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UN CAPAC CU MÂNER ANTROPO-ZOOMORF DESCOPERIT
LA VITĂNEŞTI ‘MĂGURICE’, JUD. TELEORMAN

Katia MOLDOVEANU

Abstract: This paper presents a special artefact discovered at Vităneşti ‘Măgurice’ tell
settlement. The artefact is a lid with an anthropo-zoomorphic handle and is an extremely rare find at
Gumelniţa culture settlements. The lid might be associated with a cultic theme.
Rezumat: Nota de faţă îşi propune să prezinte o piesă deosebită descoperită în aşezarea
tell de la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman. Este vorba despre un capac cu mâner antropo-zoomorf,
piesă extrem de rară în cadrul aşezărilor gumelniţene şi care ar putea fi asociată unei teme cultice.
Key words: human and zoomorphic representations; Gumelniţa culture.
Cuvinte cheie: reprezentări antropo-zoomorfe; cultura Gumelniţa.
Nota de faţă îşi propune să prezinte o piesă deosebită descoperită în aşezarea de la Vităneşti
‘Măgurice’, jud. Teleorman.
Aşezarea de tip tell se află pe Valea Teleormanului, în apropierea terasei de nord-est, în
punctul numit ‘Măgurice’, la cca. 1,5 km est de şoseaua Bucureşti-Alexandria. Tell-ul are o formă
ovală, cu diametre de cca. 40x45 m la partea superioară şi de 80x60m la partea inferioară, cu o
înălţime maximă de cca. 6,5 m. Aşezarea aparţine culturii Gumelniţa şi este cercetată încă din anul
1993, având ca obiectiv determinarea specificului civilizaţiei gumelniţene în vestul Munteniei. Pentru
aceasta au fost urmate două direcţii de cercetare, respectiv decopertarea ultimului nivel de locuire şi
săparea unei suprafeţe de control stratigrafic, care să evidenţieze evoluţia culturală a aşezării
(Andreescu, Mirea şi Apope 2003; Andreescu et al. 2009).
Capacul cu mâner antropo-zoomorf a fost descoperit în suprafaţa de control stratigrafic
Sx A-G, carou B2, la cca. -2,11 m adâncime. Contextul descoperirii sale nu este foarte clar. Piesa
provine dintr-o zonă aflată în apropierea resturilor unei locuinţe incendiate din nivelul corespunzător
fazei A2 a culturii Gumelniţa. Locuinţa era puternic deranjată de ganguri de animale şi intervenţii
ulterioare, astfel că nu se pot aprecia cu exactitate dimensiunile şi orientarea ei. În zona carourilor A1B1 a fost descoperită o concentrare de chirpici ars, plăcuţe de vatră răsturnate, fragmentele unei
structuri din lut, probabil un fel de postament, fragmente ceramice, ce au fost atribuite acestei
locuinţe incendiate (Andreescu et al. 2003: 338-9).
Capacul, cu un diametru de cca. 9 cm, este lucrat din pastă fină de culoare maroniu-gălbuie
(Planşa I). Marginea sa este parţial ruptă din vechime. Este decorat cu patru benzi în relief ce pornesc
în spirală din dreptul mânerului. Elementul inedit al acestei piese este mânerul care sugerează forma
unei case şi are modelată în partea sa superioară o figurină antropo-zoomorfă (Planşa II.1, 2). Corpul
este de animal, fiind figurate coloana vertebrală şi picioarele din spate, iar capul este modelat în
maniera capetelor antropomorfe gumelniţene, cu doi lobi laterali şi o creastă care figurează nasul.
Figurina are dimensiuni mici, de cca. 2,5 cm lungime şi 1 cm înălţime. Capacul cu mâner antropozoomorf de la Vităneşti este o piesă extrem de rară în cadrul aşezărilor gumelniţene.
O piesă similară cu aceasta a fost descoperită la Gorni Pasarel, în centrul Bulgariei
(Planşa II.3). M. Gimbutas îl descrie ca fiind un capac de la un vas pictat cu grafit, cu mâner în formă
de câine cu mască umană (Gimbutas 2007: 169, fig. 118).
Nu se cunosc deocamdată alte analogii de acest tip în cultura Gumelniţa - Karanovo VI Kodjadermen. Vom face, în schimb, câteva consideraţii asupra tipului de suport pe care este
reprezentată figurina antropo-zoomorfă. În primul rând aceasta este modelată pe un capac, la partea
superioară a ceea ce pare a fi un model stilizat de căsuţă. În ceea ce priveşte acest tip de obiecte este
cunoscut că în civilizaţia gumelniţeană capacele sunt suportul pentru diverse reprezentări, cele
antropomorfe spre exemplu. Există o întreagă serie de astfel de obiecte care au ca mâner un cap
antropomorf (uneori cu faţă dublă), realizate în general de o manieră stilizată (Andreescu 2002: 52-3).
Unele dintre acestea, cum sunt cele două descoperite la Sultana, au modelate la partea superioară
figurine antropomorfe (Marinescu-Bîlcu şi Ionescu 1967: 35). Numeroase capace au drept mâner un
model mai mult sau mai puţin stilizat de casă.
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Elementul inedit al piesei de la Vităneşti constă în combinarea pe un capac a unui model de
casă cu o reprezentare deosebită, antropo-zoomorfă. Oprindu-ne asupra acestuia din urmă, subliniem
faptul că acest tip de reprezentare, antropo-zoomorf, care îmbină în aceeaşi figurină caracteristicile
zoomorfe cu cele antropomorfe, este un fapt obişnuit pentru civilizaţia gumelniţeană, fiind descoperite
mai multe piese de acest tip (Andreescu 2002: 107-111).
Originea acestor reprezentări este legată de altăraşele cu reprezentări zoomorfe din cultura StarčevoCriş şi de capacele zoomorfe din cultura Vinča (Banffy 2001: 55-57). Cea mai timpurie reprezentare
zoomorfă pe un model de construcţie (cultura Starčevo-Criş) este cea de la Roszke-Ludvar (Tringham
1971: fig. 14e). Alte reprezentări similare au fost descoperite şi la Turdaş, în aria culturii Vinča (Vlassa
1979: 12, fig. 4), unele dintre ‘căsuţele de cult’ de aici având pe coama acoperişului un animal ce ar
putea reprezenta o vulpe sau un câine. Printre reprezentările deosebite se numără o piesă de la
Vădastra, sub forma unui soclu cu două reprezentări antropo-zoomorfe. A fost descrisă ca un ‘vascoşuleţ cu două torţi terminate în capete umane’ (Dumitrescu 1974: 195), ca un model de casă cu
două capete zoomorfe (Banffy 2001: 57) sau chiar ca un model de sanctuar format dintr-un piedestal
cu două temple având în vârf figurine zoomorfe (Gimbutas 2007: 76). De la Slatino provine de
asemenea un model original de cuptor cu mâner zoomorf şi protome antropomorfe la colţuri, deci cu
ambele tipuri de reprezentări modelate pe aceeaşi piesă (Chohadzhiev 2006: fig. 206). Reprezentări
antropomorfe pe modele de construcţii se cunosc şi la Porodin, sub forma unui model de casă cu o
figurină antropomorfă modelată pe acoperiş sau la Gradeshnitsa, unde s-a descoperit un model de
construcţie cu protome antropomorfe pe frontonul intrărilor, spre deosebire de bucraniile sau
reprezentările zoomorfe obişnuite (Banffy 2001: 58).
Care ar putea fi semnificaţia unor astfel de obiecte? Figurează ele o construcţie reală? În
acest sens au fost avansate mai multe ipoteze, mai mult sau mai puţin plauzibile. M. Gimbutas
asociază reprezentarea de la Gorni Pasarel, care este cea mai apropiată ca tip de piesa de la Vităneşti,
cu epifania zeiţei Lună (Gimbutas 2007: 169). Alte interpretări sunt mai rezervate în a face precizări
privind semnificaţia unor astfel de obiecte. Reprezentările antropo-zoomorfe ar putea fi legate şi de
conturarea unei teme în reprezentările de cult ce îmbină cele două categorii de elemente
(Andreescu 2002a: 109).
Semnificaţia acestui tip de obiect rămâne în continuare destul de neclară. Aceasta face în
schimb dovada complexităţii civilizaţiei gumelniţene, ilustrată printre altele de numeroase artefacte
deosebite, aşa cum este această piesă descoperită la Vităneşti.
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Planşa I.

Vităneşti ‘Măgurice’: capac cu mâner antropo-zoomorf.

Vităneşti ‘Măgurice’: lid with an anthropo-zoomorphic handle.
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Planşa II.
1, 2. Vităneşti ‘Măgurice’: detalii capac cu mâner antropo-zoomorf; 3. Gorni Pasarel:
mâner de capac (după Gimbutas 2007).
Vităneşti ‘Măgurice’: detail of the lid with an anthropo-zoomorphic handle. 3. Gorni Pasarel: handle of
lid (after Gimbutas 2007).

