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Vase cu decor floral descoperite la Păuleni Ciuc – Ciomortan,
jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariuşd
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Abstract
The close analysis of the Cucuteni-Ariuşd pottery from Păuleni-Ciuc - Dâmbul Cetăţii brought into attention the
category of pottery decorated with painted floral motifs.
The novelty of the subject consists in the way the pottery decorated with painted abstract (geometric) motifs,
specific for the 1st phase of the Cucuteni-Ariuşd Culture, is seen: the decor is analysed by looking at it from above the
vessel or from its bottom upwards.
The floral motifs were revealed by using specific techniques of unfolding and superposing the painted decor. This
proves that the cucutenian potters were very interested in decorative art and in reproducing nature correctly.

Introducere
În lucrarea Arta Culturii Cucuteni, pe care
o considerăm esenţială pentru studierea
ceramicii cucuteniene, Vladimir Dumitrescu
sesizează pe o cupă pictată policrom din faza
Cucuteni A, decorul floral, respectiv “o floare
cu patru petale deschise ce se arcuiesc
simetric”, şi interpretează modul de realizare
a acestui tip decorativ: “deşi ar fi greu să se
afirme că într-adevăr meşterul a avut intenţia
de a picta un motiv vegetal, asemenea
motive nefăcând parte decât excepţional de
rar din repertoriul geometrico-spiralic al pictorilor cucutenieni şi numai în faza finală” 1.
În Catalogul pieselor ilustrate fotografic din
această lucrare este prezentat şi un vas
bitronconic descoperit la Frumuşica şi atribuit
fazei Cucuteni A. Vasul are decor bicrom (alb
pe învelişul roşu-brun lustruit), combinat cu
linii incizate şi cu pastile alveolate. În registrul
superior, mărginit de două şiruri de puncte
albe, se desfăşoară cârlige spiralice rezervate
în aceeaşi tehnică a punctelor albe; pastilele
alveolate din registrul mediu sunt acoperite
cu alb, iar în zona inferioară, până la baza
vasului, au fost delimitate prin incizii, o serie
de “frunze” şi de “petale” ample, spaţiul
înconjurător fiind pictat cu alb2.
După analizarea a zeci de mii de fragmente
ceramice cucuteniene pictate, Vladimir Dumitrescu a observat că decorurile florale sau
vegetale sunt foarte rar întîlnite atât în cadrul
primei faze a culturii Cucuteni A, cât şi în
fazele următoare, Cucuteni AB şi B.
Încă de la apariţia primelor studii şi monografii arheologice cu privire la descoperirile
aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd, la capitolul dedicat analizei formelor şi decorurilor

ceramice specifice pentru fiecare fază sau
etapă de locuire din cadrul aşezării respective, putem observa faptul că autorii lucrărilor
au preferat să desfăşoare pe orizontală
decorul unor vase ceramice care aveau o
pictură mai deosebită.
Uneori, vasele ceramice pictate au fost
publicate cu fotografii realizate atât dinspre
gura vasului, cât şi dinspre baza lui, aceste
fotografii fiind însoţite de un desen cu decorul
desfăşurat, care evidenţia şi mai mult
motivele decorative şi măiestria artistului
cucutenian.
Primele încercări de prezentare a decorului
pictat şi desfăşurat pe orizontală de pe vasele
ceramice aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd,
i-au aparţinut lui László Ferenc, autorul
cercetărilor arheologice de la Ariuşd - Dealul
Tiszk, de la începutul secolului al XX - lea. În
cazul unor vase ceramice pictate, autorul a
preferat ca desenul “clasic” (plan şi secţiune),
să fie însoţit de un desen în care decorul
vaselor să fie desfăşurat şi pe orizontală3.
În aşezarea de la Cucuteni-Cetăţuie, deşi
H. Schmidt descrie frunzele ascuţite drept un
motiv “foarte iubit” de cucutenieni, acest
decor este prezent doar pe câteva dintre
vasele prezentate în monografia aşezării.
Remarcăm faptul că şi în acest caz, autorul
cercetărilor a preferat pentru anumite
categorii de vase ceramice să desfăşoare
decorul4.
Această tehnică de prezentare a decorului
vaselor ceramice pictate a fost folosită şi de
Vladimir Dumitrescu, în volumul dedicat campaniilor arheologice de la Traian-Dealul Fântânilor, pe care le-a coordonat în anii 1936,
1938 şi 19405.
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Apariţia acestui tip de decor vegetal a fost
semnalată şi cu ocazia cercetărilor arheologice sistematice de la Truşeşti-Ţuguieta
(jud. Botoşani), în capitolul referitor la analiza
ceramicii.
Aici se precizează faptul că spaţiile rămase
libere după realizarea motivelor principale
pictate, de-sine-stătătoare, sunt umplute
până la refuz cu altele - rezervate sau pictate,
geometrice (triunghiuri, semicercuri, ovale
ş.a.) şi, uneori, în formă de frunzuliţe ascuţite
la un capăt11.
O examinare chiar mai puţin atentă a
diferitelor motive realizate cu ajutorul tehnicilor de incizare, a pliseurilor, de pictură
crudă, combinate, arată că ele sunt în cea
mai mare parte derivate din spirale, chiar
dacă, foarte frecvent, buclele spiralelor
fugătoare iniţiale, întâlnindu-se, se trasformă
în cercuri concentrice, iar cozile spiralelor
devin benzi tangente la aceste cercuri. De
altfel, uneori, motivul iniţial se dizolvă şi mai
radial, înseşi cozile tangente devenind un fel
de ovaluri prelungi, puţin subţiate şi ascuţite
la capete, în timp ce spaţiile rămase de
ambele lor părţi sunt umplute cu pastile
prelungi, ascuţite la un capăt, pe care noi leam numit “frunze”, pentru că seamănă întradevăr cu nişte frunzuliţe12.
Artiştii cucutenieni par, uneori, să fie mai
puţin preocupaţi de exactitatea desenului, ei
mizând de cele mai multe ori pe efectul
cromatic. Frumuseţea ceramicii cucuteniene
nu se dezvăluie decât parţial la o examinare
apropiată, de detaliu. Vasele cucuteniene au
fost concepute pentru a fi privite de la o
anumită distanţă. Privite astfel, precum
tablourile pictorilor, micile imperfecţiuni de
desen se estompează, rămânând doar
impresia armonioasă a ansamblului13.
Motivele decorative florale au fost descrise
în unele cazuri de autorii descoperirilor
arheologice şi interpretate ca atare, chiar
dacă au existat şi anumite semne de întrebare cu privire la aceste interpretări. În alte
situaţii, vasele ceramice decorate cu motive
florale au rămas nesemnalate. Majoritatea
arheologilor care au publicat ceramica pictată
cucuteniană au preferat să publice vasele prin
descrieri clasice, în care spirala şi alte câteva
figuri geometrice reprezentau baza de pornire
în descrierea decorului, în special a celui
pictat.
În momentul prelucrării statistice a
materialului ceramic Cucuteni-Ariuşd descoperit la Păuleni-Ciuc14 s-au remarcat mai

Decorul floral poate fi remarcat şi în prima
monografie românească a unei staţiuni
neolitice, realizată de preotul Constantin
Matasă, care a efectuat cercetări arheologice
la Bodeşti-Frumuşica (jud. Neamţ), şi care a
urmărit prin această lucrare să atragă atenţia
specialiştilor din străinătate atât asupra
culturii Cucuteni, cât şi asupra muzeului din
Piatra Neamţ.
Publicată în anul 1946 în limba franceză,
monografia cuprinde un capitol dedicat
ceramicii pictate, în care descrierile vaselor
sunt complexe şi însoţite de un număr
impresionant de fotografii aşezate cu grijă în
planşe. Majoritatea vaselor şi obiectelor
ceramice au desene relizate clasic (plan şi
profil), grupate în acelaşi mod ca fotografiile.
Este de apreciat grija pentru prezentarea cât
mai exactă a detaliilor vaselor pictate, fie prin
desene cu decorul desfăşurat pe orizontală,
fie prin desene reprezentând perspective dinspre gura sau baza vaselor6.
Vladimir Dumitrescu, în mongrafia Hăbăşeşti, a publicat mai multe planşe cu vase
ceramice frumos ornamentate, cu desenul
obiectelor desfăşurat pe orizontală7. Frunzele
se întâlnesc şi în ceramica cu ornamente
adâncite de la Hăbăşeşti, iar în ceramica
pictată ele constituie un motiv de umplutură
mai frecvent decât în celelalte aşezări din
aceeaşi fază, a căror ceramică este mai bine
cunoscută8.
Dintre vasele pictate caracteristice etapei
Cucuteni B, s-a remarcat strachina de la Valea
Lupului (jud. Iaşi), descoperită de M. Dinu. În
raportul cercetărilor din anul 1957 strachina
este prezentată ca fiind pictată pe partea
interioară, probabil în stilul grupei ε, cu unele
elemente de tradiţie mai veche δ2, reprezentate prin şiruri de puncte de culoare albă,
aplicate de jur-împrejurul motivelor decorative principale de culoare neagră9. Cel care
sesizează decorul vegetal de pe această
strachină este Vladimir Dumitrescu, care
prezintă piesa printr-o ilustraţie însoţită de o
descriere mai detaliată: Farfurie - restaurată,
pictată pe partea interioară cu negruciocolatiu şi cu alb pe învelişul crem deschis.
Motivul principal este reprezentat de un trifoi
cu patru foi, trasat cu o dungă neagră,
însoţită pe ambele laturi de şiruri de puncte
albe, deşi este sigur că artistul n-a intenţionat
să realizeze un motiv floral. Fiecare “foaie” a
fost secţionată în cruce, iar între braţele crucilor au fost pictate benzi curbe formate din
câte trei linii paralele10.
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O descoperire interesantă provine de la
Mălăieştii de Jos - Mornel, jud. Prahova, unde
într-o locuinţă (L1) aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni, a fost descoperit un vas
decorat la partea inferioară cu incizii de formă
ovoidală, mărginite la partea superioară de
două linii incizate orizontale, paralele. Vasul
este pictat pe corp cu roşu-ciocolatiu21.
Această formă de vas apare atât în mediul
Precucuteni, cât şi în arealul Gumelniţa.
În cazul acestui vas, prezentat mai sus,
dacă îl întoarcem cu gura în jos şi îl privim
dinspre bază, observăm faptul că decorul
poate fi asemănat cu petalele sau frunzele
unei flori22. Motivele decorative incizate, aşanumitele ove, au fost foarte îngrijit modelate
şi au forme şi dimensiuni aproape egale. Cele
12 petale sau frunze pornesc dinspre baza
vasului şi se opresc pe corp. În interiorul
fiecărei petale au fost pictate cu roşuciocolatiu, motive asemănătoare, tot petale
mai puţin arcuite faţă de cele incizate. Din
păcate, pictura este slab conservată în
anumite părţi ale vasului.
Formele ceramice, dar şi decorurile ce sunt
comune atât mediului cultural Gumelniţa, cât
şi celui Precucuteni, punctează în mare parte
„baza genetică” a aspectului cultural StoicaniAldeni, fiind dificil de precizat în acest stadiu
al cercetării ce elemente culturale au o mai
mare pondere în aşezarea de la Mălăieştii de
Jos23.
Această combinaţie cromatică, pictură cu
roşu sau nuanţe de roşu, combinată cu linii
incizate, care delimitează spaţiile pictate, este
întâlnită şi în cadrul aşezărilor CucuteniAriuşd din zona Carpaţilor Răsăriteni
(Izvoare, Frumuşica, Poduri, Păuleni-Ciuc,
Olteni etc.).
Descoperirile din mediul faciesului cultural
Stoicani-Aldeni mi-au îndreptat atenţia spre
zona culturală gumelniţeană, unde am
încercat să surprind decorurile florale pe
vasele ceramice pictate.
Decorarea ceramicii gumelniţene se caracterizează prin preferinţa pentru suprafeţe
circulare, împărţite în patru sectoare, simetria
constituind, de asemenea, principiul de bază
în organizarea decorului. Spre deosebire de
arta cucuteniană, mişcarea nu mai este
sugerată printr-un motiv de sine stătător
decât foarte rar (vârtejul). Totul se încadrează
în registre, metope sau sectoare de cerc, bine
marcate prin linii sau benzi. Mişcarea este
sugerată de ansamblul motivelor24.

multe vase ceramice pictate, care se
deosebesc de altele prin faptul că motivele
decorative alese de către meşterii cucutenieni păreau a fi mai apropiate de mediul
natural şi nu de cel geometric-abstract, bine
reprezentat în prima fază a culturii Cucuteni A
şi în această aşezare.
Originea decorului floral
Este foarte greu de precizat când, cum şi
unde a apărut acest tip de decor floral pe
vasele ceramice ale diferitelor comunităţi
preistorice. Sunt întrebări ale căror răspunsuri
vor fi foarte greu de aflat. Avem, totuşi, un
punct de pornire: în mediul eneolitic cucutenian, încă din prima fază a acestei culturi,
decorul foral era deja cunoscut.
Aşa cum afirma arheologul Dan Monah,
arta primei faze a culturii Cucuteni poate fi
numită „barocul cucutenian”. Ei au remarcat
monotonia inevitabilă a decorului geometric
şi au încercat să o rupă prin includerea voită
a unor mici neregularităţi. Este primul pas
spre o artă rafinată ce utilizează conştient
efectele compoziţionale sau coloristice15.
Decorul pictat al ceramicii Starčevo-Criş (ca
şi aproape întreaga ornamentică a ceramicii
neolitice de pe teritoriul României) este de
esenţă geometrică-abstractă, fără elemente
naturaliste, care să urmărească transpunerea
fidelă a elementelor din mediul înconjurător
în arta decorativă16.
Până în stadiul actual al cercetărilor arheologice cu privire la decorurile realizate de
purtătorii culturii Starčevo-Criş, au fost
descoperite şi elemente care să ne indice
prezenţa decorurilor florale pe ceramica
pictată aparţinând acestei culturi.
Pe unele vase ceramice, în spaţiul dintre
triunghiurile de tip Proto-Sesklo este introdus,
ca o inovaţie, motivul floral în formă de petale
sau ciucure, similar celor de pe vasele din
nivelul I de la Anzabegovo, dispus în formă de
stea17, pe care arheologii iugoslavi îl numesc
„motiv floral” şi care este foarte apropiat, ca
tehnică de realizare, de cel de pe cupele de la
Hanuri18 şi Grădinile-Izlaz 19.
Modul în care se combină, simplu sau complicat, motivul floral (ciucure) cu cel în formă
de arc simplu sau triunghiuri, ne poate indica
unele diferenţe cronologice. În etapa următoare, acelaşi motiv al ciucurelui va căpăta
sens de spirală. Uneori, acelaşi motiv este
conturat în formă de „ochi plin” unit, prin linii
curbe, cu altul de aceeaşi formă20.
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Vasul a fost modelat din lut în amestec cu
cioburi pisate, nisip şi pietricele. Gura vasului
este dreaptă cu marginea buzei rotunjită,
gâtul scurt de formă tronconică, corpul
bitronconic şi baza uşor concavă. În zona
diametrului maxim, vasul prezintă o
proeminenţă alungită. Suprafaţa vasului a
fost bine netezită şi special pregătită pentru
pictare. Partea superioară a corpului, gâtul şi
interiorul gurii vasului au fost lustruite. Vasul
a fost ars oxidant, culoarea fiind brună cu flecuri negre.
Dimensiuni: H= 560 mm; DG= 400 mm;
DM= 640 mm; DB= 150 mm; Nr. Inventar:
3482

Ca o excepţie de la regulă, dintre vasele de
aici s-a remarcat un singur obiect cu motive
decorative vegetale sau florale: un capac pe
care apare trefla – motiv vegetal, care poate
fi considerat un motiv unicat, deoarece, până
în prezent, se cunoaşte doar un singur exemplu similar – capacul de la Hârşova, ce are pe
suprafaţa exterioară scrijelită şi încrustată cu
pastă albă o treflă25.
O descoperie excepţională este cea de la
Sultana, jud. Călăraşi, aparţinând culturii
Gumelniţa, unde a fost descoperit un vas de
tipul suport cu patru colţuri supraînălţate,
formă rar întâlnită26. Dacă privim cu atenţie
decorul pictat cu alb pe fondul roşu al vasului, acesta poate fi interpretat ca un vas pictat cu motive vegetale sau florale.
Încercarea de a descoperi cât mai multe
vase ceramice decorate cu motive vegetale
sau florale în cadrul culturilor preistorice de
pe teritoriul actual al României poate fi
considerată, în stadiul actual al cercetărilor,
încurajatoare.

Descrierea clasică a decorului
Decorul acestui vas a fost împărţit în 4 registre verticale, ce pornesc dinspre gura
vasului spre bază (Fig. 1/5; Fig. 2/1-4). Cele
4 registre decorative ale vasului au fost
împărţite după cum urmează:
Registrul 1 – pe buză a fost pictat cu
patru semicercuri aşezate la distanţe relativ
egale şi formate dintr-o bandă de culoare
albă, lată de 2-4 cm (Fig. 2/1).
Semicercurile au fost pictate cu partea
arcuită în jos şi se închid spre gura vasului.
Banda lată de culoare albă era formată uneori prin îmbinarea mai multor linii fine de 3-5
mm, aşezate una lângă alta.
Registrul 2 – gâtul vasului a fost delimitat
printr-o bandă pictată din linii fine de culoare
albă (2-4 mm). Din linii fine de culoare albă
(late de 2-4 mm), au fost pictate patru spirale
alungite, aşezate sub forma unui “S” culcat
(Fig. 2/2).
Spiralele au fost despărţite de patru cercuri
aşezate diametral pe gâtul vasului. Cercurile
au fost realizate din linii fine, simple sau
duble şi aveau diametrul de 5-6 cm. În interiorul cercurilor se afla câte un punct circular
de culoare albă, cu diametrul de 1 cm (Fig.
1/1).
Registrul 3 – pe partea superioară a corpului au fost lustruite 6 caneluri late de 60-80
mm. Acestea au forma unor semicercuri ce
pornesc din zona diametrului maxim al
corpului şi se arcuiesc spre gâtul vasului.
Printr-o tehnică de lustruire foarte bine
realizată, în zona mediană a semicercurilor
s-au format un fel de nervuri în relief. Trebuie
menţionat faptul că aceste caneluri au fost
realizate prin lustruire, peste un strat de
pictură aplicat cu roşu (Fig. 2/3).
Registrul 4 – a fost realizat pe partea

Vase cu decor floral descoperite la
Păuleni-Ciuc
Analiza statistică a ceramicii cucuteniene
descoperită la Păuleni-Ciuc a fost prezentată
cu ocazia mai multor rapoarte preliminare de
cercetare arheologică sistematică27. Până în
prezent, pentru locuirea Cucuteni-Ariuşd au
fost identificate cinci vase ceramice pictate cu
motive florale.
Clasificarea vaselor decorate cu motive
florale s-a realizat în funcţie de:
- categoria ceramică: Tip A – ceramica
grosieră; Tip B – ceramica fină;
- culorile pictate: I – bicromie; II – tricromie sau policromie.
În ceea ce priveşte locul în care au fost
descoperite vasele ceramice pictate cu motive
florale, acestea provin din locuinţe (3 vase) şi
din gropi (2 vase).
În urma analizei lotului ceramic pictat
tricrom cu alb, roşu şi negru (policrom), la
Păuleni-Ciuc nu au fost semnalate vase care
să fie decorate cu motive florale.
Decorul floral pictat tricrom (Tip B.II.) a
fost sesizat pe vasele ceramice aparţinând
culturii Cucuteni-Ariuşd, descoperite în
aşezările din zona Carpaţilor Răsăriteni.
Descrierea vaselor şi decorurilor
Tip A. I.
Vas bitronconic, descoperit în Loc. 21
(Fig. 1 / 2, 3).
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Deşi această idee poate fi acceptată cu
anumite rezerve doar de unii cercetători, am
decis să suprapun aceste motive desfăşurate
ale decorului pictat în două moduri:
- desfăşurarea maximă a decorului, prin
care petalele realizate pe partea inferioară a
corpului depăşeau diametrul maxim al
vasului, dar nu depăşea zona desfăşurată a
petalelor pictate pe partea superioară a
corpului;
- defăşurarea minimă a decorului, prin care
petalele de pe partea inferioară a corpului nu
depăşeau diametrul maxim al vasului.
În ambele cazuri, petalele de pe partea
superioară a corpului vasului au fost
desfăşurate la maxim. Această situaţie s-a
datorat faptului că am încercat să desfăşurăm
aceste petale înspre interiorul vasului, aşa
cum o sugerează forma bitronconică a
vasului, dar în această situaţie, decorul şi-ar fi
pierdut esenţa.
Am încercat să analizez dacă într-adevăr
există o conexiune logică între cele două
zone pictate pe corpul vasului şi, de ce nu,
chiar a decorului de pe vasul întreg, luat în
ansamblu.
Pentru decorul realizat pe corpul acestui
vas există elemente de legătură, prin banda
lată pictată în zona diametrului maxim, care
arată că a fost utilizată ca element de legătură artistică dintre cele două zone decorate.
Privit dinspre fund, decorul pictat de pe
partea inferioară a vasului poate fi asemănat
cu o floare cu două corole a câte cinci petale.
Dacă desfăşurăm decorul de pe partea
superioară a corpului şi îl suprapunem cu cel
din partea inferioară, reiese un decor floral de
o valoare artistică deosebită, a unei flori cu
mai multe corole, fiecare cu un anumit număr
de petale (Fig. 3/2).
În ceea ce priveşte legătura stilistică dintre
decorul pictat pe corpul vasului şi cel de pe
gâtul şi de pe exteriorul gurii vasului, nu am
reuşit până în momentul actual al cercetărilor
să identific o conexiune, fie ea de ordin
artistic sau de altă natură.
Au mai rămas de precizat câteva aspecte în
legătură cu acest vas, atât de natură artistică,
cât şi de natură funcţională.
În primul rând, trebuie menţionat faptul că
alături de acest vas a fost descoperit şi un
castron, ce putea fi utilizat la acoperirea
primului – putând avea rol de capac (Fig.
4/1a). Castronul putea fi aşezat pe gura
vasului prezentat, în poziţie normală, şi
totodată putea să închidă destul de ermetic

inferioară a corpului şi împărţit în trei subregistre (Fig. 2/4):
4a - în zona diametrului maxim al vasului,
a fost pictat cu o bandă lată (3–4 cm) de
culoare roşie încadrată de linii subţiri de
culoare albă (2-4 mm).
4b - din banda lată de mai sus, au fost pictate înspre baza vasului cinci semicercuri
aşezate cu partea arcuită în jos. Pictura s-a
realizat prin tehnica şi culorile folosite în
registrul anterior;
4c - spre baza vasului, au fost pictate cu
bandă lată (40-60 mm) de culoare roşiatică,
mărginită de linii înguste de culoare albă (2-4
mm) 5 “ove” alungite ce ocupă spaţiul dintre
cele cinci semicercuri ale registrului 4b.
Vasul bitronconic a fost pictat cu motive
geometrice formate din semicercuri, spirale
culcate, cercuri, arcuri de cerc şi ove alungite.
Tehnica picturală a fost dublată de canelare şi
lustruire.

Descrierea decorului desfăşurat
Pentru fotografierea unor detalii decorative
ale registrelor pictate, am fost nevoit să întorc
vasul cu gura în jos şi baza în sus (Fig. 1/4).
Privit din această direcţie, s-a constatat că
decorul pictat poate fi asociat cu o floare cu
cinci petale (Fig. 1/6).
Petalele au fost pictate din benzi de
culoare roşie mărginite de linii înguste de
culoare albă, care au ca punct de plecare
baza vasului, unde parţial sunt unite, şi se
prelungesc sub forma unor arcuri de cerc
puternic alungite (aşa-numitele ove), până
spre zona diametrului maxim al corpului,
unde sunt distanţate între ele (Fig. 3/1).
Spaţiul rămas liber între vârfurile acestor
petale a fost umplut cu motive decorative formate din semicercuri (arcuri de cerc), ce pornesc din zona diametrului maxim al corpului
şi se opresc înainte de a atinge petalele,
rezultând un efect cromatic deosebit.
Pentu a observa care este efectul cromatic
în momentul în care suprapunem toate
motivele decorative pictate pe corpul vasului,
am avut surprinderea să observ că între toate
acestea, există cu siguranţă o conexiune de
natură artistică.
Prin această suprapunere a motivelor
pictate pe corp consider că artistul cucutenian
a realizat conştient această succesiune de
petale, pe diferite zone ale corpului vasului,
în scopul de a reprezenta o floare cu mai
multe corole. Practic, a preluat un motiv floral
din natură şi l-a transpus pe corpul unui vas.
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descoperirile arheologice privind civilizaţia
cucuteniană, ne întrebăm totuşi: care a fost
rolul său în cadrul locuinţei cucuteniene?
În afară de rolul strict funcţional pe care îl
putea avea, de păstrare a proviziilor (solide
sau lichide), şi având în vedere complexitatea
decorului, considerăm acest vas ca fiind un
bun de prestigiu, care poate fi pus în
strânsă legătură cu manifestările vieţii spirituale ale acestor comunităţi de agricultori şi
păstori montani.
Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici
consideră că depunerea vasului bitronconic
într-o groapă săpată în stânca dealului, a avut
un scop bine definit. Din cauza pantei
naturale a dealului, era favorizată acumularea
apei pluviale în groapă. De la nivelul podelei
L.21, prin filtrarea apei cu ajutorul unui strat
de argilă depus în vas, apa putea fi utilizată
pentru consumul curent.
Prin stratul de argilă depus în vas, apa era
filtrată şi purificată, astfel că avem una dintre
primele gropi-izvor folosită ca sursă de apă
potabilă în cadrul culturii Cucuteni28.

vasul bitronconic (Fig. 4/1b). El a fost pictat
în interior cu motive realizate cu linii albe fine
(late de 2-4 mm) cu motive meandrice. Din
păcate, cea mai mare parte a decorului
castronului este distrusă din vechime.
Referindu-ne la aspectul artistic, având în
vedere faptul că acest castron era aşezat,
probabil, peste vasul bitronconic, decorul din
interiorul lui ar putea fi în conexiune artistică
cu decorul realizat pe partea superioară a
vasului de provizii (Fig. 4/1c). Până la identificarea unor argumente plauzibile în acest
sens, rămânem doar la stadiul de supoziţie în
această problemă.
Din punct de vedere funcţional, considerăm că proeminenţa alungită sau apucătoarea, realizată în zona diametrului maxim al
corpului vasului bitronconic, nu a fost
modelată în scopul de a manipula cu o mai
mare uşurinţă vasul. Având în vedere dimensiunile destul de mari ale acestuia şi greutatea lui, pentru manipularea sa era nevoie
de prezenţa a cel puţin două persoane, în
condiţiile în care vasul era gol.
Aşadar, rolul pe care l-a avut această
proeminenţă alungită putea fi numai unul de
natură artistică sau simbolică. În sprijinul
acestei idei stau dimensiunile reduse ale
proeminenţei, forma, lustrul aplicat, faptul că
este singură şi că se găseşte în armonie cu
motivele pictate pe acest vas.
Rămânând la aspectul funcţional, putem
spune că vasul a fost depozitat într-un loc
sigur, care să îl ferească de eventualele
mişcări nedorite, având în vedere că a fost
descoperit într-o groapă special săpată după
forma şi dimensiunea sa.

Tip B.I.
Vase pictate cu decor floral atribuite
categoriei ceramicii fine
Determinaţi fiind de rezultatele obţinute
prin aplicarea a două tipuri de descriere vasului de Tip A, de mai sus, vom realiza şi în
cazul vaselor de Tip B atât o descriere clasică
a formei şi a picturii vaselor, cât şi o descriere
a decorului pictat desfăşurat.
Până în stadiul actual al cercetărilor
arheologice de la Păuleni-Ciuc au fost
descoperite mai multe fragmente de vase
ceramice, din care doar patru vase pictate în
această manieră vor fi prezentate în rândurile
următoare:

Vasul prezintă următoarele motive decorative pictate:
- 4 „petale” pe partea exterioară a gurii
vasului;
- 4 “S”- uri duble culcate, întrerupte de 4
cercuri în interiorul cărora se afla câte un
punct pictat cu alb;
- 6 “petale mari” canelate realizate pe
partea superioară a corpului;
- 5 “petale mici” realizate pe partea
inferioară a corpului;
- 5 “petale” alungite realizate pe partea
inferioară a corpului.

1. Cupă, descoperită în Loc.5 (Fig.4/2).
Vasul a fost modelat din lut în amestec cu
cioburi pisate mărunt şi nisip. Cupa are gura
uşor evazată cu marginea buzei rotunjită,
corpul bitronconic şi baza plată. Suprafaţa
vasului a fost foarte bine îngrijită (atât
exteriorul, cât şi interiorul vasului), lustruită şi
a fost special pregătită pentru pictare prin
aplicarea unei emulsii de culoare brunroşiatică. În partea superioară a corpului,
cupa are aplicată o proeminenţă (tortiţă) care
este perforată orizontal la mijloc. Pentru că a
fost aplicată numai o singură proeminenţă,
considerăm că aceasta avea probabil un rol
mai mult decorativ decât funcţional.

Care au fost semnificaţiile numerelor
petalelor pictate de pe acest vas?
Având în vedere că, până în prezent, un
asemenea vas este destul de rar întâlnit în
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În cazul desfăşurării decorului pictat văzut
dinspre baza vasului, petalele sunt realizate
naturalist, arcuirea lor fiind redată de însăşi
forma vasului care are în această zonă
arcuirea maximă (Fig. 5/2). Şi aceste petale
sunt tăiate la jumătate, de linii pictate în
interiorul şi pe exteriorul lor, conferindu-se
decorului un aspect dinamic (Fig. 5/3).
Pasul următor în interpretarea desenelor
desfăşurate văzute dinspre gura şi dinspre
baza vasului, a constat în suprapunerea celor
două imagini desfăşurate ale florilor.
Desenele desfăşurate au fost suprapuse
având ca punct comun proeminenţa perforată
aplicată pe această cupă în zona diametrului
maxim.
Existenţa unui punct de legătură (un
punct-cheie?) faţă de care s-a raportat
această suprapunere a petalelor este foarte
importantă, nu numai în demersul nostru de
analizare a decorului, ci şi cu siguranţă pentru artistul cucutenian care a creat această
pictură.
Floarea rezultată în urma suprapunerii
decorului desfăşurat are o valoare artistică
excepţională, de esenţă naturalistă, pentru că
surprinde într-un mod foarte exact şi real, o
varietate de flori cu două, trei sau mai multe
rânduri de corole, fiecare cu cinci petale (Fig.
5/6).
Abia după ce am realizat suprapunerea
celor două decoruri desfăşurate, am observat
faptul că acele segmente de linii simple sau
duble, pictate pe liniile principale, pe care
iniţial le-am atribuit efectului dinamic pe care
îl dădeau decorului desfăşurat, aveau o
strânsă legătură între ele.
Prin orientarea lor, aşa cum a fost văzută
iniţial, în sus – spre gura vasului şi în jos –
spre bază, prin desfăşurarea decorului şi
suprapunerea lui am observat faptul că
aceste segmente de linii, dacă ar fi
prelungite, s-ar întâlni şi ar forma o a treia
corolă de petale. Astfel, dacă în prima parte a
descrierii cupei am specificat că aceste segmente de linii oblice ar sugera mişcarea,
dinamismul, acum pot spune că pe lângă
această interpretare, mai poate fi adusă una
nouă, cea de continuitate.

Culoarea vasului este brun-roşcată cu flecuri negre, iar arderea - oxidantă. Pictura
vasului s-a realizat înainte de ardere. Vasul a
fost restaurat şi pictura întregită cromatic.
Dimensiuni: H: 165 mm; DG: 160 mm; DB:
42 mm; GR: 5 mm; Dmax: 177 mm; Nr.
Inventar: 11.353.

Descrierea clasică a decorului
Cupa este pictată pe exterior cu linii albe
ce au lăţimea de circa 2-4 mm, ce pornesc din
buză şi sunt aşezate oblic până spre partea
inferioară a corpului vasului. Este întâlnită
uneori alternanţa liniilor simple cu cele duble.
Din aceste linii principale, la jumătatea lor,
pornesc alte linii secundare (duble sau triple)
aşezate tot oblic, dar în sens invers faţă de
liniile principale. Motivele geometrice, realizate prin pictarea cu linii fine, de culoare albă,
pe fondul brun-roşcat al vasului, dau piesei
un aspect artistic deosebit (Fig.5/1).
Descrierea decorului desfăşurat
Cupa prezintă o alternanţă de linii fine
simple şi duble, pictate cu alb. Putem remarca unele linii oblice principale (ce sunt pictate
din gura vasului şi până spre baza lui) şi altele
secundare (sau jumătăţi de linii), lipite
alternativ de liniile principale, către gura şi
respectiv către baza vasului.
Din această alternanţă de linii am observat
faptul că între ele, mai exact între liniile
principale există o conexiune logică, prin
faptul că acestea se întâlnesc alternativ,
uneori - pe gura vasului şi, alteori, spre
partea inferioară a corpului.
În încercarea de a vedea câte astfel de linii
principale se unesc între ele şi ce rezultă în
urma lor, am observat faptul că, practic, sunt
pictate câte cinci triunghiuri, fie că privim
vasul dinspre gură, fie că îl privim dinspre
bază.
După desfăşurarea decorului văzut dinspre
gura şi dinspre fundul vasului, am asociat
aceste motive considerate iniţial geometrice,
mai degrabă cu motive florale. Practic, prin
desfăşurarea decorului au fost obţinute
reprezentările unor flori cu cinci petale care
aveau vârfurile ascuţite.
În cazul desfăşurării decorului pictat văzut
dinspre gura vasului, petalele obţinute au
foma tringhiulară şi sunt tăiate la jumătatea
lor de linii pictate atât pe interiorul petalelor,
cât şi pe exteriorul lor. Acest lucru conferă
decorului un aspect dinamic (Fig. 5/4,5).

Date privind tehnica de realizare a
decorului floral
Desfăşurarea decorului de pe această cupă
a surprins încă o dată dimensiunea artistică
extraordinară a artei cucuteniene. Însă cum
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pe partea superioară a corpului şi pe circa
jumătate din partea inferioară a vasului.

de s-a reuşit crearea unui astfel de motiv
decorativ excepţional şi prin ce tehnică?
În această fază a cercetărilor, consider că
vasul a fost aşezat iniţial cu gura în jos, iar
zona dinspre fundul vasului a fost împărţită în
cinci părţi egale, din care s-au tras liniile
oblice principale spre gura vasului, pe care leam putea numi linii în zig-zag. Apoi în a doua
fază au fost pictate, la jumătatea liniilor principale, segmentele de linii oblice simple şi
duble, astfel încât să rezulte motivul dorit de
artistul cucutenian (Fig. 4/3 a-d).
În campania arheologică de la Păuleni-Ciuc
din anul 2009 am încercat să realizez
experimental acest tip de pictură. Rezultatele
obţinute în urma experimentului par să confirme teoria de mai sus, privind modul de
realizare a acestui tip de ornament pictat cu
reprezentarea motivelor florale (Fig. 5/4 a-d).
Prin alternanţa liniilor în zig-zag dinspre
baza spre gura vasului, rezultă motivul şi
efectele picturale dorite, dar numai privite din
anumite perspective.

Descrierea decorului desfăşurat
Prin desfăşurarea decorului văzut dinspre
gura şi dinspre baza vasului, şi întregirea lui,
am asociat aceste motive considerate iniţial
geometrice, mai degrabă cu motive florale
(Fig. 6/1,2,4).
Practic, prin desfăşurarea decorului şi
suprapunerea celor două desene (dinspre
gura vasului şi dinspre bază) a rezultat
reprezentarea unei flori cu cel puţin 2 corole,
fiecare corolă având cinci petale cu vârfurile
ascuţite (Fig. 6/3).
A treia corolă poate fi doar sugerată prin
prelungirea segmentelor de linii – acelea care
ofereau decorului desfăşurat un aspect
dinamic - de la jumătatea liniilor principale.
3. Pahar (restaurat), descoperit în Loc.
5 (Fig. 7/1).
Vasul a fost modelat din lut în amestec cu
cioburi pisate mărunt şi nisip. Paharul (păstrat
în proporţie de circa 50%), are gura uşor
evazată cu marginea buzei rotunjită şi corpul
relativ sferic (baza vasului lipseşte din
vechime). Suprafaţa vasului a fost bine
îngrijită, lustruită (atât exteriorul, cât şi
interiorul vasului), şi a fost special pregătită
pentru pictare prin aplicarea unei emulsii de
culoare brun - roşiatică.
Forma actuală a vasului a fost uşor
modificată în urma arderii secundare.
Culoarea vasului este brun-roşiatică, iar
arderea - oxidantă. Vasul este restaurat şi
pictura întregită cromatic pe zonele
restaurate.
Dimensiuni: H (păstrată): 99 mm; DG: 85
x 100 mm; GR: 6 mm; Nr. Inventar: 3.480.

2. Cupă (fragment), descoperită în
Groapa 8 (Fig. 6/5).
Vasul a fost modelat din lut în amestec cu
cioburi pisate mărunt şi nisip. Cupa (păstrată
în proporţie de circa 40%) are gura uşor
evazată cu marginea buzei rotunjită şi corpul
relativ sferic (baza lipseşte din vechime).
Suprafaţa vasului a fost foarte bine îngrijită
(atât exteriorul, cât şi interiorul vasului) şi
lustruită.
Culoarea vasului este neagră cu flecuri
brune, iar arderea - reductantă. Pictura vasului s-a realizat înainte de ardere cu alb şi este
parţial căzută din vechime.
Dimensiuni: H (păstrată): 98 mm; DG: 115
mm; GR: 6 mm; Dmax: 120 mm; Nr. Inventar:
13794

Descrierea clasică a decorului
Paharul a fost pictat cu linii albe late de
circa 2-4 mm, ce pornesc din buză şi sunt
aşezate în zig-zag pe corpul vasului, până
spre partea inferioară a acestuia. Din aceste
linii principale, la jumătatea lor, pornesc alte
linii secundare (duble sau triple), aşezate tot
oblic, dar în sens invers faţă de liniile principale (Fig. 7/3).
Motivele pictate pot fi asociate cu forme
geometrice reprezentate prin triunghiuri
aşezate cu vârful în jos.

Descrierea clasică a decorului
Cupa a fost pictată cu linii albe late de circa
2-4 mm, ce pornesc din buză şi sunt aşezate
în zig-zag pe corpul vasului, până spre partea
inferioară a corpului. Liniile principale se
opresc pe partea inferioară a corpului, într-o
linie pictată orizontal (care delimita probabil
zona pictată a vasului). Din aceste linii
principale, la jumătatea lor, pornesc alte linii
secundare (duble sau triple) aşezate tot oblic,
dar în sens invers faţă de liniile principale
(Fig. 6/6).
Motivele geometrice-abstracte sunt realizate prin pictarea cu linii fine de culoare albă

Descrierea decorului desfăşurat
Prin desfăşurarea decorului văzut dinspre
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şi se opresc în zona diametrului maxim, pe o
linie de culoare albă aşezată orizontal. Aceste
linii albe sunt aşezate oblic şi au aspectul
unor triunghiuri neregulate (formate din două
sau mai multe linii), aşezate cu vârful în jos
(în total 11 triunghiuri).

gura şi dinspre baza vasului, şi întregirea lui,
am asociat aceste motive considerate iniţial
geometrice, mai degrabă cu motive florale.
Practic, prin desfăşurarea decorului pictat
pe vas, au fost obţinute reprezentările unor
petale cu vârfurile ascuţite. În cazul de faţă,
situaţia a devenit interesantă prin faptul că, în
urma desfăşurării decorului din ambele părţi
(gură şi bază), au rezultat câte două petale
întregi (Fig. 7/2,4), iar a treia a fost realizată
parţial (poate doar sugerată printr-o singură
linie). Prin încercarea de suprapunere a celor
două desene desfăşurate, a rezultat o floare
cu patru petale, a cincea petală putând fi cel
mult sugerată de cele două linii singulare.
Nu excudem posibilitatea ca această
situaţie să se datoreze unei “greşeli” de
fabricaţie a vasului sau de calcul a meşterului
cucutenian.
Chiar şi aşa, prin suprapunerea celor două
desene desfăşurate putem observa că floarea
reprezentată are patru petale bine definite,
iar a cincea petală poate fi sugerată de acele
linii singulare – care în cazul de faţă nu au
putut fi unite deoarece au aceeaşi orientare
(Fig. 7/5).
Segmentele de linii secundare care au fost
pictate la jumătatea liniilor principale, care
ofereau acea mişcare dinamică decorului
desfăşurat, în cazul de faţă, prin prelungire,
acestea nu puteau fi unite. În această
situaţie, floarea reprezentată ar avea,
probabil, o singură corolă cu cinci petale.

Descrierea decorului desfăşurat
Desfăşurarea decorului pictat s-a realizat
numai văzut dinspre gura vasului, iar motivele
iniţial considerate geometrice (triunghiurile
neregulate formate cu ajutorul mai multor
linii oblice), pot fi asociate şi în cazul de faţă
cu motive florale.
Practic, prin desfăşurarea decorului pictat
pe vas au fost obţinute reprezentările a
unsprezece petale care au vârfurile ascuţite,
aşezate pe o singură corolă (Fig. 7/7).
Având în vedere că marginile petalelor au
fost realizate, uneori, prin mai multe linii
duble (într-un singur caz o linie este triplată),
decorul ne poate duce cu gândul la încercarea
de reprezentare a unei flori cu două corole.
Consideraţii preliminare cu privire la
motivele florale cucuteniene
După trecerea unui secol de când au avut
loc primele cercetări arheologice sistematice
într-o aşezare cucuteniană, ceramica pictată
descoperită continuă să uimească în primul
rând prin complexitatea motivelor decorative
pictate, pe măsură ce este adusă la lumină de
noile descoperiri arheologice. Artiştii cucutenieni par, uneori, mai puţin preocupaţi de
exactitatea desenului, ei mizând, de cele mai
multe ori, pe efectul cromatic de ansamblu.
Frumuseţea ceramicii cucuteniene nu se
dezvăluie decât parţial la o examinare
apropiată, de detaliu. Asemenea tablourilor
marilor pictori, vasele cucuteniene par să fie
concepute pentru a fi privite de la o anumită
distanţă29.
Imaginea artistică creată de om în forme
abstracte-geometrice sau antropomorfe şi în
semne primare, a materializat nevoia acestuia
de a reflecta şi de a transmite mesajul său
celorlalţi.
Oare de ce însă – din timpurile cele mai
îndepărtate – omul a ales calea de exprimare
abstractă, condensată în forme geometrice,
pentru a-şi împărtăşi mesajul, în loc de a
folosi o cale mai simplă, de reproducere
directă a naturii?30.
Pentru a înţelege evoluţia gândirii umane,
trebuie mai întâi ca noi, cei de azi, să ne
punem în situaţia omului preistoric, care a

4. Pahar, descoperit în Loc. 5 (Fig. 7/6).
Vasul a fost modelat din lut, în amestec cu
cioburi pisate mărunt şi nisip. Paharul are
gura dreaptă şi marginea buzei rotunjită,
gâtul cilindric (corespunde cu partea superioară a corpului), corpul tronconic (partea
inferioară) şi baza plată. Suprafaţa vasului a
fost bine îngrijită, lustruită (atât exteriorul,
cât şi interiorul vasului), şi a fost special
pregătită pentru pictare prin aplicarea unei
emulsii de culoare brun-roşiatică.
Vasul are culoarea brun-roşiatică, iar
arderea - oxidantă. Vasul a fost restaurat şi
pictura întregită cromatic.
Dimensiuni: H: 97 mm; DG: 95 mm; DB:
30 mm; Dmax: 100 mm; GR: 6 mm; Nr.
Inventar: 11335
Descrierea clasică a decorului (Fig. 7/8)
Pe gât, paharul a fost pictat cu motive
geometrice de culoare albă, formate din linii
subţiri (de circa 2-4 mm) ce pornesc din buză
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culoare secundară – motivele principale fiind
realizate cu roşu.
Numărul petalelor pictate pe vasele bitronconice este diferit, de exemplu: patru petale
(un singur caz); cinci petale (patru cazuri);
şase petale (trei cazuri); şapte petale (un
caz) şi un singur caz cu un rând dublu de
petale, câte 13 albe şi 13 roşii în total 26
(Fig.8/3).
Semnificaţia numărului petalelor florilor
pictate pe corpul acestor vase rămâne încă un
mister, totuşi, putem presupune că aceste
motive au fost inspirate din natură, mai exact
de florile ce creşteau în mediul înconjurător.
În această fază a cercetărilor s-a realizat o
cartare topografică a siturilor (Fig.8/2) şi un
prim catalog al decorurilor pictate policrom cu
motive florale (Fig.8/4). Cu toate că, până în
prezent, la Păuleni-Ciuc nu au fost identificate
vase pictate policrom (cu alb, negru şi roşu)
şi decorate cu motive florale, de Tip A.II şi
B.II, studierea pieselor este încă în desfăşurare. Rezultatele studiului vor fi publicate
într-un articol viitor.
Meşterii cucutenieni au intrat de mult timp
în galeria artiştilor ceramişti universali, prin
capodoperele lor de artă decorativă şi
figurativă. Trebuie subliniat că, în mai multe
situaţii, relaţia vitală (primodială) dintre om şi
natură, trăită de aceşti oameni, i-a determinat probabil să transpună imaginile frumoase
din natură direct pe anumite categorii de vase
ceramice, prin pictarea unor flori de forme şi
mărimi diferite.
Admitem inclusiv ideea că florile au fost
pictate pe vasele ceramice şi în funcţie de
frumuseţea, cromatica şi mirosul lor. Calităţile
medicinale pe care le au anumite plante cu
flori de diferite forme şi număr de petale,
puteau constitui motive întemeiate pentru a fi
pictate pe vasele ceramice. În stadiul actual
al cercetărilor putem admite o asociere între
florile medicinale şi ceramica pictată cu
motive florale, dar această situaţie rămâne
doar la stadiul de ipoteză.
Considerăm că descoperirea în mai multe
aşezări cucuteniene din Carpaţii Răsăriteni,
aflate la distanţe relativ mari de câteva sute
de km depărtare una de cealaltă, a vaselor
ceramice de formă bitronconică pictate cu
motive florale pe corp, nu poate fi pusă
numai pe seama întâmplării sau a coincidenţei. Descoperirea, până în momentul
actual al cercetărilor, a cel puţin zece vase de
acest tip, ridică mari semne de întrebare cu

făcut uriaşul pas, într-un mediu şi în condiţii
dificile, de a trece de la reprezentarea fidelă a
naturii, la abstractizare - prin folosirea
formelor geometrice statice şi, apoi, a celor
care exprimă mişcarea.
Împins de necesităţi, odată cu deplasările
sale pentru cules, vânat şi lucrul pământului,
cucutenianul înregistrează ritmurile vegetaţiei, observă mişcarea aştrilor şi face primii
paşi în astronomie31.
Pentru a percepe mai bine viaţa cucutenienilor am încercat să “înţelegem” mesajele
transpuse prin pictură, pe vasele lor ceramice. Pe lângă descrierea clasică a decorului
vaselor, am realizat şi o descriere şi o suprapunere a decorului desfăşurat, respectiv am
analizat motivele pictate, incizate, canelate
etc., văzute dinspre gura şi baza vasului.
Rezultatele obţinute cu ocazia desfăşurării
desenelor au scos în evidenţă un motiv decorativ ce fusese de mult timp abandonat în
studiile de specialitate, şi anume motivul
floral.
Analiza decorurilor şi motivelor pictate pe
ceramica cucuteniană descoperită la PăuleniCiuc, a adus în actualitate categoria vaselor
ceramice ce pot fi asociate cu vasele de prestigiu – reprezentate în această aşezare de
vasele cu decor floral.
Până în prezent, în cadrul aşezărilor
cucuteniene din arealul Carpaţilor Răsăriteni
au fost identificate zece vase bitronconice, de
dimensiuni medii şi mari, pictate pe partea
inferioară a corpului vasului cu motive florale,
formate din flori cu patru, cinci sau chiar mai
multe petale (Fig.8/1).
Motivele florale decorate pe partea inferioară a corpului acestor vase au fost realizate
prin pictarea motivelor principale cu culoare
roşie (petalele). Pictura de culoare albă, ce
avea rol secundar, s-a folosit pentru delimitarea acestor petale şi pentru umplerea
spaţiului rămas liber între acestea.
În unele cazuri, spaţiile picturale au fost
delimitate prin linii incizate. Aceste linii
incizate respectau, uneori, traseul motivului
pictat, alteori depăşeau acest spaţiu.
În urma analizei motivelor pictate pe vasele bitronconice prezentate mai sus, am
observat faptul că pentru partea superioară a
acestor vase, albul era culoarea principală cu
care se pictau motivele dorite (preferate erau
liniile fine pictate în diferite forme liniare,
geometrice etc.), în timp ce pentru partea
inferioară a corpului vaselor, albul devenea
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zagul, liniile paralele, ovele, semi-ovele,
triunghiurile, romburile, pătratele. Toate
acestea, alături de statuetele antropomorfe şi
zoomorfe, ne determină să credem că arta
cucuteniană cuprinde adevărate mesaje
spirituale.
Descifrarea simbolurilor pictate pe vasele
ceramice şi a mesajelor spirituale ale cucutenienilor rămâne pentru prezent un mister, iar
pentru arheologi, o provocare de a continua
studiul ceramicii şi din alte perspective decât
cele clasice.
În perioada imediat următoare eneoliticului, în epoca metalelor (epoca bronzului şi
epoca fierului) şi mai apoi în perioadele
istorice din antichitate, perioada migraţiilor,
evul mediu, epoca modernă şi contemporană,
reprezentările motivelor florale au fost realizate pe diferite categorii de materiale
(ceramică, textile, arme, arhitectură civilă şi
religioasă etc.), având o mare diversitate de
forme.

privire la locul şi rolul pe care l-au avut aceste
creaţii în aşezările cucuteniene.
Descoperirea vaselor bitronconice cu decor
floral doar în câteva locuinţe cucuteniene din
cele câteva sute cercetate până în prezent, ne
face să credem că ele pot fi atribuite
categoriei bunurilor de prestigiu şi nu simplelor vase uzuale pentru depozitarea produselor.
Realizarea unui catalog şi a unei baze de
date complexe cu privire la acest subiect,
poate contribui mai mult la înţelegerea
anumitor etape şi fenomene culturale ce au
avut loc de-a lungul timpului în cadrul
civilizaţiei cucuteniene, exprimate în primul
rând prin motivele decorative şi simbolurile
de pe ceramica pictată.
Indiferent de perioada istorică în care a
trăit, omul a simţit permanent nevoia de a-şi
exprima gândurile şi sentimentele folosind
materia primă şi motive decorative din mediul
înconjurător.
Decorul are la bază următoarele motive:
spirala în diferite forme, meandrele, zig-

Dan Lucian Buzea
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Figura 1. Vasul bitronconic cu decor floral / Figure 1. The biconical vessel with floral décor
1 – vedere dinspre gura vasului cu evidenţierea cercurilor pictate; 2, 3 – fotografii vas; 4 – vedere dinspre baza
vasului; 5 - desenul vasului cu marcarea registrelor decorative; 6 - reconstituirea decorului pictat
1 – seen from its opening downwards, by emphasizing the painted circles; 2,3 – pictures of te vessel; 4 – seen from
its base upwards; 5 – the drawing of the vessel on which the decorative registers are marked; 6 – the restored
painted décor
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Figura 2. Vasul bitronconic cu decor floral / Figure 2. The biconical vessel with floral décor
1 – 4, detalii registre decorative. 1 - registrul 1 şi 2; 2 - registrul 2; 3 - registrul 3; 4 - registrul 4 - a, b, c
1 – 4, details of the decorative registers. 1 – the 1st and 2nd register; 2 – the 2nd register; 3 – the 3rd register; 4 –
the 4th register - a, b, c
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Figura 3. Vasul bitronconic cu decor floral / Figure 3. The biconical vessel with floral décor
1 – desen şi profil; 2 – desfăşurarea decorului floral (o floare cu două corole a câte cinci petale)
1 – drawing and profile; 2 – the unfolded floral décor (a flower with two corollas, each having five petals)
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Figura 4. Vase ceramice pictate cu decor floral / Figure 4. Pottery with painted floral décor
1 – a, b, c, vasul bitronconic şi castronul; 2 - cupa pictată; 3: a-d, pictarea decorului floral; 4: a-d, cupă cu picior
realizată experimental în anul 2009
1 – a, b, c, the biconical vessel and the tureen; 2 – the painted cup; 3: a-d, painting the floral décor; 4 – a-d, cup
with support, experimentally made in 2009
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Figura 5. Cupa pictată / Figure 5. Painted cup
1 – desen şi profil; 2, 3 - decorul desfăşurat văzut dinspre baza vasului; 4 - decorul desfăşurat văzut dinspre gura
vasului; 5 - desen; 6 - suprapunerea decorului desfăşurat
1 – Drawing and profile; 2, 3 – the unfolded décor, seen from the bottom upwards; 4 – the unfolded décor seen from
the opening downwards; 5 – drawing; 6 – the superposed unfolded décor

125

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN LUCIAN BUZEA

Figura 6. Cupa pictată / Figure 6. Painted cup
1, 2 – decorul reconstituit văzut dinspre gura vasului; 3 – suprapunerea decorului desfăşurat văzut dinspre gura şi
baza vasului; 4 – desen; 5 – cupa; 6 – desen şi profil
1, 2 – the restored décor seen from the opening downwards; 3 – the décor seen from the opening downwards and
from the bottom upwards unfolded and superposed; 4 – drawing; 5 – cup; 6 – drawing and profile
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Figura 7. Pahare pictate / Figure 7. Painted goblets
1 - Pahar; 2 - desenul desfăşurat văzut dinspre gura vasului; 3 – desen şi profil; 4 - desenul desfăşurat văzut dinspre
baza vasului; 5 - suprapunerea decorului desfăşurat; 6 - pahar; 7 - decorul desfăşurat văzut dinspre gura vasului; 8 –
desen şi profil
1 – goblet; 2 – the unfolded drawing seen from the opening downwards; 3 – drawing and profile; 4 – the unfolded
drawing seen from the bottom upwards; 5 – superposing the unfolded décor; 6 – goblet; 7 – the unfolded décor seen
from the opening downwards; 8 – drawing and profile
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Figura 8 / Figure 8
1 – Vase bitronconice pictate cu decor floral. Harta descoperirilor; 2 - Vase pictate policrom cu decor floral. Harta
descoperirilor; 3 - Vase bitronconice pictate cu decor floral. Catalog tipologic; 4 - Vase pictate policrom cu decor floral.
Catalog tipologic
1 – Biconical vessels decorated with painted floral motifs. The map of the discoveries; 2 – Painted vessels decorated
with polychrome floral motifs. The map of the discoveries; 3 - Biconical vessels decorated with painted floral motifs.
Typological catalogue. 4 - Painted vessels decorated with polychrome floral motifs. Typological catalogue
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