
POSIBILE PRECURSOARE NEO-ENEOLITICE ALE ROŢII OLARULUI 

Este cunoscut faptul că Întreaga ceramică neolitică a fost mode Iată cu mâna, roata olarului 
fiind cunoscută abia În Orientul epocii bronzului, iar În Europa ea pătrunzând doar la sfârşitul primei 
epoci a fierului (Camps 1979, 199). 

Cercetări efectuate În ultimele decenii, privind structura ceramicii produsă de unele comunităţi 
neo-eneolitiee. au atras aten�a asupra unor caracteristici morfologice care indică utilizarea În cadrul 
meşteşugului ceramic, În paralel cu metodele manuale de modelare a vaselor (ridicarea directă, 
presarea În tipare, tehnica sulurilor) (Lips 1960, 192 sqq) şi a unor metode pivotante (Chiribuţă 1985, 
715 ). 

Aceste precursoare ale roţii olarului au fost puse În evidenţă pentru prima dată de V. 
Markevici În urma descoperirii atelierului tripoljan de prelucrat ceramica de la Varvarovka În Ucraina 
(Ellis 1984, IlS). În interiorul acestui atelier a fost găsit lin suport cilindric fixat in sol, cu o înălţime 
de 50-55 cm. şi un diametru de 30-35 cm, construit din lut amestecat cu pleavă. 

O altă piesă constă dintr-un suport de gresie cu diametrul de 45 cm. ale cărui perforaţii 

prezintă unne claie de uzaTe prin rotâjie (fig. l). 
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Fig. 1. Suporturi utilizate pentru confecţionarea veselei descoperite laVarvarovka (după L. EHis). 
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Piese similare au fost identificate în arealul aceleiaşi culturi la Ghelăieşti şi HIăpeşti, jud. 
Neamţ. Acestea sunt nişte muluri de lut de formă circulară, cu partea inferioară conică, confecţionate 
dintr-o pastă grosieră (Cucoş 1999,43) (fig. 2). 

fig. 2. Reconstituirea metodelor de utilizare a suporturi lor 
descoperite la Ghelăieşti şi HIăpeşti (după ŞI. Cucoş). 

o altă piesă descoperită 
la Văleni, în formă de "H", putea 
fi aşezată pe un ax înfipt în sol, 
iar deasupra se putea roti o masă 
circulară din lemn fixată în 
partea superioară a piesei (Cucoş 
1999, 44). 

De la Ghelăieşti au 
provenit resturile unei mese 
circulare din lut ars, cu diametrul 
de aproximativ 30 cm., cu un 
picior gol În interior. Piesa putea 
fi montată pe un ax pivotant 
înfipt în sol sau în partea 
superioară a unei piese ca cea de 
la Văleni ( Cucoş 1999.43). 

Din studiul ceramlCII 
descoperite la Varvarovka, 
Markevici mai notează ca un 

�--,I aspect al utilizării rotaţiei pentru 
prelucrarea veselei şi orientarea 
paralelă a striaţiilor din interiorul 
vaselor (Ellis 1984, 115: 

Chiribuţă, 1985,715). 
Analize mineralogice efectuate pe eşantioane de ceramică cucuteniană descoperite la Văleni 

(Târgu Ocna-"Podei") relevă alinierea particulelor micacee prezente ca impurităţi în majoritatea 
depozitelor lutilo-argiloase (Ellis 1984, 115). Rezultate similare au oferi şi analizele efectuate pe 
fragmente ceramice aparţinând culturii Gumelniţa descoperite la Hârşova Uud. Constanţa) (Burghelea 
şi colab. 1999,34). 

Prin comparaţie, eşantioane le analizate din cadrul situ lui neolitic timpuriu de la Gura Baciului, 
evidenţiază lipsa totală a unei orientări preferenţiale a particulelor micacee, acestea având dispuneri 
variare, fapt care indică modelarea prin presare, tehnica suluri lor sau martelare (Lazarovici-Maxim 
1995, 220). 

Prin simpla comparare a datelor prezentate se poate deduce că odată cu evoluţia tehnologică a 
meşteşugului ceramic din punct de vedere al omamentării (Dumitrescu 1974, 67) şi a sistemelor de 
ardere (Comşa, 1976, 30), apar şi noi metode de prelucrare a formei vaselor în sine. 

Un studiu amplu, privind metodele de rotaţie folosite pe arii largi geografice, a fost realizat de 
G. Foster, care a simplificat diversitatea acestor metode la patru principii generale (Foster 1959, 103) 
(fig. 3): 

1. Platan nepivotant în formă de suport pe care vasele sunt rotite cu mâna; 
2. Platan pivotant care constă dintr-un disc cu un pivot fixat în partea inferioară care se roteşte 

într-un suport fix; 
3. Roata simplă (înceată), constă dintr-un platan care se invârte prin intermediul unui ax aflat 

dedesubt; 
4. Roata dublă (rapidă), formată din două discuri orizontale fixate pe o axă verticală prinsă in 

podea, platanul superior fiind rotit cu piciorul prin intermediul celui inferior. 
Printr-o analogie tipa logică şi funcţională a pieselor descoperite, dar şi corelarea acestora cu 

analizele mineralogice putem presupune că sistemele utilizate in eneolitic pentru modelarea pereţilor 
vaselor se puteau încadra în primele două procedee; respectiv platanul fix şi cel pivolant, dar şi o 
variantă intermediară cu referire la mulurile de lut cu partea inferioară conică care puteau fi utilizate 
atât fix cât şi prin rotaţie de către o a doua persoană. 

Folosirea unor suporturi fixe, dar cu suprafaţa profilată, sunt atestate in cadrul culturii 
Gumelniţa, prin funduri de vase cu suprafaţa uşor concavă (Ştefan, Comşa 1957, 58). 
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Fig. 3. Evoluţia sistemelor de rotatie utilizate pentru confectionarea veselei (după G. Foster) 

Trebuie amintit că sistemele pivotante de tipul 2 şi 3 sunt cunoscute din mileniul IV În 
Mesopotamia (Horst 1984,206) şi Egipt (Dalea 1987,34). 

O analogie etnografică pentru sisteme simple, dar cu o funcţionalitate similară tipului 2, pot fi 
Întâlnite şi astăzi În vestul Marocului, constând din utilizarea unui alt vas drept suport, acesta fiind 
rotit cu mâna direct pe sol (McIntosh 1982, 409), metode similare putând fi utilizate şi În neo
eneolitic. 

Evidentierea rotaţiei mai poate lua În consideraţie şi alţi factori indirecti rezultaţi din studiul 
• • • 

ceramlcn: 
standardizarea formei veselei; 
forma vaselor în sine prin obţinerea unor forme perfect rotunde cu profil uniform din punct de 
vedere al grosimii; 
Simetria şi egala dispunere a decorului pictat sau incizat pe suprafaţa vaselor; 
Standardizarea formelor pe care se aplică decorul pictat a fost remarcată de 1. Paul cu privire 

I� ceramica culturii Petreşti (Paul 1977, 22), iar striaţii paralele cu cele amintite de V. Markevici au 
fost identificate pe un fragment ceramic aparţinând culturii Petreşti provenit de la Pianu de Jos, jud. 
Alba (fig. 4). 

Fig. 4. Fragment ceramic cu unue de fasonare descoperit la Pianu de Jos. 
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Cu siguranţă că o serie de vase care au fost prelucrate În acest fel nu mai păstrează urmele 
operatiei, fiind îndepărtată ulterior prin acoperirea cu slip sau lustruire. Trebuie precizat că metodele 
pivotante nu erau utilizate pentru modelarea pereţilor vaselor (tehnică perfecţionată doar odată cu 
apariţia roţii rapide), pentru aceasta fiind folosite metode manuale simple (Amal 1994,71). În schimb 
aceste tehnici nu puteau conferi posibilitatea obţinerii unor pereţi subţiri şi uniformi decât prin 
degroşare cu spatule din os (Crâşmaru 1977, 22) (lemnul se Încarcă şi se lipeşte de lutul moale). 
Această degroşare dezordonată duce la apariţia unor striaţiuni cu dispunere dezordonată şi orientări În 
special ve�icale sau oblice apărute În urma Îndepărtării surplusului dinspre fundul vasului spre buza 
acestuia .. In paralel vasele prelucrate prin aceste metode nu prezintă o uniformizare a grosimii 
profilului in aceeaşi zonă morfologică (Gâţă şi colab. 1997, 140). 

Ceramica eneolitică aparţinând culturilor Petreşti, Gumelniţa şi Cucuteni-Tripolie, aduce în 
schimb pe lângă valenţele pur artistice şi o deosebită acurateţe În modul de realizare a pereţilor 
vaselor, fenomen Întâlnit doar pentru piese izolate În arealul altor culturi anterioare (Dumitrescu 1974, 
95; Paul 1992, 46). 

O altă aplicabilitate a rotaţiei poate consta chiar din realizarea decorului pictat. Este aproape 
imposibilă trasarea rară rotirea vasului a unei linii orizontale ale cărei capete să se reunească la capătul 
OpUS, dificultate care creşte odată cu diametrul piesei. Fragmente sau vase inventariate provenite din 
aşezări ale culturilor amintite anterior se remarcă prin perfecta coordonare a liniei orizontale, care se 
constituie în punctul de referinţă pentru executarea altor motive decorative cu dispunere verticală, 
obI ică sau curbă. 

Prin trasarea manuală cu pensula În sistemul de rotire a mâinii În jurul vasului se obţin linii 
curbate sau formate din segmente ondulate. 

La rotirea vasului, prin intermediul unui sistem pivotant, mâna care line pensula sau alt tip de 
unealtă fiind menţinută nemişcată, se poate obţine dintr-un singur gest o linie uniformă şi perfect 
coordonată, cu un minim de efort. 

Din păcate numărul redus de analize fizica-chimice efectuate În acest sens nu permite o privire 
de ansamblu pe un grup larg de eşantioane caracteristice, studiile rezumându-se În general la analiza 
tipologi<:ă a formei sau a decorului. 

In concluzie, sistemele pivotante, rară a se constitui Într-o aşa numită roată a olarului au fost 
utilizate de olarii eneolitici şi a constituit uneori chiar lin sistem În sine de lucru pentru o anumită 
categorie ceramică. 

Pentru o mai bună cunoaştere a metodelor de confecţionare şi decorare a veselei neo-eneolitice 
este necesară realizarea unor analize interdisciplinare cât mai aprofundate confirmate prin, teste de 
arheologie experimentală. 
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POSIBLE ENEOLlTHIC PRECVRSORS OF THE TUR1'lTABLE 

SUMMARY 

Archaeological discoveries, mineralogical analyscs and directional analyscs are advancing the 
hypothesis of some rotational devices used by the Eneolithic potters to produce their pottery. 

EXPLANA nON OF FIGURES 

Fig. 1. Support slab for a rotation discovered in Varvarovka (apud L. Ellis) 
Fig. 2. Reconstruction ofused turntable remains pieces !Tom Ghelăieşti and HIăpeşti (apud Şt. Cucoş). 
Fig. 3. Evolution ofrotation in pottery making (apud G. Foster). 
Fig. 4. Ceramic shred !Tom Pianu de Jos (Petresti Culture). 


