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VASELE ANTROPOMORFE ÎN CULTl'RlLE NEOLlTlCE ŞI ENEOLlTlCE 
DE PE TERITORIlL ROMÂNIEI 

Principalul motiv care ne-a detenninat să alegem această temă a fost faptul că în 
cele mai multe dintre lucrările scrise până acum vasele antropomorf.: au fost analizate din • 
aceiaşi perspectivă ca şi statuetele antropomorfe, Intr-adevăr. există o strânsă legătură Între 
aceste vase şi statuetele antropomorfe În ceea ce priveşte aspectul. semnificaţia magică şi 
destinaţia lor cultică. nu poate fi Însă ignorată principala deosebire ce ţine de utilitatea 
vaselor. de capacitatea de stocare a acestora În calitate de rccipiente. Vasele anrropomorfe 
reprezintă de fapt rezultatul unui compromis intre vasul recipicnt ca atare şi modelarea 
sculpturală a formei totale sall parţiale a corpului uman (Dumitrcscu. 1974. p.173). Toata 
creaţia scu!pturală antropomorfă a neoliticului se inscrie pc linia stilizării şi in specia! a 

realului. unele dintre \asele antropomorfe impresionând prin Îndemânarea cu care au fost 
modelate formele corpului şi cateodatEl chiar prin exactitatea proporţiilor. 

Originea vnselor antropomorfe se plasează In Orientul Apropiat. în cadrul culturii 
Hnssuna fiind descoperit cel mai H'chi vas antropolllorf cunoscut. un \'as cu gât cilindric. 
cu O faţă umană figuratfl sub buză t MUller-Karpe. apud Andreescu. 200'). p.80). 

În sud-estul Europei vasele 3ntropoml)rt'c apar datorită influenţelor culturale 
exercitate de comunităţile din Asia Mică. Ne putem imagina cum tot mai multe triburi au 
pornit din Anatolin in căutare de noi terenuri înaintând prin Peninsula Balcanică şi 
ajungând În cele din unnă la nord de Dunăre pe actualul teritoriu al Romaniei. Plecaţi 
dintr-o zonă În care primele comunităţi agricole apăruseră de multă \Teme. noii veniţi au 
adus cu ei pe lângă cultul fecundităţii şi al fertilităţii şi primele reprezentări antropomorfe 
(Dumitrescu. 1968. p. 52). Cu toate că au suferit unele modificări in privinţa redării 
plastice. de ohicei stilizată şi in special a ornamentului. majoritatea vaselor antropomorfe 
de pe teritoriul României au prototipuri În ţinuturile sudice. unele dintre cele mai vechi 
\ ase antropomorfe de la sud de Dunăre Întâlnindu-se la nivelul culturilor Karanovo Il-III 
(Comşa. 1981). 

Cele mai vechi vase antropomorf'c descoperite piină acum la nord de Dunăre sunt 
cele ce aparţin culturii Starcevo-Criş. Astfel. la Cârcea-.. La !lanuri" printre resturile 
locuinţei 1. nivelul III tinal. s-au descoperit două fragmente aparţinând unui vas 
antropomorf datând din faza Starcevo Il. Fragmentele fiind mici nu se poate preciza fornla 
exacta a piesei (Nica, 1977. p, 28. fig. l 2!3l. 

Tot in arealul culturii Starcevo-Criş. in aşezarea de pe Ostro"u Golu a fost găsit un 
tragment de vas antropomorf reprezentând un picior Încălţat cu o cizmuliţă (Comşa. 1995. 
p,25). tig. l .  

Dintr-o altă cultură a neolitieului târziu. şi anume cultura Dudeşti. amintim 
descoperirea de la Cârcea-.. ViaducC. un vas de 26 em înălţime. modelat din lut de culoare 
maronie gălbuie. spre bej. frumos lustruit şi ornamentat cu deosebit simţ artistic. El 
reprezintă o femeie tânără cu braţele Îndoite lejer. sub pântecul puternic reliefat. într-o 
poziţie dând impresia sareinii (}lica. AO. pAO). lig, 2. 

La Fundeni. in aria aceleiaşi culturi. s-a descoperit o parte din trunchiul şi 

picioarele unui \'as antropomorf. Fragmentul prezintă nelipsitul triunghi sexual incizat care 

ne indică legătura acestor vase cu cultul fecundităţii (Dumitrescu. 1974. p.178). � 
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�-:-::-------;-----._---' Fig.l . Fragment de vas antropomorf 
CulnlraOstrDvu Golu. Cultura Starcevo�Crlş 
(dup� E. Comşa. 1995) 
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Vas antropomorf descoperit la Cârcea. 
Dudeşti (după M. Nira, Ao. fig. 7 1 a.b) 

Contt'mporane cu "asele antropomorfe din cultura Dudeşli sunt şi cele aparţinând 
culturii Vinca . 

Cele mai interesante dintre descoperirile din areaiu! acestei culturi sunt capacele 
prosopomorfe găsite atat la Turdaş cât şi în alte aşezări. 

Având fOnJ13 unei calote Înalte. relativ semisferice. ele prezintă pe faţă indicarea 
plastică a nasului şi a ochilor. La partea superioară a calotei. de ambele laturi. meşteşugarii 
au modelat câte un corn sugerând astfel că personajele ar purta măşti. Orientativ amintim 
aici capacul prosopomorf de la Zorlenţu Mare-.. krelişte" (Lazarovici. 1979. pl. XXXIIl 
BI711') j' -_ 1 _ _ ' " 19. _". 

. " , , :. - .. 

Fig.J. Capac prosopomorfdescoperit la Zorlenţu Mare. Cultura Vinta (după Lazarovici. 1979. fig. 39) 

Capacele de la Turdaş nu constituie realizări excepţionale cum sunt cele de la 
Vinca .. dar vădesc practici religioase similare cu cele din Anatolia (Dumitrescu, 1968. p. 
58). , 

In cadrul culturii Vinca s-au descoperit şi vase intregi: noi vom aminti vasul 
descoperit la Limba-"Şesu Orzii". În cadrul complexului L 1/1 996. Acest complex a fost un 
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spaţiu cu destinaţie cultică, iar vasul a fost folosit se pare pentru depozitarea rituală a 
seminţelor (Dai sa, 2000, p. 28), fig. 4. 

Dintre creaţiile culturii Vădastra se cere descrisă o piesă care nu a putut fi un 

recipient destinat folosirii zilnice şi stă probabil in legătură cu practicile de cult. 

Această piesă dreptunghiulară şi relativ turtită se termină cu un gât ce susţinea, 
probabiL un cap omenesc. Gura recipientului nu se vede, at1ându-se la spate. Faţa 
anterioară este decorată cu meandre desenate cu o dungă îngustă lăsată În relief, zimţată pe 
margine ca un zig-zag (Dumitrescu, 1974, pp.194-195), fig. 5 . 

. ------ ---,,-.., , , • • • , , , , 

Fig. 4. Vas antropomorfdeseoperit la Limba. Fig. 5. Vas antropomorfaparţinănd culrurii 
Cultura YinCa(după Daisa. 2000. fig. 3) Vădastra (după E. Comşa. 1995. tig. 21) 

Modelul acestui vas ne poate sugera apa. atât meandrele cat şi zig-zagurile tiind 
simboluri acvaticc (Gimbutas.l989. p.79). 

Din arealul culturii Hamangia atragem atenţia asupra vasului antropomorf 
descoperilla Ceamurlia de Jos. Această piesă ce infăţişează o femeie se remarcă prin faptul 
că doar sugerează fomla corpului uman (Berciu. 1966. p. 100), fig. 6. 

I 
I 

• • , 
, . .  � • • 

'. ') . - I ... 

, ' 

, , 
" 

(1" IIC· 

. ' :\ '  . " . ,  \'" ·· · I '�\+ " " .,1",\, ... . , ,' , " . -. .  " , . .  
' . , ,, , - . , . , .;.� ',: �.' • 

,�, �. . . , 

Fig. 6. Vas antropomorf descoperit la Ceamurlia de Jos. 
Cuhura Hamangia (după Bereiu. 1966. fig. 5614): 
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Fig. 7. Vas antropomorf descoperit la Parţa.Cultura 
Tisa (după Dumitreseu, 1968) 
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Dintre vasele antropomorfe ce apartin culturii Tisa amintim pe cel descoperit la 
Parta in Banat. Spre partea superioară a acestui vas ni se înfăţişează un cap omenesc sumar 
modelat. cu gura larg deschisă, pe obrajii acestei figuri sprijinindu-se două mâini ce se 
ridică puţin îndoite de pe pântecul vasului, două mici umflături pe laturile capului indică 
urechile, iar o serie de linii incizate pe partea superioară şi pe laturile capului reprezintă 
părul. Această piesă este deosebit de expresivă, artistul reuşind să redea atitudinea omului 
care îşi face mâinile pâlnie la gură pentru ca glasul să-i poată fi auzit de departe 
(Dumitrescu, 1968, p. 60), tig.7. 

Raportându-ne la stadiul actual al cercetărilor putem spune că În cadrul culturii 
Gumelnita s-au descoperit unele dintre cei<: mai variate şi mai interesante vase 

antropomorfe. Totalul descoperirilor indică prezenta a peste o sută douăzeci de vase sau 
fragmente de vase antropomNfe (Andreescu, 2002. p. 80). 

Cel mai cunoscut vas antropomorf este de departe cel denumit "Venus de la Vidra". 
Acest vas de peste 40 Col in inăhime era compus la origine din două piese, vasul propriu
Li,; redând corpul unei femei solide, în picioare şi capacul reprezentând capacul 
personajului. Capacul nu s-a găsit dar existenţa sa ne este contirmată de faptul ci! vasul este 
pre\'ăzul cu un prag pentru sprijinirea capacului. Corpul este masiv, lăţit în dreptul 
şoldurilor cu steatopigie. Sănii sunt indicaţi prin proeminenţe mici, iar bratele arcuite şi 
aşezate cu palmele pe partea inferioară a pieptului: picioarele le arc alăturate despăt1ite 
prin şănţuire prelungă. Este indicat triunghiul sexual. Vasul este bogat omamentat prin linii 
incizate. De-asupra sânilor pe piept are redată o podoabă similară ca formă toporului bipen 
crelan. Omamentcle amintite reprezintă după toate probabilităţile Iatuaje, Pe antebra!ele 
sunt câte cinci linii incizate, paralele, care indică brăţări. iar pe picioare are alte omamellle, 
care, se pare redau încălţămintea de tipul cizmelor iComşa, 1995, p. 43), fig. 8. 

Un alt vas interesant aparţinând culturii Gumelniţa este vasul antropomorf de la 
Sultana. Aceasta prezintă un decor deosebit de complex, pictat cu pastă, care era iniţial de 
culoare aibă. Atrage atenţia grija deosebită acordată feţei modelată sub buza vasului, 
modelatorul neomiţând nici un detaliu (Marinescu-Bâlcu, 1967, p. 47-58). 

------_._. _--
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Fig. 8. Vas antropomorfdescoperit la Vidra. Cultura Gumelniţa (dupa E. Comşa. 1995, fig. 51) 

l\Iături de asemenea \'ase de dimensiuni relativ mari s-au descoperit şi o serie de 
piese mai mici, Acestea au corpul bombat, fără picioare, sprijinindu-se În schimb pe o bază 
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orizontală. Braţele acestor \ase se ridică pieziş tiind de fapt două tuburi ce comunică cu 

interiorul. Diferite benzi şi linii incizate pe corp pot fi considerate ca reprezentând 
Îmhrăcămintea (Andreescu. 2002, p.75). 

Vasele antropomorfe ale culturii Cucuteni sunt puţine şi nu se ridică la nivelul 
celor de la Gumelniţa, fiind modelate fără braţe şi cap, ele se inscriu Într-o tendinţă 
excesivă de schematizare specitlcă purtătorilor culturii Cucuteni (Dumitrescu, 1968, p. 7 1  j, 
fig. 9. 

Amintim vasul descoperit Întâmplător la Domneşti-Vrancea. Partea inferioară a 
acestuia este modelată În aşa tel încât să redea clar morfologia corpului feminin. O atenţie 
deosebită este acordată coapselor masive şi şoldurilor ample (Monah, 1997, p.152) tig.1 O. 

După această prezentare succintă a unora dintre cele mai interesante vase 
antropomorfe descoperite În arealurile culturilor neo-eneolitice de pe teritoriul României, 
umlează să vedem ce fel de infonnaţii ne pot oferi aceste vase privind diferitele aspecte ale 
comunităţilor preistorice şi vom Încerca să lămurim Într-o oarecare m:isură chestiuni legak 
de utilizarea vaselor antropomorfc in cadrul unor ceremoniale magico,religioase. 

, , , 
� 

Fig. 9. Vas antropomorf. Cultura (ucuteni 
(după Dumitrescu. 1968, p. 178) 

, 

Fig. 10. Vas antropomorfdescoperit 
Domneşti. Cultura Cucuteni 

(după MOllah, 1997, fig. 227'6) 

Referindu-ne la prima chestiune trebuie subliniat faptul că unele dintre in[onnaţiile 
importante legate de vestimentaţia şi încălţămintea oamenilor din epoca neolitică provin 
din investigarea vaselor antropomorfe. 

Tot vasele antropomorfe ne înfăţişează tatuaje, obiecte de podoabă şi coafuri 
specifice acelei perioade. 

Unele piese modelate cu chipuri ce poartă măşti ne oferă infonnaţii legate de 
anumite ritualuri magice. 

Recipientele care ne înfăţişează femei ce susţin vase pe cap, asemenea celor din 
cultura Gumelniţa, ne dezvăluie un obicei care se regăseşte şi astăzi în unele zone de la sud 
de Carpaţi (Comşa, 1995, p, 117-1 70). 
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Vasele antropomorle ne pot indica dc altlei o oarecare di\'iziune a muncii. unele din 
acestea fiind adevărate capodopere ale artei neolitice şi eneolitice necesitau să fie realizate 
de persoane specializate cu experienţă şi îndemânare. 

De asemenea. este posibil ca rcalizarea unora dintre aceste vase antropomorfe mai 
deosebite să fi fost comandată dc persoane cu o pozitie superioară În cadrul comunităţilor. -

In ceea ce priveşte cea de a doua chestiune legată de destinaţia cultică a vaselor 
antropomorfe. trebuie să precizăm că am întâmpinat o serie de dificultăţi datorate faptului 
că în cea mai mare parte a lucrărilor pe care le-am consultat nu erau consemnate contextele 
exacte în care au fost descoperite diferitele vase antropomorfc. Evident că o cunoaştere şi o 
atentă analiză a acestor contexte ne-ar ti permis să ne formăm o imagine mai clară cu 
privire la utilizarea vaselor antropomorfe, 

Cu toate aceste ditlcultăţi. am încercat să întocmim o clasificare a vaselor 
antropomorfe. clasiticare care departe dţ a li uniwrsal valabilă ne estc folositoare în cadrul 
studiului nostru, 

Am distins trei mari categorii de \'ase antropo
.
morfe. O primă categorie o reprezintă 

vasele care reduu în întregime forma corpului uman. In al doilea caz este vorba despre vase 

care doar sugerează forma corpului omenesc. asemenea celor din cultura Cucutcni. Cea de 
a treia categorie cuprinde vasele care prezintă numai anumite elemente antropomorle, 

Cu toate că rolul exact al vaselor antropomorfe nu ne este cunoscut. pe baza 
infoJl11aţiilor pc care le deţinem în prezent putem lehicula mai Illulte idei, 

Astfel \'asele care aparţin primei categorii. in care (\ putem Încadra şi pe celebra 
Venus de la Vidra, este evident că s-au născut din necesitatea de a manipula Într-o formă 
sintetică imaginea antropomorf'ă a divinitătii �i vasul ritual (Monah, 1997. p,146), 
Ctilizarea lor. având în vedere că erau mai deosebire. era probabil legată de eveniment� ce 
vizau viaţa intregii comunităţi şi presupuneau o anumită ierarhizare a ceremoniilor cultice 
(;\ndreeseu. '002. p, 84). 

POJl1ind de la un� din trăsăturile de bază ale societăţilor agricole şi anume 
solidaritatea dintre fecunditatea femeii şi glie (Eliade, 1992. p, ;43), putem presupune că 
unek "ase antropomorfC reprezentând personaje de sex feminin ar fi putur fi folosite 
pentru a stoca seminţele cerealeloL divinitatea transmiţând prin intermediul vasului forţa sa 
fertilizatoare. asigurând astfel o recoltă bogată sau protejimd conţinutul de diferite influenţc 
nef:1ste sau chiar de dăunători, , 

In cazul vasului antropomorf de la Limba-. . Şesu Orzii" putem fi aproape siguri că a 
fost f()losit pentnt manevrarea rituală a cerealelor. deoarece pentru acest vas cunoaştem 
contcxtul exact în eare a fost descoperit. lipsa sau raritatea unor materiale tipice locuinţelor 
şi prezenţa în număr mare a râşniţelor. zdrobitoarelor şi a amforelor. indicând că ar fi vorba 
de un complex de cult. poate chiar o .. moară" sau un .. hambar" al satului (Daisa. 2000. p. 
'J 8). 

O altă utilitate a unora dintre astfel de vase antropomorfe putea ti stocarea hranei 
care căpăta prin accastă modalitate de înmagazinare anumite atribute speciale. fiind apoi 
consumată de comunitate în mod ritual. 

Poate fi vorba aici de koliva sau prăjitura morţilor ce se împărţea cu ocazia 
banchetelor funerare. cultul morţilor liind in strânsă legătură cu cultul ce avea ca divinitate 
principală pe Mama Glie (Eliade. 1992. p, 35), 

Vasele de mici dimensiuni puteau fi folosite pcntnt libaţii sau pentru otrandclc 
închinate di\initătilor. • 
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In schimb vasele care doar sugerează fomla corpului uman, incadrate în cca de u 

doua categoric erau mai simplu realizate şi pUleau 11 astfel prezente în toate locuinţele. în 
cadrulliecărei familii. l1ind legate de un cult domestic, � 

Vasele de mari dimensiuni din această categoric puteau li utilizate pentru a stoca 
alimentele cu scopul de a le proteja de diferite fi')rţe nefaste sau chiar dc alterare, • 

In schimb cele de mici dimensiuni puteau fi folosite pentru a cinsti divinită!ile chiar 
în incinta locuin!ei. ca vase pentru libalii sau pentru ofrande. 

Omul din neolitic crea astfel o legătură permanentă intre divinitate şi propria 
locu;n!ă. familia sa l1ind desigur protejată mai eticient, 

Cea de a treia categorie de vase �i anume cele ce prezintă anumite elemente 
antropomorfe erau relativ simplu de realizat şi s-ar li putut regăsi în orice locuin!ă, 
Elementele antropomorfc. prezente pe acestea sub fom1ă de mânere antropomorfe. incizii 
sau desene antropomorlC aveau desigur rolul de a proteja conţinutul. 

l.'nelc dintre aceste vase puteau ti folosite chiar la consumarea hranei, :\ceasr{\ 
presupunere este susţinută de tendinţa omului primitiv de a sacraliza actde tiziologice. de a 

le transfOlma in ritual. acordându-k o \'aloare spirituala (Eliade. 1 99�, p.16), 
Se pot face multe aite presupuneri legate de utili/.area \aselor antropomorfe, Însă În 

stadiul actual al cercetărilor nu se pot trage prea multe concllllii concrete, Tot ceea c,' 

putem t��ce eSle să aşteptăm ca \iitoarck descoperiri să aduc,i noi lumini în acest 
spectaculos capitol al anei neo-eneolitice reprezentat de \ ase le antropomorfe, 
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ANTHROPOMORPHlC VESSELS 
IN NEOLITHIC AND ENEOLITHIC CULTURES FROM ROMANIA 

SUMMARY 

This paper presents some interesting anthropolllorphic vessels from neolithic and eneolithic 
culture, an Romanian teITitory and also tries ta show thc importance of this kind of vessels for 
prehistoric rescarch. In the end there are some considerations about the lIIilily of anlhropomorphic 
vessels. 


