei mai mic decât al gurii, iar barbotina este
orientată diferit.
Practica perforării vaselor pentru a fi reparate sau a le fi extinsă funcţionalitatea este
întâlnită şi în alte situri ale culturii Gumelniţa. În aşezarea de la Carcaliu, jud. Tulcea, în locuinţa L.1 au
fost descoperite vase cu perforaţii (Lăzurcă 1984: pl. VI, VII, IX). Autorii studiului precizează clar că
prezenţa orificiilor de pe peretele vasului de provizii este în ‘legătură cu refacerea vasului’ (Lăzurcă
1984: 27). Din aşezarea de la Brăiliţa provine un castron tronconic pictată cu grafit la interior. Sub
buză în trei locuri, vasul are câte două perfotaţii ‘dovada unor reparaţii suferite ulterior’ (Harţuche şi
Anastasiu 1976: 95, fig. 152). În urma săpăturilor efectuate în tell-ul de la Brăiliţa s-au mai descoperit
fragmente ceramice şi vase cu perforaţii. Unul dintre acestea este un vas etajat care ‘sub buză, este
prevăzut cu găuri realizate prin perforarea peretelui’ (Harţuche şi Bounegru 1997: 56, fig.47:1). Un
capac are două orificii lângă margine, iar o strachină are o singură gaură lângă buză (Harţuche şi
Bounegru 1997: 74, 76, fig. 45; 47:1). Posibil au avut scopul a ajuta la suspendarea sau la fixarea lor.
În interpretarea acestei practici de ‘reparare’ a vaselor eneolitice trebuie avute în vedere mai
multe situaţii posibile. Spargerea acestor artefacte s-ar fi putut produce accidental sau intenţionat.
Repararea lor ne sugerează că s-a încercat redarea scopului iniţial, unuia asemănător sau a altuia. Se
poate considera că obiectele create într-un context domestic nu îşi pierd uşor înţelesul şi semnificaţia
chiar prin ‘moartea’ lor (Chapman 2000: 5). Dacă vasele erau de uz comun aşa cum sugerează
tipologia lor, posibil aveau doar o valoare practică ce a fost recâştigată total sau parţial în urma
‘reparării’ lor. În cazul în care constituiau un bun de prestigiu, prin numărul şi calitatea lor, o eventuală
pierdere a acestora ar fi afectat importanţa deţinătorului.
Este cert că vasele descoperite la Vităneşti în locuinţa L.15 împreună cu alte artefacte
‘deosebite’ cum ar fi pandantivul de aur şi vasul antropomorf, nu au fost aruncate după spargere. Deci
valoarea lor nu a fost neglijată deşi nu se pot compara cu celelalte elemente din inventarul locuinţei
sau cu castronul pictat cu grafit de la Brăiliţa. O spargere intenţionată în cadrul unor ritualuri şi apoi o
reparare a lor ni se pare improbabilă.
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Note
1.

Fragmente ceramice perforate au fost descoperite în timpul cercetării tell-ului de la
Vităneşti ‘Măgurice’ în diverse contexte stratigrafice, atât în nivelul B1 cât şi în cele A2. Inventarul
ceramic al locuinţei L.15 cuprinde şi o parte perforată din peretele unui vas cât şi un fragment de la o
starchină tronconică cu buza îngroşată la interior, ce are imediat sub ea un orificiu.
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Planşa I
Vas tronconic (3); detalii ale perforaţiilor din exteriorul vasului (1, 4, 6) şi din interiorul
vasului (2, 5, 7).
Truncated cone-shaped vessel (3); details of the outside vessel perforations (1, 4, 6) and the inside
vessel perforations (2, 5, 7).
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Planşa II Strachină (1, 3); detalii ale perforaţiilor din exteriorul vasului (4) şi din interiorul vasului
(2, 5); fragment de strachină (6) detalii ale perforaţiilor din exteriorul vasului (8) şi din interiorul
vasului (7).
Dish (1, 3); details of the outside vessel perforations (4) and the inside vessel perforations (2, 5); dish
fragment (6); details of the outside vessel perforations (8) and the inside vessel perforations (7).
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Planşa III

Vase perforate.

Vessels with perforations.
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