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Din datele acumulate până acum cu privire la practicile de cult din neolitic şi epoca cuprului
s-a observat că numeroase piese de cult (idoli, vase sau altele) sunt fragmentare.
În lucrările de sinteză care au tratat problema reprezentărilor plastice antropomorfe aflăm şi
câteva date legate de numărul pieselor întregi sau care s-au putut întregi. Astfel, o statistică pe 100
de statuete Vinča din Banat arată că doar 40% sunt întregi, iar din acestea unele au ştirbituri datorită
folosirii (Gh. Lazarovici).
În cultura Cucuteni-Tripolie numărul statuetelor întregi este redus comparativ cu cele rupte.
Astfel, pentru arealul Tripolie, A. Pogoševa menţiona un număr de circa 2042 statuete, din care
doar 5% sunt întregi, iar restul fragmentare (50% păstrează partea de jos, iar 30% partea de sus)1.
Pentru cultura Gumelniţa, R. Andreescu menţionează circa 1200 statuete şi vase antropomorfe, din
care circa 800 sunt statuete de lut2, cele mai multe fragmentare. Un studiu relativ recent cu privire la
statuetele antropomorfe din tell-ul şi zona adiacentă Omurtag, Bulgaria, pentru Eneoliticul târziu
bulgar3, relevă o situaţie asemănătoare: din 29 de piese studiate (2 zoomorfe, 27 antropomorfe),
doar două erau întregi, câte una din fiecare categorie4.
În legătură cu fragmentarea statuetelor există mai multe puncte de vedere. O parte din
statuete erau sparte ritual în cadrul unor ceremonii şi ulterior aruncate5, uneori îngropate, deoarece
şi-au pierdut puterea care le-a fost atribuită în cadrul unor ceremonii rituale. La astfel de practici fac
referire şi alţi autori6. Despre fragmentarea în arheologice există o carte a lui J. Chapmann7.
D. Bailey în recenta sa lucrare referitoare la figurinele preistorice din sud estul Europei8
oferă o altă interpretare cu privire la statuetele antropomorfe, după părerea noastră neglijând
împletirea aproape inseparabilă dintre cotidian şi supranatural în cadrul acestor societăţi, fapt
demonstrat de nenumărate dovezi. S. Hansen, la rândul său subliniază numărul impresionant şi
varietatea redusă a tipurilor de statuete din sud-estul Europei, acceptând că majoritatea ar putea fi
puse în legătură cu practici de cult (dar care nu reprezintă neapărat aceeaşi zeitate)9. Interesante sunt
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după părerea noastră şi alte posibile interpretări pe care le dă plasticii antropomorfe, aceea
de simboluri folosite la memorare şi numărare, în care fragmentarea nu era intenţionată, dar oferea
recunoaşterea părţilor cu o anume valoare10.
După părerea noastră, fragmentarea pieselor menţionate este determinată de mai mulţi
factori, care nu pot fi întodeauna detectaţi sau explicaţi. Este foarte greu de explicat sau stabilit dacă
ruperea a fost voită sau se datorează funcţionării. Din aceste motive analizăm câteva situaţii în care
unele piese au fost sparte voit şi îngropate în cazul unor ritualuri. Desigur aceste constatări vin să
completeze anumite informaţii, dar nu se pot face prea multe generalizări.
Statuete antropomorfe sparte sau rupte ritual au fost descoperite încă de la nivelul
neoliticului timpuriu. Ne referim aici la Zeiţa cu cosiţe roşii de la Donja Branjevina, ruptă ritual din
zona feselor, în care piciorarele erau depuse sub torsul statuetei, iar idolul era cu faţa în sus11. După
dimensiune, piesa pare a fi parte a unui altar casnic, sau poate aparţinea unei preotese, fig. 1.
O descoperire asemănătoare provine de la Zăuan (Starčevo-Criş IV), unde „Venus” reprezintă o
depunere rituală, partea de jos fiind ruptă12.
În cadrul gropii rituale de la Tărtăria (Vinča A2-A3), ce noi o considerăm drept mormântul
unei preotese13, şase din idolii de lut, brăţara, ca şi bucraniul („ancora”) şi cupa cu picior au fost
rupte intenţionat. Piesele menţionate, ca şi tăbliţele reflectă iniţieri legate de ritualuri sacre. După
părerea noastră această rupere, ca şi îngroparea lor reflectă încetarea puterii pe care au avut-o o dată
cu stingerea vieţii celei care le-a folosit, fig. 2. Pentru o spargere intenţionată înclinăm şi în cazul
unei părţi din altarul cu capete umane de la Gornea14, piesa fiind foarte groasă şi bine arsă, fig. 3.
La Zorlenţu Mare (nivel 6a, Vinča B1), în locuinţa 4, interpretată şi ca sanctuar15, s-au găsit
resturi dintr-un idol mare, ce a fost după părerea noastră spart ritual, fig. 4. Din aceaşi staţiune
provine şi o statuetă antropomorfă dublă, care indică tot o spargere rituală, fig. 5.
Descoperirile de la Parţa indică două situaţii diferite în cazul Sanctuarelor 1 şi 2, care ne
interesează pentru problematica de faţă. După ce Sanctuarul 1 nu a mai fost folosit o parte a obiectelor
de cult au fost adunate şi depuse într-o groapă, Gr. 63. Majoritatea pieselor depuse erau sparte, dar
numai părţi din ele au fost îngropate16. În groapa menţionată s-au găsit şi vase de lut nearse, ce ar
sugera un lucru nou, neînceput, pur. Din acest motiv groapa menţionată ar putea fi interpretată atât
drept groapă de abandonare cât şi de fundare17.
În cadrul cercetărilor de la Parţa, urmele luptelor dintre comunitatea locală şi o alta rivală
(probabil a grupul Foeni) sunt reflectate şi de distrugerile din Sanctuarul 2: statuile au fost sparte şi
rupte, părţi din ele duse în altă parte; au rămas doar părţi din capul de taur. Capul statuii feminine a
fost dus şi el în altă parte, iar pereţii sanctuarului au fost împinşi din exterior peste dărâmături. Peste
zona statuilor s-a aşternut un strat de lut galben18. Distrugerile ce au afectat cea mai mare parte a
sitului au fost surprinse şi în cazul altor complexe, unele cu caracter sacru, precum altarul 126.
Alte câteva exemple sunt elocvente cu privire la spargerea rituală. Avem în vedere
descoperirea unei părţi dintr-o mască de lut în peretele locuinţei 373 de la Uivarce atestă un ritual
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de fundare19, fig. 6. La Liubcova în unul din complexe s-au descoperit câteva fragmente de picioare
de altare, ca şi unul de la o statuetă, ce atestă prezenţa unui complex de cult20. Cele mai
reprezentative piese de aici sunt cele două statuete21 sparte ritual. Cea mai bine păstrată atestă un
cult al lichidului sacru, ca şi ceremonii religioase în care preoteasa îşi dă jos masca atunci când vine
în faţa divinităţii pentru a primi lichidul sacru22, fig. 7.
În cadrul sanctuarului de la Isaiia (Locuinţa 523), prima etapă de funcţionare este marcată
printr-un ritual de abandonare: mai multe picioare de la un vas antropomorfizat au fost aruncate în
diferite zone din locuinţa menţionată sau au fost îngropate (Gr. 59 şi 62), fig. 8.
Situaţii similare au fost constatate şi la Scânteia. Aici au fost descoperite circa 900 de
statuete, dar întregi sau care au putut fi întregite sunt doar şase, fig. 924, una fiind descoperită în
locuinţa 1, interpretată drept sanctuar. Unele gropi din aşezare pot fi interpretate drept gropi de
ofrandă. Insistăm doar asupra unor piese descoperite în gropile 62 şi respectiv 113. Vasul globular
cu picior şi capac din gr. 62, ca şi alte piese din inventarul acestei gropi atestă un ritual de oferire; el
era spart în mai multe fragmente şi doar câteva lipseau, fig. 10. În groapa 113, care poate fi inclusă
în aceeaşi categorie au fost descoperite două vase suport aprope identice, sparte ritual, fig. 11.
În alte cazuri, tot în gropi de cult au fost însă descoperite şi vase întregi, ca de exemplu în gropile 4,
35 şi 4025. În cazul pieselor sparte se poate presupune că ele şi-au încheiat rolul, iar îngroparea lor
poate fi legată atât de încetarea acţiunii lor, cât şi din necesitatea de protejare a fragmentelor.
Din datele prezentate se pot desprinde câteva concluzii. Există numeroase situaţii care atestă
spargerea rituală a unor piese (statuete antropomorfe, vase antropomorfe, alte tipuri de vase, etc.)
care pot fi legate de anumite practici de cult. Este vorba de piese descoperite în complexe de cult,
sanctuare comunitare sau domestice, dar şi în diferite gropi, ce atestă ritualuri de oferire şi chiar
abandonare; după cum s-a văzut sunt şi situaţii ce atestă spargerea pieselor în cazul ritualurilor de
fundare a unor construcţii. În alte situaţii, precum la Parţa, spargerea unor obiecte a fost legată şi de
conflictele dintre comunităţi.
În unele din cazurile menţionate este posibil ca scopul distrugerii statuetelor antropomorfe
să fi fost ascunderea sau distrugerea partenerului (poate Taur, poate bărbat: la piesa de la Zorlenţ, la
marea statuie din Sanctuarul 2 de la Parţa) căci aceştia apar foarte rar în plastica neolitică. În cadrul
culturii Cucuteni – Tripolie, A. Pogoševa arăta că reprezentările de bărbaţi ating doar 2,5%26, peste
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90% din reprezentările antropomorfe ale acestei culturi sunt feminine27.
Datele prezentate ilustrează doar o parte a situaţiilor din teren, pentru interpretarea corectă
a cărora sunt necesare informaţii mai numeroase legate de întreg contextul sau inventarul
complexului în care au fost descoperite. Nu trebuie exclusă nici fragmentarea întâmplătoare, datorată
acţiunilor antropice sau altor factori.

RITUAL FRAGMENTATION OF THE IDOLS
AND CULT OBJECTS
IN NEOLITHIC AND COPPER PERIOD
We have presented some examples related with the fragmentation of different cult objects. Such
practices have been observed starting with Early Neolithic until Copper Age Period. We consider that there
are many situations that prove an intentional broken of such pieces: some ritual deposition such as Donja
Branjevina or Zăuan; ritual pits that represent graves too - such as Tărtăria; offering and abandonment pits,
such as Parţa in Sanctuary 1 and Isaiia, House 5; offering pits in Scânteia (pits no. 62, 113); foundation
rituals at Uivar; intentional destruction related with conflict between community such as noticed at Parţa, in
Sanctuary 2.
The presented data do not exclude other sort of destruction related with regular functionality or with
human activity.
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1a

1b
Fig. 1a-1b. Groapa şi zeiţa cu cosiţe roşii (Boghinia Crven Kosice),
după S. Karmanski 2005.
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(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 2. Câteva dintre obiectele sparte din groapa rituală de la Tărtăria (a-c)
şi tăbliţele (d-f).
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Fig. 3. Gornea, altarul cu capete umane.

Fig. 4. Zorlenţu Mare, idolul mare.

Fig. 5. Zorlenţu Mare, cuplul divin.

6a

6b
Fig. 6a: Uivar, o mască de lut ruptă folosită în ritualul de fundare după W. Schier şi Fl. Draşovean;
6b: reconstrucţia noastră.
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Fig. 7. Liubcova – Orniţa, statuia cu masca şi askos pentru lichidul sacru după S. A. Luca.

Fig. 8. Vas de cult cu picioare umane de la Isaiia, Locuinţa 5, după N. Ursulescu şi F. Tencariu.
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Fig. 9a-d. Statuete întregi descoperite la Scânteia în diverse complexe.

Fig. 10. Scânteia, vas globular cu picior şi capac descoperit în
groapa 62.

Fig. 11. Scânteia, unul din vase – din groapa 113.
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