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TIPOLOGIA VETRELOR DIN SANCTUARELE NEOLITICE
ÎN SUD-ESTUL EUROPEI
Adela Kovács*
* Muzeul Județean Botoșani, Botoșani; adelina_ab@yahoo.com
Abstract. The hearth is one of the most important elements of the sanctuaries, but also within
the housing. The concept of cultic hearth is difficult to define because it must contain certain
elements to highlight that a specific fireplace was used only in certain activities or that it was
not used only for cooking. The hearth is an element of great importance to all communities,
regardless of space and time. Some Neolithic buildings have religious objects around the hearth,
but they are not shrines or communitarian places. For the analysis of the hearths from sanctuaries
we used an existing typology, adding some new types that have not been seen to date in houses,
respectively A15 – A20 and type B8. We coded the hearths from sanctuaries according to the
typology in an Access database, then we inquired for correlations between various elements
found in community buildings. We note the presence of hearths with interesting shapes, that
are not found in dwellings: the cross-shaped or the horseshoe-shaped hearths. The article also
refers to certain hearths with cultic arrangements, that could have acted as a shrine. The statistical analysis of the hearths from ordinary buildings or sanctuaries can reveal a number of issues
related to how the Neolithic and Eneolithic people design their living or worship space. Pursuing
some arrangement patterns could reveal patterns of behavior related to customs, beliefs or fashion.
Keywords: Temple, Sanctuary, South-east Europe, Hearth.

Vatra reprezintă unul dintre cele mai importante elemente din cadrul sanctuarelor dar şi din cadrul locuinţelor. Vatra este definită cu mai multe sensuri. Sensul primar se referă la funcţia de bază: “Un fel de platformă înălţată, amenajată în tinda
caselor, pe care se face focul pentru a pregăti mâncarea; parte plană din interiorul
cuptorului (de pâine) sau al sobei, care susţine cuptorul sau soba în afară şi pe care
se poate şedea sau dormi”1. Noţiunea “vatră” cuprinde în limba română, pe lângă sensul propriu de loc de preparare a hranei, şi alte accepţiuni: locuinţă, aşezământ stabil,
cămin, casă; loc de baştină, de origine. Expresia vatra satului este folosită în două
sensuri: ca perimetru al satului sau ca zonă centrală a comunităţii rurale. Întâia vatră
reprezintă prima casă în care a ars focul familiei. Toate aceste înţelesuri sunt cuprinse
şi a azi în expresia globală de “vatră părintească”, “vatră străbună”2. De altfel, se pare
că iniţial în spatele termenului de locuinţă trebuie să se fi aflat “vatra” şi nu pereţii sau
1
2

Nodex, 2002.
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2007, p. 124.
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spaţiul închis3, fapt evident dacă luăm în considerare şi al doilea dintre sensurile de
definire ale dicţionarului: “Locul principal, central al unei aşezări, al unei instalaţii
etc.; locul pe care s-a clădit ceva, pe care se construieşte sau unde se aşează ceva”4.

Fig. 1. Bruniquel, Franţa. Amenajare din stalagmite şi stalagtite în
peşteră din perioada Mousteriană5.
Conceptul de vatră cultică este dificil de definit, deoarece trebuie să cuprindă
anumite elemente care să scoată în evidenţă faptul că o anumită vatră era folosită doar
în anumite activităţi sau că nu era folosită doar pentru gătit. Vatra este un element de
mare importanţă pentru toate comunităţile indiferent de spaţiu şi de timp. Unele clădiri
neolitice prezintă în jurul vetrei obiecte de cult, fără a fi sanctuare sau locuri comunitare.
În majoritatea sanctuarelor găsim elemente cultice în zona vetrelor, probabil din cauză
că era cel mai protejat loc din toată clădirea. Refacerea repetată a vetrei prin straturi
succesive de lipitură demonstrează faptul că aceasta nu a fost amplasată accidental, ci
că locul i-a fost căutat şi păstrat vreme îndelungată, fiind un “centru al familiei”6.
Vatra este unul dintre elementele interioare ale clădirilor cu o largă persistenţă
în timp şi spaţiu. Primele vetre descoperite se află în peşteri şi datează din perioada
Paleoliticului Superior. Una dintre cele mai timpurii vetre a fost descoperită la TarnetGaronne, în peştera Bruniquel, din sud-vestul Franţei7. În peşteră fuseseră amenajate
două structuri din stalagmite şi stalagtite cu o vatră în interior (Fig. 1). Vatra a fost
3

Bánffy, 1990-1991, p. 202.
Nodex, 2002.
5
www.nationalgeographic.com (accesat 25.05.2016).
6
Ursulescu et alii, 2002, p. 36.
7
Rouzaud et alii, 1996, p. 30.
4
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analizată, rezultând 47600 de ani vechime, a fost încadrată în Mousterian8. În aria orientală pentru perioada neoliticului aceramic au fost descoperite vetre în sanctuar, delimitate deseori de pietre. Un exemplu elocvent provine de la ’Ain Ghazal9, unde vatra
centrală a sanctuarului pătrat a fost pictată cu roşu şi mărginită de şapte lespezi mari10.
De altfel, vatra a fost păstrată pe loc şi refăcută în toate cele patru faze de dezvoltare
şi renovare a clădirii11. În general în perioada neoliticului aceramic din aria orientală
este folosită vatra circulară în sanctuar, precum la Qermez Dere12, dar şi în alte situri
orientale şi levantine13. În zona orientală poate fi pomenită şi vatra de la Beer-Sheba.
Aceasta a fost încastrată în podeaua lutuită şi consta dintr-un aranjament deosebit, format din pietre mici în formă pătrată (Fig. 2). Descoperitorii au denumit această formă
“pătrat magic” deoarece fiecare piatră purta pe una dintre suprafeţe un desen de culoare roşie. După analiza amenajării vetrei respective s-a emis şi ipoteza că era o vatră
folosită de un preot sau un magician pentru “ghicit” în perioada Epocii Cuprului14.
Pentru perioada mezolitică remarcăm faptul că vatra este unul dintre principalele elemente de cult. Forma specială a vetrelor din zona Clisurii Dunării a determinat
şi o analiză specifică a siturilor, precum Lepenski Vir şi Padina. Staţiunile din acest
areal prezintă un tip special de vatră antropomorfă care domină încăperea, fiind amplasată central (Fig. 3). În preajma acesteia au fost descoperite statuile celebre ichtiomorfe15. În toate aceste structuri vatra are poziţia centrală, fiind loc cultic dar cu caracteristici funerare în mai multe cazuri, fiind depuneri de defuncţi cu inventar sub plăcile din
piatră16. Defuncţii depuşi în locuinţe, de cele mai multe ori în jurul vetrei, se află în
sanctuare cu mâinile atingând fie vatra, fie lespedea din piatră17. Semnificaţia redării
vetrei antropomorf este probabil legată de fecunditate sau de căldura emanată de foc18.
Cercetătorii Gheorghe şi Cornelia Magda LAZAROVICI consideră că Lepenski
Vir ar putea fi în un loc de învăţare a principalelor meşteşuguri legate de prinderea, prepararea şi păstrarea produselor de peşte. De asemenea, consideră că numărul mare de
sanctuare şi altare, prezente în fiecare nivel, depunerile rituale ne determină să ne
gândim la o staţiune cu rol de cult, sacru, de iniţiere, pentru toate comunităţile mezolitice din zona Clisurii, poate de pe ambele maluri, dacă ne gândim la descoperirea
unor piese de tip Lepenski Vir la Cuina Turcului19. Una dintre clădirile de dimensiuni
mari cercetate în zona centrală a sitului de la Lepenski Vir este clădirea L 54 (Fig. 4).
8

Clottes, Lewis-Williams, 2007, p. 10.
Rollefson, Kafafi, 1997.
10
Rollefson, 2002, p. 177.
11
Rollefson, 2002, p. 175.
12
Nashef 1990, p. 286; Hayden, 2003, p. 208; Watkins, 2000; Özdoğan M., 2007, p. 60.
13
Mellaart, 1975, p. 171.
14
Larue, 1997, p. 88.
15
Srejović, 1969, p. 165 şi urm.; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 30, p. 38.
16
Bánffy, 1990-1991, p. 36.
17
Hayden, 2003, p. 158.
18
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 59.
19
Păunescu, 1970; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 42, p. 50; Petrescu, 2000, p.
39-44.
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Inventarul deosebit descoperit aici furnizează argumentele pentru încadrarea acesteia
în categoria sanctuarelor20.

Fig. 2. Vatra cultică de la
Beer-Sheba21.

Fig. 3. Sanctuar cu vatră
în peşteră22.

Fig. 4. Lepenski Vir. Sanctuarul 54:
aranjamentul interior23.

Fig. 5. Lepenski Vir. Sanctuarul
54: coloana cu decor meandric24.

În această structură, a fost descoperit, alături de alte elemente, un vas ceramic
decorat cu două spirale (conform opiniei Mariei GIMBUTAS spirala este un semn al
energiei asociat cu funcţia regenerativă a pântecului25 amplasate pe cele două laturi
opuse26. Vasul a apărut în acelaşi context cu mormântul unui mormânt de nou-născut,
20

Srejović, 1971, p. 8-9.
Larue, 1997
22
Kalicz, 1970, p. 29.
23
Budja, 2006, p. 191, fig. 5.
24
Srejović, Babović, 1983, p. 8.
25
Gimbutas, 1989, p. 80.
26
Garasanin, Radovanovič, 2001.
21
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dar şi cu vatra care cuprindea o înhumare secundară a unei mandibule de femeie matură (în interiorul vetrei). Două sculpturi pictate din piatră erau amplasate în faţa vetrei,
iar dincolo de sculpturile din piatră se aflau amplasate două morminte de copii27. Ambele sculpturi din piatră, de formă ovală, prezintă un decor meandric, probabil o reprezentare a apei, a elementului originar al vieţii28. Privind de aproape bolovanul mare
sculptat, aflat în directă legătură cu vatra (Fig. 5), ar putea fi o reprezentare la scară
mai mică a coloanei, aceasta fiind un element care face legătura dintre cer şi pământ29.

Fig. 6. Achileion. Spaţiu de cult în
aer liber din faza IIIb30.

Fig. 7 Achileion. Complexul de cult
din faza IIIb31.

Practicile funerare care implică folosire vetrei nu sunt foarte extinse. Menţionăm aici şi alte câteva exemple de practici funerare care implicau folosirea vetrei,
alături de cunoscutele cazuri de la Lepenski Vir. O situaţie interesantă este cea de la
Cârcea, unde scheletul de copil a fost depus pe vatra, în plus prezenta şi urme de ardere32. O descoperire de acest tip este documentată la Tărtăria-Gura Luncii, în caseta
C/1943, la adâncimea 0,40 m. Aici a fost găsit un schelet copil, probabil depus pe
vatră33. Totuşi Gh. Lazarovici nu crede că scheletul se afla pe vatră, ci pe podeaua
locuinţei, fiind posibil ca în acest caz să fi existat o podea suspendată34.
Aria balcanică este una deosebit de importantă în ceea ce priveşte construcţiile
de cult. În neoliticul timpuriu regăsim aici clădiri care constituie adăposturi pentru vetre.
Un cunoscut exemplu provine de la Sesklo. Clădirea 37 este amplasată periferic în
aşezare şi are trei căi de acces. Tot spaţiul interior este ocupat de o vatră mare, astfel
încât clădirea dă impresia că ar fi de fapt un spaţiu protector al vetrei35. Demetrios R.

27

Budja, 2006, p. 191.
Gimbutas, 1989, p. 79.
29
Eliade, 2008, p. 381.
30
Gimbutas et alii, 1989, p. 48, fig. 4.20.
31
Gimbutas et alii, 1989, p. 49, fig. 4.23/2.
32
Lazarovici, Maxim, 1995, p. 190
33
Gligor, 2007, p. 215; Suciu, 2009, p. 150.
34
inf. amabile Gh. Lazarovici.
35
Nanoglou, 2001, p. 308.
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THEOCHARIS remarcă asemănarea clădirii 37 cu macheta de la Cranon36.
La Achilleion curtea sanctuarului era dotată cu o serie de elemente care duc spre
prepararea şi servirea hranei în mod comunitar (Fig. 6). Aici se afla un cuptor (pentru
pâine?), o masă-altar din piatră, probabil pentru etalarea statuetelor, o platformă din
lut înclinată (pentru depunere de ofrande), iar în faţa acesteia se afla vatra delimitată
cu pietre (Fig. 7) (tipul A20)37.
În situl de la Parţa, cantitatea mare de cenuşă din Templul 1 şi din Templul 2
sau în bothros-uri, cu locuri de ardere şi depunerea cenuşii în loc special amenajat,
demonstrează faptul că aici erau arse cereale, şi diverse alte produse, ca ofrande.
Remarcăm larga răspândire în ambele sanctuare a vetrelor portabile38. Unul dintre altarele din Templul 1, respectiv altarul C, era destinat arderii şi ritualurile care se leagă
de practica oferirii prin incinerare (fumigatio). Pentru activitatea specifică desfăşurată aici, vatra a fost încastrată într-o ramă din lut (tipul B8). Urmele de cenuşă şi cărbune din groapa aflată alături vetrei a condus la concluzia că groapa era destinată depozitării cenuşii rezultate ca urmare a arderii spicelor de cereale sau a paielor39. De asemenea, în Templul 2 se desfăşurau activităţi legate de arderea cerealelor în mai multe
locuri din interiorul clădirii40.
O situaţie asemănătoare, cu vatră de mari dimensiuni amplasată în apropierea
altarului monumental şi a coloanei, găsim la Kormadin, în Sanctuarul 2. Aici vatra şi
cuptorul sunt aşezate în faţa altarului41. În situl de la Vinča vatra domină spaţiul interior
al sanctuarului, iar de la ea, în prelungire sunt amplasate până la ieşire şapte coloane42.
Un sanctuar legat de cultul cuptorului şi al vetrei poate fi cel descoperit la
Mărgineni-Cetăţuia. Pe cuptor se afla fixat un cap antropomorf cu soclu circular, faţa
triunghiulară, nas proeminent (Fig. 8). Creştetul capului era alveolat, în forma unei
cupe43.
Remarcăm prezenţa unor vetre cu forme interesante, pe care nu le găsim în
locuinţe, precum vatra cruciformă sau în formă de potcoavă. De asemenea, uneori vetrele atrag atenţia prin decorul lor, fiind pictate. Un singur caz de vatră ovoidală descoperită
până în prezent, apare în sanctuarul de la Buznea, în directă legătură cu inventarul deosebit al acestuia (Fig. 9)44. Inventarul cuprinde două vase cu decor ornitomorf, o vatră
altar şi un complex cultic compus dintr-un vas de mari dimensiuni înconjurat de alte
vase mai mici şi o grupare de patru statuete antropomorfe45.
Amenajările de vetre în aer liber în apropierea sanctuarelor nu sunt întâlnite
36

Theocharis, 1973, p. 322, n. 72.
Gimbutas, 1997, p. 152.
38
Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.2, pl. 65/2-3; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 284.
39
Lazarovici Gh., 2003, p. 68; Lazarovici Gh. et alii, 2001, fig. 170, I.2, pl. 40/3-4, pl. 41/3.
40
Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.2, pl. 82, 89/1, 91.
41
Jovanović, 1991, p. 122.
42
Milojčič, 1955, p. 153; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 195.
43
Monah, 1997, p. 36; Tsvek, 2001, p. 24; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2007, p. 229.
44
Mihai, Boghian, 1977-1979, fig. 2-8.
45
Mihai, Boghian, 1977-1979, p. 429-452.
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Fig. 8. Mărgineni. Reconstituirea sanctuarului în Muzeul de Istorie,
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău şi
imagine de aproape cu fizionomia statuii46.

Fig. 9 Buznea. Planul sanctuarului. 1. complexul de cult; 2. vatra;
3. vas cu tub; 4. vase pictate; 5. fragmente ceramice47.
deseori. La Parţa, alături de sanctuar, remarcăm prezenţa unei “vetre de veghe”, situată la aproximativ 3–4 m spre vest faţă de Sanctuarul 248. Vatra, de formă circulară, se
afla într-un spaţiu liber în forma unei piaţete în zona centrală a aşezării. Scopul acestei
vetre exterioare era probabil acela de a supraveghea şi păzi aria sacră a aşezării, dar şi
46

foto Adela KOVÁCS (05.09.2014).
Mihai, Boghian, 1977-1979, p. 439, fig. 2.
48
Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.2, fig. 28.4, 55.2, 95.6.
47
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pentru menţinerea focului de veghe49. Vatră în aer liber, în curtea sanctuarului a fost
cercetată şi la Achilleion, în Grecia50, dar şi pe teritoriul României, la Poduri-Dealu
Ghindaru, alături de Locuinţa 151.

Fig. 10. Ştefăneşti-Stânca
Doamnei. Planul locuinţei 3 şi
vatra cruciformă - desen52.

Fig. 11. Ştefăneşti-Stânca Doamnei. Vatra
cruciformă - reconstituire cu părţi originale
în Muzeul Judeţean Botoşani53.

Vetrele cruciforme sunt unele care cu siguranţă atrag atenţia, având în vedere
faptul că ele nu apar foarte des. Acestea în cadrul culturii Cucuteni apar abia în faza
B, două dintre ele fiind descoperite până în prezent la Poduri-Dealu Ghindaru, jud.
Bacău, în Locuinţa 1454 precum şi în Locuinţa 2, caseta C. Vatra cruciformă din L. 14
avea unul dintre braţe smulse şi deplasate câteva zeci de centimetri de resturile in situ
ale acesteia. Vatra era realizată din mai multe fragmente care ulterior au fost îmbinate.
În interiorul vetrei a fost găsită o cupă cu picior ce fusese spartă şi înglobată în lutul
moale. În vecinătatea vetrei se afla un creuzet pentru topit cuprul. Între vasele grupate
din interiorul clădirii, se menţionează şi un vas cu torţi pastilate55.
Forma vetrelor este cea de cruce greacă, cu braţele egale şi cu o alveolare în
partea centrală. Cea descoperită în Locuinţa 2 de la Poduri avea o alveolare circulară
în zona de mijloc şi este posibil să aibă un rol funcţional, acela de susţinere a unei cupe
cu fundul globular56. Un alt exemplu de vatră cruciformă a fost descoperit la ŞtefăneştiStânca Doamnei57. Vatra cruciformă se afla în Locuinţa 3 (Fig. 10, 11). Dimensiunile
49

Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 207.
Gimbutas, 1997, p. 152.
51
Dumitroaia et alii, 2009, p. 38.
52
Niţu, Şadurschi, 1994, p. 182, fig. 4.
53
foto Adela Kovács (15.04.2016).
54
Monah et alii, 1983, p. 9.
55
Monah et alii, 1983, p. 10.
56
Dumitroaia et alii, 2009, p. 20.
57
Niţu, Şadurschi, 1994, p. 181-188.
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Fig. 12. Cucuteni. Vatra cruciformă şi amenajări de cult58.
ei sunt de cca. 1,20 × 1,35 m şi era înălţată faţă de podea cu 7–8 cm59. În asociere cu
vatra menţionăm un topor din cupru, şi două vase. Acelaşi tip a fost găsit şi la CucuteniCetăţuia, în nivel Cucuteni B (Fig. 12)60. După construirea altarului cruciform s-a mai
lutuit de două ori peste lipitura platformei. Pe latura de vest era urma unui “montant”,
însă după părerea noastră este o posibilă coloană care fusese inserată alături. Peste platformă se menţionează două ridicături de formă ovală şi un fragment de ramă din lut
cu lipituri pe pat de piatră61. Aceste ultime elemente au fost considerate ca provenind
probabil de la cuptoare, însă având în vedere analogiile din alte spaţii de cult, îndrăznim
să considerăm aceste amenajări mese altar, care se aflau la nivelul podelei sau foarte
puţin înălţate deasupra acesteia.
O altă aşezare unde au fost descoperite vetre de acest tip special este cel de la
Vladimirovka, faza a VII-a. Clădirea avea două încăperi, fiecare dotată cu câte o vatră
cruciformă şi cu câte un cuptor. Vetrele au fost realizate din lut şi situate direct pe podea,
dar întotdeauna uşor ridicate deasupra ei. Uneori s-a observat faptul că suprafaţa lor
era decorată cu cercuri concentrice62. Decor se observă şi pe Vatra 5/elevation 5 de la
Nevelivka, Ucraina (Fig. 13). Cazul de la Nebelivka este unul spectaculos prin numeroasele platforme cruciforme fixate în structura de mari dimensiuni cercetată în sit.
Platformele pentru altare au fost realizate din pastă argiloasă fină, fără incluziuni, dintr-o sursă aflată în afara sitului63.
Un singur exemplu de vatră cruciformă este menţionat în spaţiul exterior arealului cucutenian, la Herpály-Berettyóújfalu, în Ungaria (Fig. 14). Vatra cruciformă
a fost descrisă ca “treflată” (angular clover leaf). În mijloc se afla o alveolare, în forma

58

Petrescu-Dâmboviţa, Văleanu, 2004, fig. 42.
Niţu, Şadurschi, 1994, p. 182, fig. 4.
60
Petrescu-Dîmboviţa, Văleanu, 2004, fig. 42.
61
Petrescu-Dâmboviţa, Văleanu, 2004, p. 85-86.
62
Burdo, 2005, p. 59.
63
Videiko, Burdo, 2015, p. 23.
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Fig. 13. Nebelivka. Vatra cruciformă
5 / elevation 5, în cursul
restaurării şi reconstituirea decorului64.
unui fund de cupă65, realizată în aceeaşi manieră precum cea observată la Poduri, în
Locuinţa 2. Datorită refacerilor succesive aceasta îşi schimbă forma şi în ultimul nivel
de refacere apare în formă ovală66.

Fig. 14. Herpály-Berettyóújfalu.
Vatră criciformă din Locuinţa 967.

Fig. 15. Herpály-Berettyóújfalu.
Vatră criciformă miniaturală68.

Atât forma neobişnuită cât şi faptul că acest tip de vatră este mai des întâlnit
în machetele de clădiri69, determină introducerea vetrei în cadrul elementelor de cult70,
cu o puternică încărcătură simbolică.
Machete de sanctuare în care au fost observate acest tip special de vatră sunt
descoperite în aria ucrainiană, la Popudnja, două exemplare, Čerkassov Sad (Fig. 17)71,
64

Videiko, 2015.
Kalicz et alii, 2011, p. 30.
66
Kalicz, Ráczky, 1984, p. 110.
67
Kalicz et alii, 2011, p. 31.
68
Kalicz, Ráczky, 1984, p. 129, fig. 44/8.
69
Mantu-Lazarovici C. M., 2004.
70
Dumitroaia et alii, 2009, p. 21.
71
Mantu-Lazarovici C. M., 2004, p. 56.
65
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Suskova72 şi un exemplar din colecţia Platar73.

Fig. 17. Macheta de la Čerkassov
Sad74.
Fig. 16. Vatra cruciformă din Loc. 275.
De menţionat că o vatră miniaturală, fără clădire, a fost descoperită şi la
Herpály-Berettyóújfalu (HU), din păcate fără a se preciza locul de descoperire (Fig.
15)76. Uneori în aceste machete se observă şi activităţi casnice, precum râşnitul77.
Vatra în formă de “8” singură sau asociată cuptorului este un indiciu pentru
o amenajare cultică. Aceasta apare în camera C din “Casa Cerbului” de la Parţa, jud.
Timiş78, nefiind totuşi un caz izolat. Acest tip de vatră a fost documentat în mai multe
circumstanţe din aceeaşi aşezare79 în P136B80 precum şi la Moldova Veche, în cadrul
neoliticului târziu81.
În cazul vetrei antropomorfe (tip A15), aceasta domină de cele mai multe ori
încăperea şi este întâlnită numai în clădirile de tip trapezoidal, specific pentru Lepenski
Vir82, Padina83, iar mai târziu în aria balcanică la Rakitovo84.
Un alt tip interesant este vatra în forma literei “U”. Aceasta a fost identificată la
Truşeşti, în Sanctuarul L6085 şi în Sanctuarul L24 în faţa statuii duble monumentale86.
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Fig. 18 Vatra tipul A.
Uneori vetrele sunt pictate. Scopul depunerii unor straturi de pictură cu roşu
este greu de desluşit în zilele noastre, fiind probabil o asociere între vatră, ca sursă de
lumină şi căldură, cu sângele şi viaţa. Primele exemple de vetre pictate au fost descoperite la ’Ain Ghazal în asociere cu pietre poziţionate vertical, probabil coloane87. La
Çatal Höyük sunt menţionate două vetre pictate. Primul caz este din cercetările vechi,
în sanctuarul A.II.188, iar din cercetările noi se menţionează în clădirea 44 (Building
44) o vatră cu diametrul de 50 cm cu suprafaţa pictată cu roşu. Alt caz de pictare al
vetrei întâlnim în cazul clădirii L9 de la Borduşani. Al cincilea nivel de refaceri a vetrei
fusese pictat cu roşu89.
În aşezarea de la Voroshylovka, în clădirea 8, Sergej A. GUSEV menţionează
urme de pictură roşie pe o platformă din lut, de cca. 1 m2, amplasată direct pe podea,
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o posibilă vatră, pe care o consideră altar90. Este de asemenea posibil, având în vedere
numeroasele lame şi unelte din silex, ca acest altar să fi fost folosit pentru tăierea ritualică şi sacrificiile de sânge91. Un alt exemplu de vetre decorate cu pictură se regăsesc
la Kolomischina, faza II. Vatra era de formă circulară, în prima încăpere, iar în a doua
alături de vatra pictată cu roşu se aflau nouă vase, dintre care unul avea în interior oase
de animale92. Un caz interesant îl constituie vatra din Locuinţa 8 de la Scânteia. Forma
vetrei era circulară şi încadrată de un chenar cu marginea decorată cu caneluri. Pe suprafaţa interioară erau amprente de crengi subţiri93.

Fig. 19. Vatra tipul B.
Pentru analiza vetrelor am folosit tipologia propusă de prof. Gh. Lazarovici
(Fig. 18, 19). Am introdus vetrele din sanctuare, conform tipologiei, în baza de date,
realizată în Microsoft Access, făcând ulterior corelaţii între diverse elemente descoperite în clădirile comunitare. Am introdus, atunci când informaţia a fost disponibilă,
dimensiunile vetrelor din clădirile speciale. Din nefericire prea puţinele date concrete
cu privire la acest element ne împiedică să facem aprecieri legate de media dimensională a acestora. Din punctul de vedere al formei este preferată vatra circulară, urmată
de cea rectangulară (Fig. 20).
Din punctul de vedere al poziţionării, am introdus în baza de date diferenţiat
locul de amplasare, în funcţie de forma generală a clădirii (dreptunghiular – D şi DD,
trapezoidal – T, pătrat – P şi circular – C), iar în cazul clădirilor dreptunghiulare am
făcut diferenţă pe criteriul de amplasare a intrării: pe latura scurtă – clădirea D şi DD
pentru intrarea pe latura lungă (Fig. 21).
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Fig. 20. Grafic cu forma geometrică a vetrelor din sanctuare.

Fig. 21. Poziţionarea obiectelor în clădirile dreptunghiulare (D, DD),
circulare (C), trapezoidale (T) şi pătrate (P).
În cazul clădirilor de tip dreptunghiular cu intrare pe latura scurtă, corespunzător
tipului de clădiri A5, vatra este amplasată în majoritatea cazurilor în spatele clădirii,
respectiv în poziţia D18, loc oarecum ferit faţă de intrare. Ca frecvenţă se situează
imediat alături, dar mai rar, locurile de lângă intrare, respectiv D13, D20 şi D17. Cel
mai rar sunt preferate colţurile şi locul cel mai îndepărtat faţă de intrare (Fig. 22).
Structurile pătrate în general apar mai puţin folosite pentru amenajarea locurilor de cult. Sunt rare cazurile în care apar clădiri perfect pătrate, majoritatea fiind de
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Fig. 22. Locurile de amplasare ale
vetrelor în structurile
dreptunghiulare de tip A5.

Fig. 23. Locul de poziţionare a vetrei
în clădirile pătrate de tip P.

diverse tipuri dreptunghiulare. Pentru eşantionul pe care l-am avut la dispoziţie, am
identificat trei locuri preferate de amplasare a vetrei. Cel mai folosit loc este cel din
partea mediană a clădirii, în faţa uşii, necesară fiind poate şi evacuarea fumului. În
egal de rară măsură sunt folosite colţurile clădirii din partea opusă intrării, în timp ce
cele de pe aceeaşi latură cu uşa nu sunt folosite deloc (Fig. 23).

Fig. 24. Frecvenţa tipurilor de vetre.
Am dorit să vedem care este corelaţia dintre tipurile de clădiri şi tipurile de
vetre folosite. Cea mai mare varietate de tipuri de vetre apar în cazul clădirii A2, respectiv clădire patrulateră, cu laturile aproximativ egale, aproape păstrate, cu intrarea
prin acoperiş, tip specific pentru situl de la Çatal Höyük94. În clădirile cu pridvor sau
cu anexă, respectiv tipurile B3 sau E1 au fost folosite vetrele de tip A17, circulară, închisă şi cu gardină supraînălţată (Fig. 24). Tipul de vatră A13 vedem că este folosit în
aproape toate tipurile de clădiri. Cel mai rar apar tipurile B1 şi B2, care sunt folosite
dar nu sunt generalizate. Din punctul de vedere al frecvenţei vetrelor în sanctuare, am
94
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urmărit care este tipul cel mai intens folosit. În general se observă că un anumit tip de
vatră este preferat într-o anumită zonă sau într-o anumită aşezare.
Remarcăm faptul că tipul A10, respectiv cel dreptunghiular cu gardină este
utilizat intens, dar nu la fel de frecvent ca tipul A 13 circular. Tipul circular este deseori întâlnit, cu gură de deschidere, fie cu gardină (tip A6), fie fără (tip A5). Tipul A15
este folosit doar în siturile din Clisura Dunării, la Lepenski Vir şi Padina, fiind o categorie specifică. Desigur că şi în cadrul vetrelor de tip antropomorf, realizate din piatră,
cum este cel din Clisură se pot distinge o serie de tipuri şi subtipuri. O tipologie a
vetrelor de acest gen a fost realizată de colegul dr. Ioan Cojocaru95. Din graficele statistice (Fig. 24) observăm o mare varietate de tipuri de vetre folosite în cadrul clădirilor cultice.

Fig. 25 Corelaţia dintre tipurile de vetre şi tipurile de clădiri.
În ceea ce priveşte urmele unor ritualuri de fundare sau abandonare, au fost
publicate până în prezent câteva studii care ating şi problematica vetrelor96, există
câteva situaţii cunoscute în literatura de specialitate. Menţionăm doar câteva exemple:
la Malnaş, în cazul vetrei 8, din vecinătatea L2, avea depozitate oase arse, precum şi
bucăţi din vase sub vatră, în structura acesteia; doi idoli antropomorfi feminini erau
în imediata apropiere a vetrei97, dar şi în alte staţiuni din complexul Ariuşd-CucuteniTripolie. Spre exemplu, în L28 de la Hăbăşeşti vatra prezenta dedesubt o groapă (groapa nr. 58) iar vatra avea rolul unui “adevărat capac”98. Situaţia nu este singurală, acasta
fiind deserori observată în situl de la Târgu Frumos-Baza Pătule99. Alături de vatra din
L16 de la Păuleni-Ciuc-Dâmbul Cetăţii se afla un altăraş cu cupă şi măsuţă, folosit după
toate probabilităţile la anumite practici rituale100.
La Luka Vrublevetskaya, în L5 era depus un craniu de taur lângă vatră. În situl
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de la Jura, în L3, alături de vatră era un vas cu artefacte de silex101. De asemenea, un
caz demn de remarcat este cel de la Vesely Kut, unde, în structura pereţilor unui cuptor, se aflau 7 conuri din lut102.
Cele mai numeroase urme de la ritualuri de fundare a vetrelor în sanctuar este
în cazul clădirii L2 de la Poduri. Trei dintre vetrele de aici, toate descoperite la parter,
aveau ritual de fundare. Vatra 2, de formă rectangulară, avea trei niveluri de refacere.
Pe vatră şi în imediata apropiere erau vase întregi şi întregibile, de diferite forme şi
dimensiuni. Pe o poliţă din lut, aflată imediat alături de vatră a fost găsit un frecător
din gresie şi resturile calcinate de la un câine. Pentru prima fază de utilizare a vetrei,
structura cuprindea pietre plate şi fragmente ceramice de la un vas păstrat parţial, decorat cu motive geometrice pictate cu brun pe fond gălbui-roşiatic103. Vatra 3, de formă
pătrată, se afla pe latura de nord-est a celei de-a doua încăperi, deranjată şi cu un singur nivel de construcţie şi mai multe refaceri succesive. Sub vatră a fost găsită o amforă
spartă, cu jumătatea inferioară sub gardină, iar partea superioară în afara vetrei, pe
podeaua parterului. În interiorul vasului a fost descoperit ocru-roşu104. Vatra 6, de formă pătrată, se afla în încăperea a treia, pe capătul sud-vestic. Avea miezul din lut, pentru care a fost amenjat patul din pietre plate şi fragmente ceramice din vase neîntregibile. În miezul vetrei a fost descoperită o statuetă zoomorfă, care redă stilizat o bovină.
Piesa a fost descoperită fragmentată, lipsind din vechime vârfurile coarnelor, cozii şi
picioarelor. Capul acestei piese nu este individualizat, care coarnele îndreptate în lateral, corpul alungit, coada proeminentă, picioarele unite două căte două. Pe suprafața
corpului, grupate, sunt 38 de împunsături circulare, dispuse asimetric. Iniţial, corpul
a fost pictat cu roşu105.
Ca un posibil ritual de abandonare a unei anumite clădiri, se menţionează distrugerea vetrei, astfel clădirea fiind “ucisă”106.
***
Dacă prispa şi pridvorul casei reprezintă spaţiul de tranziţie dintre exterior şi
interior, dintre comunitate şi familie, dintre profan şi sacru, vatra se presupune a fi locul
central al locuinţei, spaţiul mitic al familiei107. Analiza vetrelor din clădirile obişnuite
sau din sanctuare poate dezvălui o serie de aspecte legate de modalitatea în care comunităţile preistorice îşi concep spaţiul de locuit sau de cult. Urmărirea unor anumite tipare
de aranjament ar putea dezvălui tipare comportamentale care ţin de cele mai multe ori
de credinţă sau de modalitatea în care îşi vizualizează propria casă a zeilor.
Chiar dacă observăm o vare varietate constructivă în ceea ce priveşte vetrele
şi instalaţiile pentru foc, acestea nu sunt foarte variate formal în cadrul aceleiaşi culturi, fiind anumite tipare comportamentale care determină o anumită comunitate, la un
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anume moment să îşi construiască vetrele într-o manieră asemănătoare, care uneori
poate fi pusă şi pe seama unei obişnuinţe sau a unei mode care îşi face simţită prezenţa
local. În ceea ce priveşte vetrele cruciforme, ele sunt de fapt element distinctiv asupra
unui loc de cult consacrat. Avem în vedere atât localizarea aceastora, obiectele asociate, cât şi faptul că de cele mai multe ori vetrele cruciforme sun asociate cu aşezări
de mari dimensiuni, în care comportamentul religios este unul deja clar definit108.
Remarcăm două maniere de realizare a vetrelor cruciforme: plate (simple) şi
cu alveolare centrală. Chiar dacă majoritatea machetelor prezintă vetrele alveolate,
cele mai numeroase descoperiri la scară reală din clădiri, sunt realizate în manieră
plată, cu excepţia celei din Locuinţa 2 de la Poduri şi cea din Clădirea 9 de la HerpályBerettyóújfalu. Cu toate acestea, vatra miniaturală de la Herpály este de tip plat, deseori întâlnit în spaţiul cucutenian în mai multe situaţii. Desigur că miniaturile reprezintă
la scară redusă vetrele reale, deci în mod natural, este posibil ca tipul de vetre plate să
se regăsească în spaţiul maghiar în viitor.
În ceea ce priveşte depunerile de sub nivelul vetrei, acestea se explică prin
sacralizarea lor, consacrarea acestora fiind legată de consacrarea întregului spaţiu pe
care acestea îl încălzesc109. Prin prepararea unei anumite cantităţi de hrană pe vetrele
consacrate, inclusiv hrana consumată devine sacră, astfel încât se poate vorbi şi despre
un festin care are dimensiuni mult mai ample la nivel simbolic, decât putem în zilele
noastre să dovedim prin urme materiale. Semnificaţia generală a vetrei este legată de
sexualitatea focului dar şi de fecunditate110. De asemenea, vatra reprezintă unul dintre
modurile de manifestare ale Marii Mame care prin căldura emanată de pântecele ei
(camera de ardere) emană viaţă şi o întreţine111. Ideea poate fi dusă mai departe prin
analogia dintre lemnele care sunt introduse în vatră ca sugerare a unui act sexual112.
Anumite funcţii simbolice ale vetrei au fost păstrate în numeroasele expresii
româneşti, dintre care unele sunt încă în uz. Lipsa cenuşii din vatră este semn de sărăcie (a-i lua/a-i vinde şi cenuşa din vatră: a-i lua totul; a nu-i lăsa nimic), iar a prinde
vatra semnifică bunăstarea materială (a se prinde cu mâinile de vatră: a ajunge la o
stare materială foarte bună; a deveni bogat). Menţionăm şi alte expresii, precum: a
cădea musafir în vatră: a fi musafir nepoftit şi nedorit; a cloci pe vatră (sau a se muta
de pe vatră pe cuptor): a-şi petrece vremea fără nici un rost; a trândăvi; a lenevi; a
îmbătrâni pe vatră: a rămâne fată bătrână; a nu se mărita. Ieşite din uz sunt expresiile
a lăsa (un ostaş) la vatră: a elibera (un ostaş) după terminarea stagiului militar, a fi
demobilizat şi a rămâne cu sluta în vatră: a rămâne cu fata nemăritată113.
Vatra este una dintre cele mai importante dotări ale clădirilor şi a adăposturilor
din toate timpurile şi din toate spaţiile. Tocmai din cauză că este elementul de păstrare
şi folosire a focului a avut conotaţii legate de zei htonieni. Vatra reprezintă centrul de
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venerare şi de manifestare a pietăţii zilnice. Astfel, focul este sacru şi joacă rolul unui
altar114. În acelaşi timp, poate deveni chiar altar în sine, în funcţie de elementele aflate
în apropierea acesteia sau în funcţie de modul de realizare. În perioada următoare cuptorul va fi un element cultic deosebit de important, cuprinzând numeroase alte sensuri
simbolice, în directă legătură cu metalurgia şi cu stăpânirea focului ca făuritor de arme
şi unelte115.
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