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Introducere
Prin acest studiu ne propunem sll introducem în circuitul ştiinţific o piesll
relativ rar descoperită pe teritoriul României. Piesa este un vas zoomorf descoperit în
localitatea Co1ceag, judeţul Prahova. Vasul a fost publicat expeditiv într-un ghid lunar
de infonnatii culturale (Ciupercă 2000, 5). Imaginea acestei piese a apArut şi pe CD
ROM-ul editat cu ocazia vernisării expoziţiei «0 civilizaţie ,,necunoscută" Gumelniţa» 1•
Datorită caracterului excepţional al piesei, al unui relativ anonimat al acestei
descoperiri, credem ca utilii. o publicare monografică a acestui vas. De asemenea, în
acest studiu vom prezenta un alt vas zoomorf inedit, aflat în colecţia Muzeului de
Istorie şi Arheologie Prahova.

Contextul descoperirii
Vasul a fost donat în anul 1989, împreună cu fragmente ceramice şi o unealtă
de silex, Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, de către doi elevi din
localitatea Colceag2 • Situl în care a fost descoperit vasul se aflli la aproximativ 1,2 km
est de primllria localităţii Colceag, în punctul ,,La movila cu punct geodezic", în
apropierea unui canal de irigaţie. Are fonna unei movile cu o amplitudine de
aproximativ 2,5 m, cu aspect de tell, având un diametru maxim de 50-60 m. Din punct
de vedere geomorfologic, situl se aflll amplasat în zona nordică a Câmpiei Munteniei.
Piesa a fost descoperită în anul 1987 (Ciupercă 2000, 5), ca urmare a traversării părţii
nordice a sitului de o reţea de conducte (Ciupercll 2000, 5).
Descrierea vasului
Vasul reprezintă o bovină (pi. 1). Capul este alungit spre bot si lărgit spre
frontal. Ochii sunt redaţi imediat sub frunte, printr-o incizie fină orizontalii, uşor oblică.
Sunt bine individualizate urechea dreaptă, coada, salba, greabănul, gâtul. Deasupra
urechilor poate fi remarcată ba.za coamelor (rupte din vechime), despărţite de o incizie
perpendiculară. Urechea stângă şi parţial cea dreaptă sunt rupte din vechime. Capul a
•Muzeul Judeţean de Istorie şi' Arheologie Prahova, Ploieşti.
1
Între timp piesa a fost cura1ata de stratul de calcar cc era depus pe toata suprafaţa, tn laboratorul de
restaurare ceramica al Muzeului NaJionlll de Istorie a României, de catre Claudia Dumitrescu restaurator
ceramici a Muzeului de Istoric şi Arheologic Prahova.
2
Confonn actului de donaţie din data de S mai 1989, act aflat în arhiva Muzeului de Istorie şi Arheologic
Prahova.
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PI. 1. Vas zoomorf descoperit la Colceag Oud. Prahova).
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fost modelat separat, ataşat de vas, prin introducerea gâtului protomei într-un mic
orificiu (aproximativ 15 mm), ce se afla plasat central, imediat deasupra zonei
diametrului maxim al vasului. Gâtul este scurt, masiv, oval în secţiune, oblic,
determinând plasarea capului mai sus decât restul corpului. Recipientul are formă
ovoidal!. În partea dorsală (zona spatelui), are un orificiu (o deschidere circulară),
plasat aproximativ central, orificiu ce are diametrul de 50 mm. Acesta are buza dreaptă,
rotunjită şi o canelură de jur-împrejur şi era probabil acoperit cu un capac. Zona
inferioara a picioarelor este ruptă din vechime, iar zona superioară (zona şoldurilor)
este modelată pe pântecul vasului. Coada este trasll din pastll. Are doull perforaţii în
zona spatelui şi una în zona gAtului, piesa putând fi suspendată. Pe întreaga suprafaţă,
dar şi în interiorul vasului, se depusese o crustă calcaroasă de culoare albicioasă. După
curăţare s-a observat că vasul are culoarea crem-maronie, uneori cenuşiu-negricioasă
datorită arderii secundare. Partea inferioară a vasului este plată, este arsă secundar, ceea
ce sugerează folosire lui deasupra unei surse de încălzire. De asemenea, vasul este ars
secundar în zona coamelor, dar şi în zona dorsală. Se poate observa că arsura secundară
ce acoperă parţial fruntea şi zona coamelor coborând spre ceafll., are formă circulară,
sugerând intenţionalitatea acestei acţiuni. Pastll este relativ grosieră-neomogenă, peste
care s-a aplicat un strat fin de lut. Degresantul utilizat este ceramica pisată şi nisipul. Pe
tot corpul vasului se observă crăpături fine, efect al exfolierii stratului superior de lut.
Dimensiuni: lungimea maximă 227 mm, lăţimea maximă 114 mm, înălţimea maximă
108 mm. Număr de inventar: 64-23287.
Atât pe baza analogiilor, dar şi după verificarea ceramicii recuperată din
cadrul aşezării, vasul poate fi încadrat grosso-modo în cultura Gumelniţa.
Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova deţine în colecţie un alt vas zoomorf
(pi. 2/1). Vasul reprezintă realist un arici. Piesa nu are cap, care probabil era mobil,
folosit în loc de capac. Ţepii ariciului sunt sugestiv redaţi prin proeminenţe conice
ascuţite trase din pasta. Culoarea este cenuşiu-cărămizie, vasul fiind ars secundar. Are
redată coada. Pasta este omogen frământată, se observă pe suprafaţa vasului unne de
pleavă. Picioarele sunt conice cu baza mică în jos. Dimensiuni: înălţimea 55 mm,
lăţimea 63 mm. Piesa provine din achiziţii 3 , fiind inedită. Număr de inventar: 64-5912.
Clasificarea vaselor zoomorfe
Fără să ne propunem un studiu exhaustiv asupra acestui tip de vase, vom
aminti pe scurt principalele descoperiri ale unor astfel de piese.
Vase zoomorfe sau care au trăsături zoomorfe, au fost descoperite pe teritoriul
României 4 , în siturile arheologice de la Turdaş - cultura Vinca-Turdaş (Lazurcă 1977,
19; Dumitrescu 1968, 57); Sultana (Andrieşescu 1924, 82), Gumelniţa (Andrieşescu
1938, 18; Dumitrescu 1941, 97; idem 1966, 93; Marinescu-Bîlcu 1961, 345-347),
Calomfireşti (Dumitrescu 1938, 8), BAieşti-Aldeni (Marinescu-Bîlcu 1961, 350),
Drllguşeni (Dumitrescu 1933, 123-fig.7/9, 127), Hîrşova (Galbenu 1962, 294),
Căscioarele (Dumitrescu 1996, 271), Măgura Jilavei (Comşa 1976, 122, 123-fig. 24 ),
3

Confonn actului de vAnzare-cumpArarc nr. 122, proces verbe.I nr. 13 din data de 27 III 1962 (act aflat în
arhiva MIAP), vAnzlltorul era profesor la şcoala din com. Dobroteşti, jud. Teleorman.
4
Asupra unor descoperiri timpurii sau eneolitice la sud de Dunlre, Anatolia si Europa Centrala, Basarabia,
vezi Marincscu-Btlcu 1961; Nitu 1972; Lazurca 1977; Todorova 1978; Marchevici 1996; Andreescu 2002;
idem 2002a; Gimbutas 1991; Doumas 2000.
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PI. 2. I Vas zoomorf din colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova;
2. Vas zoomorf descoperit la Turdaş.
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Medgidia (Haşotti 1997, 79), Borduşani (Marinescu-Bîlcu et alli 1997, 70-71), Măriuţa
(Andreescu 2002a. 108)- cultura Gumelniţa; Sălcuţa-Piscul Cornişorului (Berciu 1939,
59) - cultura Sălcuţa; Rahău (Paul 1992, 102; idem 1995, 159) - cultura Petreşti;
Tirpeşti (Niţu 1972-1973, 15-16; Marinescu-Bîlcu 1974, 102, fig. 84/1, 94/8) - cultura
Precucuteni; Ariujd (Laszlo 1924, 21, pi. XIl/l-2), Izvoare (Cucoş 1975, 7 şi urm;
Dumitrescu 1979, 91), Hăbăşeşti (Dumitrescu et aJli 1954, 385, pi. CIX/16), Prigorenii
Mici (Boghian 2000, 229), Traian-Dealul Fântânilor (Dumitrescu 1968, 71; idem 1974,
223, fig. 223), Cucuteni (Smith 1933, pi. 34/5 a-b), Ghelaieşti (Niţu 1972-1973, 16-17),
Gura Văii (Niţu, Buzdugan, Eminovici 1971, 35, 67 şi urm., fig. 25/l), Văleni-Piatra
Neamţ (Cucoş 1999, 134), Moldoveni (Dumitroaia 2001, 553-554, fig. 4) - cultura
Cucuteni. Unele din aceste vase reprezintă o „combinaţie hibridă" zoomorfă
antropomorfl, putând fi încadrate într-o grupă distinctă.
Pe teritoriul României, au fost descoperite mai multe tipuri de vase zoomorfe
sau care au caracteristici zoomorfe, atribuite epocii eneolitice. Multe vase au fost
descoperite doar fragmentar, fiind dificil de încadrat tipologic. Astfel de descoperiri au
fost realizate la Turdaş (Luca 2001, 82) - cultura Turdaş; Rahău (Paul 1992, 102; idem
1995, 159) - cultura Petreşti; Gumelniţa (Dumitrescu 1966, 93, fig. 29/4, 5),
Căscioarele (Dumitrescu 1965, 228; idem, 1976) - cultura Gumelniţa; Hăb~eşti
(Dumitrecu et alli 1954, 385, pi. XCIII/22), Truşeşti (Florescu 1959, 185, fig. 3),
Mihoveni (Batariuc, Haimovici, Niculică 2001-2002, 263-264)- cultura Cucuteni etc.
Tipologic, vasele zoomorfe descoperite pe teritoriul României, pot fi
clasificate în două mari categorii: ·
I. Vase în formil de animal
Caracteristic acestei categorii de vase este modelarea lor realist! în formă de
animale. Aceste vase pot fi clasificate în mai multe tipuri:
I. A. Vase care respectă în general forma zoomorfă, ce au orificii de umplere,
scurgere, ceea ce le conferă utilitatea ca recipient (Marinescu-Bîlcu 1961, 348), au
picioarele ataşate, faţa prezintă trăsături anatomice zoomorfe. Astfel de vase5 au fost
descoperite la Tirpeşti (Niţu 1972-1973, 15-16, fig. 1), Ariujd (Laszlo 1924, 21),
Izvoare (Cucoş 1975), Poieneşti (Niţu, Mantu 1983-1984, 80-81), Traian-Dealul
Fântânilor, Ghelăieşti (Niţu 1972-1973, 16, fig. 2)6, Gura Văii (Niţu 1972-1973, 17) 7 ,
Moldoveni (Dwnitroaia 2001, 553-554). A. Niţu încadra aceste piese în categoria
„vaselor în formă de animal" (Niţu 1972; idem 1972-1973, 16).
I. B. Vase de tip „askoid"8, ce redau realist forma unor animale, în general
cornute, porci, arici etc. Aceste vase au gâtul cilindric, nu au cap, acesta putând fi

' ln Basarabia au fost descoperite astfel de vase ln aşezAri tripolicne la Vlratic, Br&nzcni III, vezi Marchevici
V. 1996.
6
Daci A. Niţu a încadrat acest vas în categoria vaselor în forml de animal, Cucoş Şt. încadreazl! piesa
vaselor cu atribute zoomorfe, vezi Cucoş Şt. 197S, p. 12.
7
A. Niţu a încadrat acest vas in categoria vaselor cu atribute zoomorfe, ~&nd analogii cu vasul de la
Calomfiresti, vezi Nitu A, op. cit., p. 17.
8
Un vas de acest tip a fost descoperit la Turdaş (cultura Vinca-Turdaş), vezi Lazurca E., op. cit.; ln Ucraina,
în mediu precuculenian, un astfel de vas a fost descoperit la Luca-Vrubleţcaia, vezi Zbenovic 8. G„ 1989, p.
96, fig. 6217.
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PI. 3. 1 Vas zoomorf descoperit la Calomfireşti Oud. Teleorman); 2 Vas zoomorf
descoperit la Sultana Oud. Călăraşlj; 3 · Vas zoomorf descoperit la Gume/niţa
Oud.Călăraşi); 4 Vas zoomorf descoperit la Hfrşova Oud. Constanţa).
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PI. 4. I Vas zoomorf descoperit la Moldoveni ljud. Neamţ); 2-3 Vase zoomorfe
descoperite la Vânătorii Mici ljud. Ilfov) .
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suplinit de un capac9 • Astfel de piese au fost descoperite Ia Turdaş (Lazurcă 1977),
Gumelniţa (CDRom-Gurnelniţa), Luncaviţa (Lazurcă 1977, 19-20; Haşotti 1997, 102,
fig.108/4), VînătoriiMici(Andreescu 1997,313-314).
I. B. A. Vase ce au formă tubulară sau uşor bombată, ce redau realist forme de
animale 10 . Au ataşate picioarele, nu au cap, în zona acestuia apărând gura vasului.
Astfel de vase au fost descoperite la Geangoeşti (CDRom-Gurnelniţa), Teiu (Nania
1967, 19), Căscioarele (Dumitrescu 1965, 228), Gumelniţa (CDRom-Gumelniţa), vasul
din colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova etc.
I. C. O altă categorie ar putea fi reprezentată de statuete zoomorfe în general
de mici dimensiuni, ce au modelată în zona dorsală o cavitate adâncită în corpul
animalului 11 , conferind pieselor caracteristici de recipient. Astfel de piese au fost
descoperite la Măgura-Jilavei (Comşa 1976, 122, 123-fig. 24), Vidra (Rosetti 1938, 39,
44-45, pi. 26/5, 7), Drăguşeni (Dumitrescu 1933, 123, fig. 7/9), Scînteia (Mantu 1994,
165, fig. 4/3), Prigorenii Mici (Boghian 2000, 230, fig. 9/2), Cucuteni etc. A. Niţu
sublinia că această formă a asigurat geneza vaselor zoomorfe propriu-zise (Niţu 19721973, 16).
II. Vase cu atribute zoomorfe
Caracteristic acestor vase este că forma nu este „adaptată" tipului de animal
reprezentat de protomă, vasul fiind astfel uşor încadrabil listelor tipologice ceramice. În
general din această grupă de piese ar putea face parte vasele ce au aplicate protome
zoomorfe.
II. A. Vase „deschise" (Marinescu-Bîlcu 1961, 348) de forma tronconică sau
bi tronconică (piriformă), la care sunt ataşate patru picioare şi o protomă zoomorfă 12 •
Astfel de descoperiri au fost flcute la Sultana (Andrieşescu 1924, 82; Andreescu, Popa
2003, 63), Calomfireşti (Marinescu-Bîlcu 1961), Borduşani (Marinescu-Bîlcu et alli,
1997, 70-71 ), Ghelăieşti (Mareş, Ursu 2000, 393).
II. B. Un vas ce are caracter de unicat, încadrat de autorul descoperirii în
categoria vaselor zoomorfe. Are forma unui vas suport, eventual un fragment de vas
binoclu, ce are ataşată pe perete o protomă zoomorf!. A fost descoperit în aşezarea
cucuteniană de la Giurgeşti (Boghian 2000, 230, fig. 1/4). Credem că este vorba mai
curând de un vas ce are aplicată o protomă zoomorfă.
II. C. Un alt vas unicat, definit iniţial ca rhyton, a fost descoperit la Gumelniţa
(Dumitrescu 1924, 336, fig. 9/2), încadrat ulterior de S. Marinescu-Bîlcu în categoria
vaselor zoomorfe (Marinescu-Bîlcu, 1990, 19; idem 1999-2000). A fost subliniat faptul
că astfel vase „rhyton hibride" par să sufere influenţe ale vaselor zoomorfe (Marinescu9

Vezi descoperirile de la Voina sau Goljamo Izvor, în Marinescu-Bîlcu S., op. cit., p. 352; idem, 19992000; LazurcA E., op. cil., p. 20, fig. 2; Goliemo Izvor, în Andrecscu R. R., 2002a, p. 11 I, fig. 2; Nova
Zagora, în Gimbutas M., op. cil., pi. 18.
w O astfel de piesă se află în patrimoniul Muzeul de Istoric şi Arheologie Prahova, achizitonat& conform
actului de vânzare-cumplrarc nr. I 22, proces verbal nr. 13 din data de 27 III I 962 (act aflat în arhiva MIAP).
Vânz!torul era profesor la şcoala din corn. Dobrotcşti, jud. Telconnan.
11
Un astfel de vas a fost descoperit la Herkhaim (Bavaria), într-un nivel cultural atribuit ceramicii liniare,
vezi Nitu A. I 972, p. 17, fig. 15/I; în Ucraina în mediu prc:cucutenian un astfel de vas a fost descoperit la
Bcmaşcfka, vezi Zbcnovic B. O. 1989, p. 121, fig. 71/l.
12
Un astfel de vas a fost descoperit la Turdaş, într-un nivel cultural Vinca-Turdaş, vezi Dumitrescu VI.
1974, fig. 190/1 O.
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PI. 5. l Vas zoomorf descoperit ia Luncaviţa Oud. Tulcea); 2 Vas zoomorf descoperit la
Gumelniţa

Oud.

Călăraşi} ;

3 Vas zoomorf descoperit la Prigorenii Mici Oud.
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PI. 6. 1 Vas zoomorf descoperit la Hăbăşeşti Oud. Iaşi); 2 Vas zoomorf descoperit la
Măgura Jilava Oud Ilfov); 3 Vas zoomorf descoperit la Giurgeşti Oud. laşi};
4 Vas zoomorf descoperit la Văratic (Rep. Moldova);
5 Vas zoomorf descoperit la Sipeniţi (Ucraina).
www.cimec.ro
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Bîlcu 1990, 19; idem 1999-2000).
O categorie a pieselor cu atribute zoomorfe sunt vasele antropo-zoomorje.
Această grupă de vase are ca o caracteristică distinctă trăsăturile umane ale feţei
protomei. Astfel de vase au fost descoperite la Hirşova (Galbenu 1962), Gumelniţa
(Marinescu-Bîlcu 1961 ), Măriuţa {Andreescu 2002; idem 2002a, 108), Sultana
(Andreescu 2002a, 108; Andrescu, Popa 2003, 63-64, fig. 11). D. Galbenu definea
vasul descoperit Ia Hîrşova ca suport antropomorf (Galbenu 1962, 294). A. Niţu a
inclus acest tip de vase în categoria vaselor cu atribute zoomorfe (Niţu 1972, 21; idem
1972-1973, 19), aparţinând mobilierului de cult, definindu-le drept altare (Niţu 1972;
idem 1972-1973) 13 • De asemenea, vasul de la Hârşova a fost încadrat vaselor cu
14
aplicaţii antropomorfe (Niţu A„ 1969, p. 33) . VI. Dumitrescu a abordat aceste piese în
categoria vaselor zoomorfe, subliniind în acelaşi timp caracterul special al acestora,
prin prezenţa feţei antropomorfe (Dumitrescu 1968, 82; idem 1974, 254-255). Recent,
R. R. Andreescu analizează aceste piese incluzându-le într-o grupă distinctă, a vaselor
antropo-zoomorfe (Andreescu 2002, 78-81; idem 2002a).
Consideraţii generale
Vasul descoperit la Colceag, poate fi inclus în categoria vaselor în formă de
animal. El se individualizeazA atât prin forma sa, proprie reprezentărilor zoomorfe, dar
şi prin prezenţa deschiderii circulare de pe spate' , alături de vase descoperite la
16
Izvoare, HăbAşeşti (Dumitrescu et alli 1954, pi. CIX/16) , Traian-Dealul Fântânilor,
Ariujd, dar şi Gura Văii. Analogiile cele mai apropiate le are cu vasele zoomorfe
descoperite la Ariujd (Laszlo 1924, 22). Un vas de formă relativ asemănătoare, dar care
reprezintă un urs, a fost descoperit în aşezarea tripoliană de la Sipeniţi (Kandiba 1937,
foto Sa, Sb; Gimbutas 1991, 119, fig. 187/2). Prezenţa celor trei perforaţii, ca şi în cazul
vasului zoomorf de la Traian-Dealul Fântânilor, fltcea ca vasul zoomorf descoperit la
Colceag să poată fi suspendat (Niţu 1972, 17).
Concluzii
Asupra semnificaţiei şi rolului unor astfel de piese, cercetătorii au subliniat o
posibilă funcţionalitate a lor în cadrul unor ritualuri religioase legate de sacrificii
animaliere (Marinescu-Bîlcu 1961, 356), în practici de magie (Lazurcă 1977, 20), ca
altare (Niţu 1972, 33) sau lămpi folosite in ritualuri magico-religioase (Gimbutas 1991,
passim). R. R. Andreescu evidenţia, referindu-se la vasele antropo-zoomorfe, adevărate
teme cultice greu de descifrat în stadiul actual al cercetării (Andreescu 2002, 84; idem
2002a, 109).
Remarcăm că pentru majoritatea acestor piese, nu avem cunoştinţe asupra
contextului arheologic în care au fost descoperite. De altfel, multe piese sunt
descoperiri fortuite. Vasul descoperit la Hârşova, se afla amplasat pe o vatră (Galbenu
1962, 294). Vasul de la Medgidia (Haşotti 1997, 79), precum şi cele de la Ghelăieşti,
Pentru altare zoomorfe Starccvo şi Vinca, vezi Maxim Z. 1999, p. 62, fig. 209; idem, 2000, p. 128, fig.
12; pentru altare prismatice zoomorfizate, cucuteniene vezi Cucoş Şt. 1976 (1972-1973).
14
Marinescu-Btlcu S., Ionescu B. 1967, p. 29.
1
~ Vase zoomorfe cu astfel de orificii au fost descoperite la Hacilar, Muldava-Karanovo I, AbrahamLcnghyel, Drama Plain-Sitagroi III, vezi Gimbutas M„ op. cil; Kodjadermen, vezi Cucoş Şt. 1975, p. 13;
Niţu A. 1972.
16
Piesa este fragmentara, vezi Dumitrescu VI. şi colab. 1954, pi. CIX/16.
13
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PI. 7. 1- 2 Vase zoomorfe descoperite la Ariujd Oud Covasna); 3 Vas zoomorf
descoperit la Ghelăieşti Oud. Neamţ); 4 Vas zoomorf descoperit
la Gura Văii Oud. Bacău).
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Văleni-Piatra Neamţ au fost descoperite în interiorul unor locuinţe (Cucoş 1975, 12;
idem 199', 134), cel de la Gura Văii se afla într-o groapă plasată sub o locuinţă, în
asociere cu ceramică, din care se remarcă un vas „decorat" cu o protomă zoomorfă
(Niţu, Buzdugan, Eminovici 1971, 69-70). Lipsa unui context arheologic clar face şi
mai dificilă interpretarea rolului acestor piese. încercarea de a stabili anumite relaţii
între fauna descoperită în aşezări şi aceste piese, este momentan inoportună, datorită
unor cauze obiective ce ţin şi de stadiul cercetărilor arheozoologice (Marchevici I 996).
Remarcăm totuşi că aceste vase reprezintă, în general, animale1e ce apar într-o cantitate
importantă în fauna neo-eneolitică, respectiv bovine şi suine.
Cercetătorii au inclus vasele zoomorfe într-o grupă distinctă de vase, uşor
încadrabilă grupelor tipologice. Un demers oarecum diferit este cel al Zoiei Maxim, ce
include vasele zoomorfe sau zoomorfizate descoperite în aşezările culturilor Criş şi
Vinca, în categoria altarelor, încadrându-le unui subtip al acestora (Maxim 1999; idem
2000). Protomele zoomorfe au foţ;t analizate în categoria reprezentărilor plasticii
zoomorfe sau reprezentând decoruri ale vaselor pe care fuseseră aplicate (Niţu 1972).
În general, odată cu identificarea unor detalii anatomice (picioare, coadă etc), alături de
protoma aplicată pe peretele vasului, piesa a fost încadrată grupei vaselor zoomorfe.
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UN VASE ZOOMORPHE DECOUVERT Ă
COLCEAG (DEPARTAMENT DE PRAHOVA)

Resume
Par cette etude nous nous proposons ă introduire dans le circuit scientifique
une piece assez rarement decouverte sur le territoire de la Roumanie. Le vase
zoomorphe a ete decouvert dans la locali te Colceag de Prahova, â l' occasion de la
construction d' un canal d'irrigation qui affecte le site archeologique. Le piece
decouverte peut Stre encadree dans le groupe de la poterie en forme d'animal. Le vase
presente un modele d'une maniere realiste. Cette poterie presente des analogies avec Ies
pieces decouvertes dans la culture Gumelniţa, mais aussi dans la culture Cucuteni. En
base des analogies mais aussi par l'intermediaire de l'etude de la poterie decouverte
dans le habitat de Colceag, le vase appartient a la culture Gumelniţa.
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