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Pe parcursul acestui studiu ne propunem să aruncăm o scurtă privire asupra unei
piese de mobilier fix prezent în diverse clădiri de cult din Sud-Estul Europei, respectiv
băncile, urmărind decorul, semnele, simbolurile care individualizează acest tip de obiect.
În abordarea unei astfel de teme dilema care apare este legată dificultatea de a tranşa
între două aspecte ale lumii preistorice. Ne punem natural întrebarea cât este ritual și cât
este profan în construirea unei piese fixe, în cazul de față banca/bancheta din cladirile
neolitice? Desigur contextul de descoperire, precum și obiectele asociate acesteia sunt unele
deosebit de importante, însă doar ele nu pot oferi răspunsuri categorice în cazul de față.
Inventarul aflat în apropiere ar putea sugera raspunsuri plauzibile cu privire la
funcţionalitate, însa nu întotodeauna este precizat întregul inventar asociat acestui element.
Remarcăm în general două tendinţe cu privire la abordarea banchetelor din interiorul
cladirilor, în funcţie de descoperitor: o tendinţă care asumă o funcție de tip profan, și o
tendinţă care asociază băncile cu activități de natură ritualică. Nu este exclus totuși ca
adevărul să se afle undeva la mijloc, fiind mijloace de creare a unui confort, dar și de a
expune/etala/folosi un inventar anume dedicat comportamentului simbolic și ritualic.
Considerăm că trebuie făcută diferenţa între bancă şi masă, fiecare având
caracteristici deosebite. Banca este un element amplasat la joasă înălţime faţă de podea şi
din acest motiv uneori poate fi confundată cu o platformă mai îngustă. Banca o considerăm
de dimensiuni considerabile, în timp ce bancheta este o piesă fixă de mai mici dimensiuni şi
mult mai îngustă. Conform Dicţionarului explicativ al limbii române banca este definită ca
„Scaun lung și îngust pentru două sau mai multe persoane”, aşadar din start înţelegem
faptul că bancheta nu este destinată unei singure persoane, fiind un element comunitar.
Banca este o piesă fixă definitorie în ceea ce priveşte arhitectura de cult. Alte
componente esenţiale pentru clădirile de cult sunt: nişele adâncite, reliefurile, casetele
sculptate, măsuţele, vetrele, altarele monumentale, coloanele impresionante. De asemenea,
este probabil că atât băncile, cât şi clădirile în ansamblu să fi fost dotate cu materiale
actualmente pierdute, fiind perisabile, precum rogojini, ţesături, diverse obiecte din lemn1.
Banchetele sau postamentele, precum şi platformele înălţate, toate sunt amenajări interioare
care au fost realizate pentru dormit sau ca loc prestabilit de păstrare a produselor. Uneori, în
cazul spaţiilor de cult, sunt locuri în care este păstrată, pregătită sau etalată recuzita pentru
ritualuri2.
Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că trebuie mai întâi inventariate
cât mai multe exemple, dintr-un spaţiu și un interval temporal cât mai larg, cu scopul de a
1

B. R. Foster, Mesopotamia, în John R. Hinnells, A Handbook of Ancient Religions, Cambridge University Press,
New York, 2007, p. 168; B. A. Kipfer, Encyclopedic dictionary of archaeology, Ed. Springer, 2000, p. 512.
2
C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Arhitectura Neoliticului şi Epocii Cuprului din România, vol II, Epoca
Cuprului, ed. V. Spinei, V. Mihailescu-Bîrliba, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, p. 121.
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privi în ansamblu banca de cult şi contextele asociate ei. Analiza pe care o propunem este
una descriptivă dar şi statistică, cu indici numerici legaţi de frecvenţa de apariţie, tipuri de
forme şi localizarea în interiorul clădirilor de cult.
Primele sanctuare: banca şi comunitatea neoliticului aceramic
Cele mai timpurii clădiri de cult au fost identificate în perioada neoliticului
aceramic, drept urmare acolo găsim şi primele bănci. Nu numai simpla lor prezenţă în
clădirile de cult le defineşte ca fiind elemente cu scop ritualic, ci mai ales decorul deosebit
aflat pe suprafeţele vizibile ale băncilor precum şi inventarul „ascuns” dedesubt. Ca o
remarcă generală observăm că amplasarea în sanctuarele anatoliene a banchetelor din piatră
este pe marginea înconjoară clădirile, precum la Tell ʼAbr 33, Nevali Çori în Clădirea 134,
Jerf el Ahmar5, Hallan Çemi6.
Clădirea comunitară EA53 de la Jerf el Ahmar (Syria) s-a păstrat completă, ca
urmare a unui incendiu, astfel că au putut fi realizate observaţii asupra modului de
construcţie al banchetei (Fig. 1). Clădirea avea forma circulară, de 8 m diametru, şi a fost
săpată la o adâncime de 2 m. Pereţii este foarte posibil să fi fost pictaţi, iar din punctul de
vedere al invetarului se remarcă faptul că nu a fost găsit nici o piesă casnică. Datorită
dimensiunilor şi a inventarului s-a concluzionat că era o clădire comunitară. Clădirea nu a
fost compartimentată. Bancheta a fost aşezată pe partea interioară a peretelui circular,
urmând linia zidului şi se sprijinea de acesta. Lăţimea băncii este de 1 m şi formează un
hexagon echilateral perfect pe o lungime de 2,50 m. La fiecare colţ al hexagonului a fost
instatalat câte un stâlp din lemn acoperit cu lut, pentru susţinerea acoperişului. Partea
frontală a băncii a fost decorată într-un mod nu numai ingenios ci şi extrem de spectaculos,
aspect pe care îl discutăm mai jos7.
Banca din Clădirea EA30 este construită într-un mod diferit, determinat şi de
compartimentarea clădirii. Aceasta are formă eliptică (7,40/6,80 m) şi a fost adâncită la 2
metri. Spaţiul interior a fost compartimentat prin ziduri care delimitau şase camere strâmte
(Fig. 2). Scopul presupus al acestei clădiri este unul multiplu: depozitarea de alimente în
cămăruţe, întâlniri ale comunităţii sugerate de banchetă și de spațiul central rezervat, şi nu
în cele din urmă ritualuri. Aspectul ritualic este sugerat de prezenţa unui schelet decapitat,
care se afla pe podeaua camerei centrale, strivit prin căderea acoperişului, dar şi de
descoperirea unui inventar excepţional. Banca aflată în spaţiul central a fost intens folosită,
astfel încât în partea superioară decorul este şters. Amenajarea banchetei a fost făcută în
faţa a două dintre compartimente. Bancheta de mari dimensiuni a fost împărţită în două
compartimente diferite ca înălţime, având o parte frontală realizată cu pietre cilindrice. În
partea de sus a fost făţuită cu o tencuială fină realizată din resturi vegetale şi argilă8.
3

A. Özdoğan, Çayönü, în Vor 12.000 Jahren in Anatolien, Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum
Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, 2007, p. 61; M. Rosenberg, Hallan Çemi, în Vor 12.000
Jahren in Anatolien, Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Badisches Landesmuseum,
Karlsruhe, 2007, p. 56.
4
H. Hauptmann, Ein Kultgebäude in Nevali Çori, în M. Frangiapane et al. (eds.), Between the Rivers and
Over the Mountains, Rome, 1993, p. 37-69; Idem, New Data About the Neolitization of the Soutwest Asia, in
P R A E In Honorem Henrieta Todorova, Edited by Mark Stefanovich, Christina Angelova, 2007; H.
Hauptmann, Schmidt K., Die Skulpturen des Frühneolithikums, în Vor 12.000 Jahren in Anatolien,
Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, 2007, p. 79;
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M. Rosenberg, Hallan Çemi, op. cit., 2007, p. 542.
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D. Stordeur, New Discoveries in Architecture and Symbolism at Jerf el Ahmar (Syria), 1997-1999, în NeoLithics 1/2000, p. 3; D. Stordeur, M. Brenet, G. D. Aprahamian, J.-C. Roux, Les bâtiments communautaires
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În acelaşi interval temporal precum Jerf el Ahmar este încadrat situl de la Tell 'Abr
3 (Mureybetan, PPNA). Structura comunitară B2 care are formă circulară, tipică pentru
acest sit şi pentru arealul cultural respectiv (Fig. 3). Dotările interne diferenţiază clădirea
din mai multe puncte de vedere. Bancheta este aşezată şi de această dată în formă de
semicerc, urmând linia zidului şi este decorată cu o serie de lepezi din piatră pe care iniţial
fuseseră realizate gravuri în relief, cuprinzând motive geometrice sau reprezentări
zoomorfe9. În bancă au fost integrate şi două stele din piatră, de aproximativ un metru
înălţime pe care au fost gravate animale de pradă10 (Fig. 4, 32, 33, 35). În cazul de faţă nu
este lipsit de importanţă faptul ca în spatele dalei cu gazele a fost descoperit un depozit cu
bucranii de bour11.
Este dificil de reconstituit activitatea din clădirea B2, însă având în vedere nivelul
de uzură al stratului superior, aceasta a fost folosită în cadrul unor întruniri, pentru o
perioadă îndelungată de timp, cu membrii nu foarte numeroşi, având în vedere şi
dimensiunile clădirilor. După demontare, sub bancă, au fost găsite mai multe obiecte
depuse, dintre care: un depozit cu omoplaţi de bour, unul format din multe lame de silex,
dintre care şi un pumnal, care fusese amplasat în structura peretelui. Dalele din camera
centrală au fost decorate12.
La ’Ain Mallaha (Enyan-Israel) depunerile antropice sunt consistente datorită în
principal urmelor clădirilor din piatră, datând din perioada Natufiană13. Cea mai importantă
construcţie, Casa 1, iese în evidenţă printr-o serie de caracteristici unice în sit. Podeaua a
fost pavată şi pereţii au fost acoperiţi cu tencuială, descoperită calcinată14. Această
tencuială poartă urmele unei picturi cu roşu, fiind una dintre cele mai timpurii dovezi de
utilizare a tencuielii cu var, acoperită cu ocru-roşu, din toată zona Orientului Apropiat15.
Banca este realizată în acelaşi stil precum vedem în sanctuarele aceramice contemporane,
pe linia zidului, semicirculară. Suprafaţa băncii a fost acoperită de calcar şi marginea
delimitată cu lespezi16. Amenajările, dotările interioare precum şi o serie de artefacte
descoperite grupate, demonstrează că această clădire nu avea un scop casnic17. Mai mult,
cercetătorul O. Bar-Yosef consideră că această clădire ar fi putut fi folosită în scopuri
rituale de către un lider sau de către un şaman al comunităţii18. În al doilea nivel de locuire
s-au găsit urmele unei clădiri circulare, cu stâlpi din lemn verticali şi o lipitură a zidului de
10 cm grosime, netezită în interior. A fost descoperit un bucraniu şi două lame de humerus
de cal, acestea fiind acoperite intenţionat, după depunerea lor, cu o bancă din lut19. Este
menționat aici și un altar neolitic, din cultura Halaf, faza târzie, dar Mellaart nu furnizează
şi alte detalii legate de acest altar20.
9
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La Mureybet structura arhitectorică este asemănătoare cu celelalte situri
contemporane, respectiv Jerf el Ahmar si Tell ʼAbr 3. Atrage atenţia „Casa 47” care nu
numai că are o banchetă asemănătoare ca mod de realizare cu celelalte, largă şi joasă, însă
este asociată de această dată cu o vatră21.
Băncile din sanctuarele aceramice prima fază (PPNA) sunt cu adevărat
spectaculoase, având în vedere şi perioada în care acestea au fost realizate (9500-8700 CAL
BC)22. Majoritatea clădirilor comunitare din această zonă se caracterizează în primul rând
printr-o bogată ornamentaţie a lespezilor băncii, alături de lipsa inventarului domestic şi
apariţia unor situaţii speciale, precum depozitele de fundare.
Cercetările de la Hallan Çemi (sud-estul Turciei) au adus numeroase completări în
ceea ce priveşte modul de organizare al comunităţii23. Depunerile din aşezare au o grosime
de 4,30 m şi acoperă o perioadă de câteva sute de ani24. Compartimentarea spaţiului
cuprinde o cameră centrală mare, unde se afla o bancă de-a lungul peretelui. Accesul se
făcea dinspre acoperiş, care era la nivelul solului. De acolo se trecea în camera din mijloc,
probabil pe o scară din lemn25. Din primul nivel de locuire provin patru clădiri construite din
piatră. Clădirile A şi B prezintă dimensiuni mai mari, comparativ cu celelate din sit.
Materialul de construcţie folosit este piatra, în forma unor plăci sau mici coloane. Se
identifică aici vetre lutuite pe podele şi bănci sau platforme semicirculare din piatră,
amplasate de-a lungul peretelui26.
Începând cu faza B a neoliticului aceramic se observă o schimbare clară din punctul
de vedere al amenajării clădirilor şi a spaţiului, fiind vizibile evoluţii la nivel arhitectural şi
artistic.
Sanctuarul – Clădirea 13 – de la Nevali Çori era rectangular, cu dimensiunile de 16
x 7 m27. Interiorul este deosebit de spectaculos, prezentând coloane monolitice, în formă de
T – stele monumentale, de dimensiuni impresionante28. Pentru discuţia noastră este
importantă banca din piatră care înconjoară spaţiul pe lângă pereţi (Fig. 6). Aceasta fusese
fixată în lut şi era susţinută de 13 coloane în formă de T, îngropate la aproximativ un metru
adâncime (Fig. 5). În centrul perimetrului existau încă două coloane29. Pe peretele sud-estic
bancheta a fost întreruptă de o nişă adâncă. Nişa avea 1,85 m lăţime şi 2,5 m adâncime,
centrată pe peretele sud-vestic. În interior era amplasat un soclu30. O altă nişă-podium
flancată de stelă în formă de T fusese săpată în colţul din faţa intrării31. Important de reţinut
este faptul că toate sculpturile monumentale din acest sit, cu o singură excepţie, au apărut în
timpul cercetărilor băncii din Clădirea 13. Au fost descoperite 11 fragmente de statui
21
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monumentale, unele cu reprezentări zoomorfe detaliate32.
În cazul Clădirii III remarcăm că doi piloni flanchează intrarea. În faţa intrării, pe
peretele opus se afla o nişă în spatele unei bănci. Două sculpturi provin din această zonă:
una cap uman cu un şarpe în basorelief şi una cu o formă stilizată în relief33. În pereţii
băncii din faza a doua de construcţie au fost descoperite 6 fragmente de sculpturi, iar în a 3
a fază de construcţie au fost descoperite 4 fragmente34. Reprezentările antropomorfe sau
zoomorfe de pe blocurile masive din piatră sunt unitare, ceea ce demonstrează fie un artist
cu o concepţie articulată, fie că în spatele acestor monumente se află o mitologie şi o
anumită viziune aspra lumii35.
Nu putem trece cu vederea băncile din structurile monumentale de la Göbekli Tepe
(Turcia), sit cu cădiri megalitice36. Având în vedere numeroasele studii care analizează situl
atât din punct de vedere arhitectonic, cât și din perspectiva inventarului mobil și imobil, nu
vom insista pe subiect. Remarcăm doar că în interiorul clădirilor megalitice, băncile din
piatră au rol de legătură între coloanele specifice, în formă de T, sculptate în interiorul
„Clădirii cu coloane cu şerpi”37.
Partea centrală a clădirilor cuprindea două coloane de mari dimensiuni, aşa numitele
coloane-gemene care prezintă la rândul lor caracteristici antropomorfe38. Motivele de pe
reliefurile ilustrate prezintă animale feroce care joacă un rol simbolic în lumea Neoliticului
Timpuriu. De asemnea, remarcabile sunt dimensiunile reprezentărilor, acestea fiind fie
supradimensionate, fie la scară reală, stilul fiind unul naturalist39.
Singura reprezentare feminină de la Göbekli Tepe a fost scrijelită pe lespedea unei
bănci joase, descoperite într-una dintre clădirile din Nivelul II. Având în vedere cât de
rafinat şi realist au fost executate sculpturile şi basoreliefurile de pe coloane, reprezentarea
feminină este realizată oarecum neglijent (Fig. 7). Fizionomia este abia schiţată, sânii sunt
mici si flasci. Ceea ce suprinde în schimb este postura personajului. Zona genitală este
foarte clar demarcată, iar între picioare apare ceva care poate fi interpretat ca un penis sau
ca lichid vaginal. O interpretare clară asupra piesei sau asupra asocierii acesteia cu banca pe
care a fost schiţată, nu am găsit. În schimb se consideră că este foarte puţin probabil ca
această imagine să fie asociată cu fetilitatea40.
La Çayönü au fost documentate 3 clădiri dreptunghiulare speciale care ies în
evidenţă faţă de structurile arhitectonice cercetate până în prezent41. Cea mai veche este
„Clădirea cu stele” (Flagstone Building) care aparţine nivelului cu planul în formă de grătar
(grill plan). Podeaua a fost pavată în acest caz cu lespezi din calcar. Zidul nordic prezintă
două coloane patrulatere lipite de acesta, cu aspect de contraforţi. Exact în faţa acestor
coloane se ală în centru două plăci din piatră, amplasate în poziţie verticală. Acestea ar
putea fie un rol cultic (de stelă) fie unul funcţional, de susţinere a unui acoperiş. O a treia
placă monumentală din piatră se afla în faţa unei bănci amplasată pe latura estică42. În
cadrul etapelor incipiente de dezvoltare a aşezării a fost descoperită o structură de cult de
32
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dimensiuni relativ mari, numită „Clădirea Terrazzo” de 11,75x9 m43. În partea posterioară a
încăperii este menţionată prezenţa unei bănci44. Deosebit de interesant este faptul că şi în
această clădire a fost amplasată o lespede orizontală din piatră, pe care fusese sculptată o
faţă umană. Pe suprafaţa acesteia au fost documentate urme de sânge rezultate din
sacrificii45.
Çatalhöyük. Banca altar sau altarul bancă?
Zona anatoliană suprinde printr-o serie de aspecte remarcabile în ceea ce priveşte
arhitectura de cult. Situl de la Çatalhöyük nu poate fi evitat în condiţiile în care este unul
dintre cele mai spectaculoase în ceea ce priveşte acest subiect. Cele mai remarcabile bănci
din perioada neolitică, alături de alte aspecte, precum arhitectura, decorurile parietale,
numărul ridicat de elemente ritualice sau non-funcționale au fost descoperite în acest sit.
Inventarele aflate în preajma băncilor au atras deseori atenția în rapoarte. De exemplu în
Clădirea 3, alături de bancă, se aflau 2 vârfuri din obsidian foarte frumos lucrate şi diverse
oase de animale46. Atribuită nivelului V de locuire de la Çatalhöyük, Clădirea 42 prezintă
câteva caracteristici interesante legate de viața de cult, sau de comportamentul simbolic al
locuitorilor acesteia. Alături de piese fixe omniprezente în clădirile domestice, precum vetre
sau cuptoare, amplasate pe latura sudică a clădirii, se remarcă şi altele care sugerează un
comportament ritualic47. Bănci care au atras atenția cu adevărat au fost descoperite de James
Mellart în clădirile numite sanctuare (Shrines) în anii ʼ60 ai sec. XX48. Sunt menţionate
bănci în sanctuarele A.II.149; A.VI.150; E.VI.1051; E.VI.1452; E.VI.753; E.VI.754; E.VI.8 în
toate cele patru faze de evoluție a clădirii55; E.VI.A.5056; E.VI.B.4557; E.VII.2158; IX.859;
VII.1060; X.161; VII.862; VI.B.7063. Câte două bănci au fost remarcate în clădirile
E.VI.B.164; VII.165și VII66.
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Tipul cel mai interesant de bancă existent la Çatalhöyük este cel cu coarne sau cu
cranii, parțiale sau total încastrate. Cea mai spectaculoasă bancă este cea descoperită de J.
Mellaart în sanctuarul A.VI.1 (Fig. 8). Această banchetă a fost lipită şi profilată (Fig. 9, 10).
Se observă cum partea superioară cuprindea şase perechi de coarne aşezate în rând, iar o a
şaptea pereche era plasată puțin supra-înălțat, la capătul coloanei tencuite, lipită de perete67.
Este posibil ca numărul să nu fie ales aleatoriu având în vedere importanţa unică a acestei
cifre în cadrul simbolismului universal68.
Exemple de coarne încastrate în bănci, în același sit, se regăsesc şi în Sanctuarul
E.VI.50, o singură pereche de coarne (Fig. 11). Alături de bancă de afla o figură
antropomorfă pictată cu roşu, reprezentare plastică a zeiţei, cu braţele şi picioarele ridicate,
şi cap triunghiular. În faţa zeiţei sunt trei coarne de tauri depuse pe o mică platformă69. Trei
nuclee introduse în banchetă găsim în sanctuarul E.VI.1470 (Fig. 12). Cinci perechi de
coarne sunt menționate de J. Melllart integrate într-o banchetă dintr-o clădire din nivelul
VI.B, fără a menționa denumirea clădirii71.
Aşadar cazul de introducere a coarnelor în banchete şi transformarea acestora în
altare nu este unul de tip singular. De asemenea, nu credem că este întâmplător faptul că
aceste elemente cultice au fost amplasate în toate cele trei cazurile alături de pereţii estici,
care sunt folosiţi cu predilecţie pentru reprezentări de ordin plastic72.
Integrarea în bănci a coarnelor nu este o practică frecventă nici măcar în cadrul
sanctuarelor sau templelor. Perechile cele mai impresionante, atât ca volum dar și numeric
au fost inserate în coloanele de mici dimensiuni realizate din lut, care în marea lor
majoritate delimitează în general platforme, precum este cazul din sanctuarele A.VI.173 și
E.VI.1474.
În ceea ce privește cercetările recente observăm că situațiile se repetă. În Clădirea 1,
Camera 70 (Space 70) banca este folosită pentru separarea spațiului, pe direcția est-vest. În
interior cuprinde urme de la ceea ce ar fi fost o pereche de coarne încastrate la capătul estic
al acesteia. Mai multe oase de bovine au fost descoperite pe ambele laturi ale băncii75. În
ciuda faptului că Clădirea 80 a fost curățată anterior abandonului, au fost descoperite
suficiente dovezi care să permită concluzia că clădirea a fost una sofisticată. Banca de pe
peretele estic, aflată în imediata vecinătate a scării, avea încă cioturile de la coarnele a două
vite care fuseseră integrate în structură76. Banca avea o zonă pătrată ușor ridicată, către est,
în care au fost integrate două perechi de coarne, rupte77.
O singură bancă conservată în condiții asemănătoare cu cele din săpăturile lui
Mellaart provin din cercetările de dată recentă, respectiv cea din Clădirea 52, Camera 94
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(Space 94), cercetată în două etape, în 200578 şi 201379. În zona centrală a clădirii era o
bancă pe direcţia est-vest, ce avea integrată o serie de trei perechi de coarne de bovine, doar
pe latura nordică a acesteia, asociate cu cranii de bovine cu coarne amplasate într-o nişă din
peretele vestic, aflate toate cu faţa către centrul camerei80 (Fig. 13, 14). A fost trealizată din
lut acoperit în partea superioară cu ghips alb81.
Sub nivelul superior, după demontare, a apărut o altă banchetă care cuprindea la
rândul ei cel puțin cinci perechi de coarne de berbec. Prima pereche de coarne a fost ataşată
de craniul care fusese tăiat şi amplasat în interiorul structurii băncii şi fixată deasupra unei a
şasea perechi de coarne (Fig. 15). Se pare că craniile au fost aşezate individual, mimând
poziţia naturală82. Această clădire, nu numai că a jucat un rol important în viaţa
comunităţii83. Clădirea cuprindea şi un spaţiu dedicat proviziilor, cu 4 casete aranjate alături
de zidul nordic şi cel estic, în care au fost găsite cantităţi mari de cereale carbonizate84.
Chiar dacă se pare că amenajări asemănătoare au existat şi în alte clădiri, acestea au fost
distruse în momentul abandonului.
Situația se regăseşte și în alte zone ale sitului, respectiv în aria TP, în Camera 248
(Space 248). Cea mai importantă descoperire din această cameră este craniul cu coarne ale
unei femele de bour depuse intenționat pe podea, înglobat ulterior de construcția băncii. A
fost descoperit și scheletul parțial păstrat al unei femei care era amplasat pe partea dreaptă,
cu capul spre vest. Craniul susținea un bucraniu care se afla cu fața către bancă, atașat pe
peretele de vest85. În zona sudică a sitului, banca din Clădirea 10 a fost refăcută în trei faze
diferite. Suprafața băncii F.1310 conținea două piese inserate, semirculare, posibile coarne
de bovine. Decorul circular a fost acoperit cu un strat de lipitură și evident că și aspectul
băncii s-a schimbat în timp. S-au observat diverse urme de culoare roșie pe pereții acestei
clădiri, însă nu a fost recuperat nici un fragment consistent cu un motiv inteligibil86.
În aria europeană un singur exemplu de banchetă (bancă foarte îngustă) de acest fel
a fost descoperită (Fig. 16). Bancheta se afla în Tempul 2 de la Parţa, jud. Timiş. Aici
fuseseră încastrate cranii de cornute mici şi medii, iar banca respectivă separa două altare în
cadrul Templului 287.
În ceea ce privește bancheta cu coarne, acesta este asociată în Templul 2 cu mai
multe complexe de cult care oferă informaţii deosebite în ceea ce priveşte ritualurile
desfăşurate în spaţiile sale. Mesele – altar B şi C au fost parţial distruse de un puţ săpat întro perioadă mai târzie, probabil în nivelul 5a88. Pe această masă – altar au fost depuse o serie
de vase dintre care remarcăm vasul amforă cu faţă umană, în interiorul căreia erau falange89.
Masa-altar C avea mai multe elemente, precum caseta pentru cereale care avea
modelată pe o latură capul unui idol antropomorf cu mască triunghiulară. Faţa idolului
fusese pictată cu roşu. Această casetă, prin caracteristicile sale, este posibil să fi fost
folosită la păstrarea şi „sfinţirea” cerealelor în sanctuar, dar şi la păstrarea spicelor90.
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Având în vedere particularităţile unor astfel de obiecte fixe din interiorul clădirilor,
poate ar trebui reevaluat termenul de bancă în condiţiile de faţă pentru denumirea acestor
unităţi arhitectonice91.
Bănci, sanctuare şi altare-inventar de cult şi asocieri
Zona balcanică vine cu noi date în ceea ce priveşte realizarea băncilor neolitice în
contexte de cult. Sanctuarul de la Tumba Madžari (cultura Proto-Sesklo, grupul cultural
Veluška-Porodin), sit de lângă Skopje (Republica Macedonia), este singura clădire
publicată din sit, deși au fost cercetate mai multe. Clădirea are o formă pătrată, cu
dimensiunile de 8 X 8 m și a fost construită în tehnica tradiţională, cu stâlpi înfipţi în
pământ, uneori fixaţi cu pietre (Fig. 17, 18). Interiorul casei este divizat printr-un paravan
subţire, neregulat92. Pereţii au fost decoraţi pe exterior cu spirale cu volute simple, realizate
cu degetele. Banca a fost decorată cu incizii în zig-zag și este asociată cu un cuptor dar și cu
un bogat inventar mobil, format din cupe, un număr mare de vase de tip askos, vase de tip
pythos93. Cupele de pe marginea peretelui au probabil erau folosite pentru colectarea şi
păstrarea sângelui animalelor sacrificate, apoi aşezate ca o ofrandă pe banca din sanctuar,
sprijinită de cuptor94. Trei mese de ofrandă cu dimensiuni de 1mp, mici casete din lut,
precum şi o figurină de mari dimensiuni, cu o înălţime mai mare de 39 cm aşezată deasupra
unei machete de casă, o grupare consistentă de greutăţi de la război de ţesut, toate
individualizează spaţiul.
La Achilleion (Grecia) a fost cercetat un sanctuar cu două camere, aparţinând
culturii Sesklo. Camera mai mare era spaţiul de cult, dotat cu un altar de forma unei bănci.
Camera mai mică era probabil o cameră de pregătire a ritualurilor95. Pregătirea unui ritual
necesită pregătirea prealabilă a inventarului, recuzitei, a vaselor ceramice special realizate
şi decorate. Camera-atelier avea o vatră în interior. În jur de 30 de figurine au fost găsite pe
bancă şi în jurul băncii, precum și numeroase vase fragmentate96.
Curtea sanctuarului a fost dotată cu o serie de amenajări pentru posibile ritualuri în
aer liber97. S-au găsit urmele unui cuptor, posibil folosit la coacerea alimentelor (Fig. 19).
Masa-altar, făcută din piatră, este suficient de mare pentru a susţine câteva figurine, vase şi
alte obiecte necesare la desfăşurarea ceremoniei. Platforma de lut este înclinată şi avea
patru găuri în colţuri, posibil pentru a fixa cupe sau ofrande. Pe platformă s-au găsit urme
de cărbune, ceea ce ar putea indica faptul că se făceau sacrificii prin ardere (fumigatio,
precum cele observate în Templele 1 şi 2 de la Parţa)98. Printre cele patru elemente de bază
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găsite aici, care includ cuptorul, banca, vatra şi altarul de piatră, în aceeaşi zonă s-au găsit
câteva obiecte remarcabile: vase mari cu mânere verticale, o serie de figurine sau fragmente
de figurine, unele dintre ele cu măşti99. M. Gimbutas afirmă că cele mai multe vase au fost
folosite în activităţi cultice, punând motivele pictate în legătură cu o sursă de reprezentări
simbolice100.
Sanctuarul 1 de la Kormadin, Serbia are o bancă destinată depunerii unor ofrande
zeilor şi transformate prin ardere, piesă neprezentată în reconstituirile grafice ulterioare101.
Ca decor remarcăm motive geometrice incizate asociate cu pictura incrustată realizată pe
pereți, coloana centrală și pe caseta din lut. Bucraniul de pe corpul coloanei sugerează
faptul că această coloană nu a avut un rol pur funcţional, iar ea devine obiect de venerare.
Alăturarea băncii unui cuptor interior este identificată și la Topolnica Promachon (Grecia).
Banca era poziţionată pe peretele vestic. Pe aceasta se aflau fragmentele de la trei protome
în relief reprezentând figuri feminine. Este posibil ca cele trei protome să fi fost de fapt
deasupra băncii, pe perete102.
Templele de la Parța se aflau în zona centrală a stațiunii103. Templul 2 este una
dintre cele mai bine analizate clădiri de cult din perioada neoliticului european, ceea ce ne
permite să nu repetăm ceea ce s-a publicat deja104. Ne propunem doar să sintetizăm informații
din publicațiile anterioare, precum și să atragem atenția asupra unei bănci de tip special
descoperite aici105. Banca de la Parța separă două altare, respectiv Caseta B de Caseta C.
Lipsa funcționalității băncii, precum și practica de detașare a craniului/capului animalului,
asociate toate cu un inventar care poate fi legat de sacrificii, toate sugerează faptul că unele
dintre animalele sacrificate au fost utilizate păstrate, încastrate şi folosite, poate, ca totem.
La Gălăţui – Movila Berzei (cultura Boian, faza Giuleşti) sunt menţionate şapte
bănci în interiorul sanctuarului, dovadă certă a unui spaţiu comunitar106. Craniul uman şi
fragmente dintr-un altăraş, depuse sub podeaua clădirii, ar putea dovedi un ritual de
fundare107. Pictură parietală, asociată cu două coloane, o banchetă şi o înhumare sub
podeaua clădirii în poziţie chircită, sunt remarcate şi în cazul sanctuarului de la Căscioarele
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din Cultura Boian 108. Descoperirile de la Târgu Frumos – Baza Pătule, cultura Precucuteni,
vin să completeze registrul de descoperiri în ceea ce privește asocierea dintre diverse alte
instalaţii cu banca. Clădirea L.11 avea în interior vatră de ofrandă de dimensiuni mari,
construită deasupra unei gropi (Fig. 20). Banca fost realizată din plăci din lut pe o structură
de pari şi se afla în partea nord-vestică a vetrei. Este posibil să fi fost folosită pentru
depunerea sau etalarea ofrandelor sau a inventarului mobil în timpul ceremoniilor. Nu
excludem nici folosirea ei pentru întrunirile comunităţii, ale membrilor venerabili109. În
acest caz banca este în legătură cu fragmentele unui altar care avea pe plăcile frontale
pictură pe bordură, cu angobă albicioasă, peste care erau motive decorative geometrice,
respectiv rombul cu cerc în interior110. Banca de la Sabatinovka este interesantă este
interesantă şi faimoasă din punctul de vedere al inventarului descoperit111. Clădirea
sanctuarului cercetat de Markevici şi Danilenko, parţial afectat de lucrări ulterioare, a fost
reconstituit grafic, fiind preluat astfel în literatură. Prin numerologia pieselor sale a
constituit prilejul unor numeroase analize: pe bancă erau 32 statuete feminine dintre care
două pictate cu roşu, o tavă sau altă piesă (tavă sau masă de altar pictată şi ea), 20 de vase
întregi sau restaurabile, 55 unelte de silex, 10 scăunele. Alături de bancă se află un tron de
mari dimensiuni cu capetele terminate în formă de bucraniu din lut112. M. Gimbutas descrie
setul de 32 de statuete de la Sabatinovka II ca reprezentând imaginea unei scene complexe
legate de misterul morţii şi al regenerării, argumentând prin tipologia idolilor. Lipsa
braţelor şi forma de şarpe a fizionomiilor este interpretată ca fiind imaginea multiplicată a
unei zeiţe-şarpe113.
Pentru cultura Gumelniţa trebuie menţionate câteva contexte de cult în care este
prezentă banca. Clădirea de la Pietrele – Măgura Gorgana, încadrat în Gumelniţa AII de
către descoperitor114, are asociată o vatră dreptunghiulară (1,25x1 m)115 cu bancheta pătrată,
construită pe structură de pari de 1,25 m pe lateral şi 0,70 m înălţime116 (Fig. 21). În jurul
vetrei se aflau diverse unelte, precum şi un „sceptru” din corn117. Dimensiunile mici ale
băncii, precum şi forma acesteia sugerează că acesta ar fi putut fi loc de expunere a unor
idoli, după cum s-a constat şi în alte spaţii de cult118 (Fig. 22). Inventarul clădirii este
spectaculos, cu multiple piese care scot în evidenţă o activitate de cult bogată. Alături de
banca pătrată sunt menţionate două platforme mai ridicate de la nivelul podelei, una de
culoarte albă şi alta de culoare galbenă. D. Berciu menţionează foarte multe obiecte care au
o componetă simbolică puternică, precum sceptre sau plastică zoomorfă şi antropomorfă119.
În colţul nordic se afla un postament (1 m x 0,40 m x 10 cm) pe care era depus un vas cu
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făină carbonizată. Pe latura vestică erau unelte precum râşniţe fragmentare, percutoare, vase
de diverse tipuri aşezate unele în altele. Alăturat aceluiaşi perete vestic, în zona centrală, se
afla un al doilea postament din lut (0,80 m x 0,45 m x 0,05 m) care susţinea şapte bucranii
plate/coarne de consacrare din lut. Alte piese descoperite în aceeaşi arie sunt: idoli din os,
piese din cupru, obiecte de podoabă, precum mărgele, melci perforaţi, pandantive din os120.
În zona centrală a clădirii a fost descoperită o carapace de broască ţestoasă, precum şi două
recipiente din lut, dintre care una conţinea o substanţă neagră. În aceeaşi clădire se afla şi o
machetă de casă121.
Această clădire a fost interpretată drept sanctuar comunitar, luând în considerare
inventarul dar şi mobilierul construcţiei122, cu toate că anumite informaţii trebuie privite
critic, însuşi descoperitorul mărturisind pierderea jurnalului de şantier.
În sanctuarul de la Tangâru, jud. Giurgiu, banca din lut era amplasată central, alături
de resturile unei statui monumentale123. Este posibil ca idolul de mari dimensiuni să fi fost
așezat pe laviță, în acest caz fiind probabil vorba despre un soclu124. Alături de bancă se
observă mai multe vase întregi şi trei fragmente de statuete antropomorfe125. La Hârşova
este menţionată o clădire de cult, cercetată parţial, unde remarcăm, alături de două altare de
mari dimensiuni, o casetă şi o laviţă mare126. Forma băncii este dreptunghiulară şi a fost
făcută din lut. Înălţimea acesteia este de 17 cm127. La Mălăieştii de Jos, jud. Prahova, s-a
descoperit o clădire cu un inventar deosebit de bogat, cuprinzând peste 50 de vase
întregibile în apropierea pereților şi în jurul cuptorului, printre acestea şi un vas de tip
askos. Banca se află pe peretele vestic128.
În ceea ce privește cultura Sălcuța și o posibilă arhitectură de cult, foarte multe date
nu există. Apare totuși în bibliografie, publicată de D. Berciu, Locuința 4 de la Piscul
Cornişorului, jud. Dolj, care cuprinde o bancă și un idol, alături de o serie de greutăți din
lut. D. Berciu numește piesa ca fiind postament, de formă dreptunghiulară (145x45x20 cm).
Culoarea băncii este galbenă, din lut nears129. În același context au fost recuperate 28
greutăți din lut (conice sau în formă de bucraniu stilizat) precum și o statuetă feminină130.
Sanctuarul din nivelul gumelnițean de la Căscioarele avea în interior o banchetă descrisă ca
fiind rudimentară. În reconstituirea propusă de C. M. Lazarovici și Gh. Lazarovici bancheta
apare din lemn, însă ea ar fi putut fi din lut131.
Clădirea 12 de la Târpeşti, jud. Neamţ, avea trei camere, fiecare dintre ele cu câte o
bancă amplasată de-a lungul pereţilor132. Altele, tot din lut sunt menţionate şi la Bereşti,
jud. Galaţi, în Bordeiul 1, având păstrat un astfel de obiect de mobilier pe latura lungă a
clădirii semicirculare133. O serie de banchete din lut sunt de menţionat şi la Ruginoasa, jud.
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Iaşi134. În Bordeiul 8 banca era realizată din două pietre mari, amplasate în colţul nordestic135. Cazul este asemănător cu cel de la Hoisești, jud. Iaşi, unde Locuința 3, cu două
camere, avea banca instalată în camera mai mare, între un cuptor și o vatră136. Locuinţa 2 de
la Solonceni II era prevăzută cu 4 camere. Banchetele rectangulare se aflau în prima şi a
treia cameră, realizate din lut, cu marginile rotunjite. În apropiere şi pe dedesubt erau
fragmente ceramice şi râşniţe. În partea estică sunt menţionate fragmente de la un altar de
formă rectangulară cu marginile rotunjite137.
Locuința 57 de la Poduri, jud. Bacău, încadrată în faza Cucuteni B1, este un caz
special din cauza asocierii vetrei cruciforme cu bancheta din lut şi cu trei piese
reprezentând bucranii stilizate/coarne de conscrare din lut. Banca a fost prelevată şi
conservată la Muzeul de Arta Eneolitica Cucuteni din Piatra-Neamţ (Fig. 23). În interior a
fost găsit un număr impresionant de vetre: cinci vetre rectangulare dintre care una la etaj şi
patru la parter, precum şi una circulară, un posibil cuptor (la parter)138. Majoritatea vetrelor
din cadrul sanctuarului prezintă inventar ca urmare a unor ritualuri de fundare139.
Situl de la Truşeşti este important din mai multe puncte de vedere. Luăm în
considerare numeroasele situaţii în care apar idoli din lut de mari dimensiuni, pe coloane
140
. Sanctuarele din acest sit au fost clasificate pe baza caracteristicilor lor generale în două
categorii141: cu o încăpere (L.24, L.38, L.40, L.60)142 şi cu două camere, egale sau inegale
(L.61 pentru prima etapă de locuire a aşezării şi L.84 pentru cea de-a doua etapă)143.
Clădirile de cult precum şi inventarul interior au fost prezentate de mai multe ori,
beneficiind de o descriere atentă, şi prin prisma inventarului spectaculos şi prin cea a
statuilor monumentale144.
Una dintre cele mai cunoscute statui monumentale din cadrul culturii Cucuteni a
fost descoperită în L.XXIV (L.24)145. Cercetătoarea C. M. Lazarovici, realizând o
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reconstrucţie a complexului, a aşezat piesele descrise în rapoarte, conform zonelor indicate
de pe planurile clădirilor146. Altarul monumental reprezintă două personaje antropomorfe
unite în zona bazinului şi a torso-ului147. Părerea descoperitorului este că ar reprezenta „o
faţadă de templu” 148, un cuplu divin149, mai târziu interpretată că ar fi o pereche de zeiţe150.
În faţa statuii monumentale este menţionat un alt altar foarte deteriorat care nu a putut fi
identificat, precum şi urmele unei posibile bănci sau mese151. Este posibil ca pe respectiva
masă sau bancă să fie oferite lichide sau ofrande pentru cele două divinităţi reprezentate.
Banchetă a fost semnalată în clădirea comunitară L. 61, cu două camere152 în care au fost
descoperite două mese altar153. Cei doi idoli circulari cu capetele albiate, din preajma băncii,
s-ar fi putut afla la o anumită distanţă faţă de sol dacă ar fi fost amplasaţi pe stâlpi din
lemn154. Sânii sunt reprezentați doar pe unul dintre idoli, fapt ce ar putea sugera un cuplu155.
O posibilă bancă din piatră este cea de Scânteia, din L1, clădire cu un inventar
deosebit şi spectaculos, compus din 75 idoli antropomorfi, dintre care 59 feminini, 10
masculini, și șase indeterminabili, 30 idoli zoomorfi, 7 protome zoomorfe, 1 fragment dintrun vas antropomorf, 1 ac de cupru, fragmente de la mese-altar, un fragment dintr-o calotă
craniană, o mare cantitate de ceramică şi unelte din silex, alături de o tabletă din lut cu
semne incizate pe o suprafaţă156. O amenajare care iese în evidenţă este stela sau probabil
bacheta din gresie de 75 x 50 cm, cu o formă relativ antropomorfă descoperită în interior,
lângă vatră157. În aceeaşi clădire menţionăm şi tăbliţa din lut cu semne incizate. Asocierea
mai multor piese mobile specifice ritualului, cu elemente fixe, posibil antropomorfe,
precum vatra sau banca/stela din piatră, toate conduc spre ideea unui altar domestic.
Banca în calitate de suport de prezentare pentru statuete, având rol de altar, este
remarcată în mod concret foarte rar. Sunt semnalate contexte cu idoli depuşi pe bancă la
Nea Nicomedea158, Ahilleion (pe bancă erau depuse ca ofrandă: o figurină "gravidă", 5
idoli, 2 topoare 400 de lame); la Căscioarele159. Ceea ce remarcăm în acest caz este faptul
că altarul poate lua multiple forme, în funcţie de activitatea ritualică specifică ce se
desfăşoară într-un anumit moment în clădire. Uneori banca poate avea rol de altar, dacă
susţine statuetele şi devine obiect de venerare şi etalare a obiectelor de cult, precum la
Sabatinovka160.
La Tangâru este posibil ca banca să fi fost folosită ca postament pentru idolul
monumental antropomorf, piesa de cult principală în sanctuar161, situaţie asemănătoare cu
146

C. M. Lazarovici, op. cit., 2004, p. 47.
C. M. Lazarovici et alii, op. cit., 2009, p. 57.
148
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., 1999, p. 529.
149
Vl. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974, p. 78-79.
150
D. Monah, op. cit., 1997, p. 212.
151
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., 1999, p. 67, fig. 48.
152
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, op. cit., 1999, p. 121, fig. 88.
153
Z. Maxim-Kalmar, L. Tarcea, op. cit., 1999, p. 670; A. Kovács, op. cit., 2015, Pl. 12/1.
154
C. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Sanctuarele culturii Precucuteni – Cucuteni, în Angustia, 12 –
Arheologie, Sfîntu Gheorghe, 2008, p. 13; C. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Țurcanu, op. cit., 2009, p. 61.
155
C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Țurcanu, op. cit., 2009, p. 63.
156
Ibidem, p. 63-64.
157
V. Chirica, C. M. Mantu, S. Ţurcanu, Scânteia. Cercetare arheologică şi restaurare, ed. Helios, Iaşi, 1999,
p. 13; C. M. Lazarovici, Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni, în Arheologia Moldovei, nr. 25, 2004, p. 51; C.
M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, op. cit., 2007, p. 229, Fig. Vd.87.
158
R. J. Rodden, Excavations at the Early Neolithic Site at Nea Nikomedeia, Greek Macedonia, în
Proceedings of the Prehistoric Society, 28, 1962; J. Mellaart, op. cit., 1975, p. 249; B. Rutkovski, The Cult
Place of the Aegean, New Haven- London 1986, p. 154-156, 167, fig. 206.
159
Vl. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti 1974, p. 478; M. Gimbutas, op. cit., 1984, p. 71, fig. 24.
160
A. Kovács, Definirea spatiului sacru: între monumental si ritualic, în Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI,
(2008-2009), Muzeul de Istorie si Arheologie Piatra-Neamț, 2010, p. 86.
161
Berciu, op. cit., 1961,420-421; C.M. Lazarovici, Lazarovici Gh., op. cit., 2007, p. 136-137 fig.Vc. 76, 76/b
147

86
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

cazul clădirii L1 de la Hârşova162.
Banca din sanctuare: tipuri, forme, distribuţie.
În cadrul tipologiei banchetelor din sanctuare am luat în considerare atât formele
tipice, geometrice preponderent, cât şi pe cele mai puţin întâlnite sau mai puţin răspândite.
Desigur că aceasta va fi cu timpul îmbogăţită, în cazul în care vom observa tipuri noi. Am
identificat până în prezent trei tipuri majore de bănci, de forme geometrice diferite:
dreptunghiulare, pătrate şi semicirculare (Fig. 24). Pentru bancă am identificat deocamdată
nouă tipuri împărţite în trei categorii. Prima categorie, numită A cuprinde băncile
rectangulare: banca simplă (A1), banca ce prezintă pe corpul lor coarne sau bucranii
încastrate (A2) și banca rectangulară ce vine în prelungirea coloanei (A3).
A doua categorie, B cuprinde băncile de formă pătrată simple (B1), băncile
rectangulare care înconjoară clădirea pe marginea pereților (B2) și banca pătrată joasă
(asemănătoare unui podium sau platforme de mici dimensiuni), folosind uneori diverse
tehnici decorative sau funcționale integrate (C3). Categoria C1 este formată din bancă
patrulateră de mai mari dimensiuni, cu aspect de platformă, delimitată de o bordură supraînălţată, care se diferenţiază ca înălţime de podea. În categoria C2 am încadrat băncile de
formă semicirculară, iar categoria C3 este de fapt o variantă a băncilor C2, însă de tip mult
mai elaborat formal, fiind amplasată pe marginea pereților construcțiilor semicirculare.
Am introdus tipurile de bănci neolitice în baza de date, până în această etapă având
65 de înregistrări individuale la piesa bancă, provenind din 27 de situri şi 54 de clădiri.
În prima etapă am urmărit care este tipul de bancă cel mai frecvent folosit. Tipul
dreptunghiular cu marginile rotunjite sau cu marginile drepte este unul dintre cele mai
răspândite (A1 apare în peste 25 de cazuri). Banca de tip A3 apare pe a doua poziție ca
frecvență de folosire, însă este un caz particular, care apare la Çatalhöyük, astfel că nu are o
răspândire largă, însă din punct de vedere numeric se explică prezenţa prin faptul că şi
clădirile cercetate în acest sit sunt numeroase. Banchetele de tip C, fiind specifice culturilor
aceramice, nu apar frecvent însă ele sunt răspândite în toate siturile natufiene. De
asemenea, tipul B2 este adaptat clădirilor din piatră, din perioada neoliticului aceramic din
Anatolia şi Orientul Apropiat, de tip circular (Fig. 26).
Din punctul de vedere al amplasării în cadrul clădirilor, observăm o anumită
repetitivitate. Am corelat tipurile de bănci cu pereţii sau cu locul de amplasare a acestora.
Am constatat că bancheta dreptunghiulară simplă se află cel mai frecvent poziţionată alături
de vatră sau de peretele estic. De altfel asocierea cu vatra sau cu peretele de răsărit sunt
frecvente şi pentru celelalte tipuri. Banca A2, fiind una de tip mai deosebit, o aflăm fie pe
peretele de răsărit, fie în centrul clădirii. Banca de tip B2, fiind una specifică sanctuarelor
patrulatere, este amplasată mereu între coloane (Fig. 27).
Am casetat clădirile pe trei tipuri majore de forme (dreptunghiular-clădirile de tip
D; pătrate-clădirile de tip P şi clădirile circulare-de tip C), astfel încât să putem urmări
poziţionarea inventarului fix şi mobil în interior (Fig. 25/a,b,c). Se observă că majoritatea
banchetelor dreptunghiulare de tip A1, apar în clădiri de tip dreptunghiular la noi introdusă
cu denumirea tipul D. Observăm că în primul rând este folosit peretele lateral intrării
(respectiv casetele D17 şi D13). O altă locaţie preferată este cea opusă intrării, amplasată
frontal faţă de aceasta, respectiv locurile D15-D18 (Fig. 28).
Banca de tip A2 este unul deosebit prin faptul că se observă că nu poate avea nici un
rol funcţional viabil, spre deosebire de celelalte tipuri care ar fi putut avea şi o oarecare
funcţie gospodărească. Acest tip de bancă este ea însăşi un altar prin modul de amenajare şi
cu greu o putem analiza comparativ cu celelalte bănci asemănătoare.
162

R.-R. Andreescu, Plastica Antropomorfă Gumeniţeană. Analiză primară, Muzeul Naţional de Istorie a
României, Bucureşti, 2002, p. 15; Haşotti, op. cit., 1997, p. 80-81.

87
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

Clădirile pătrate (de tip P) nu sunt deseori întâlnite ca folosite de către comunitate
cu scop cultic şi arareori apar astfel de clădiri în aşezări. Însă, introducând puţinele date pe
care le avem până în prezent, a reieşit faptul că locul preferat este unul dintre colţurile
clădirii, cât mai îndepărtat faţă de intrare (P5, P6, P8). Un alt loc unde am identificat
banchetă este cel aflat în imediata apropiere a uşii, pe lateral, în caseta P1. Remarcăm că
spaţiul central al clădirii a fost lăsat liber (Fig. 29).
În cazurile clădirilor circulare (tip C) cu bancă în interior sunt preferaţi de asemenea
pereţii exteriori (C9 folosit cel mai frecvent, respectiv locul din stânga intrării şi C5 pentru
alte două tipuri de bănci, respectiv tipurile C2 şi C3). Nu există situaţii în care spaţiul
central este ocupat de acest element arhitectonic; remarcăm astfel o tendinţă clară de a lăsa
spaţiul central liber pentru stâlpul de spirjin al construcţiei (Fig. 30).
Decor, semne şi simboluri pe bănci
Începând cu cele mai timpurii sanctuare din perioada neoliticului aceramic
observăm diferite tehnici de decor care au fost folosite fie în scopuri estetice, fie pentru
transmiterea unui mesaj privitorului. Banca din clădirea EA53 de la Jerf el Ahmar (Syria)
are dalele frontale din calcar, tăiate ingenios, pe muchie, apoi lustruite, astfel încât
formează o friză de triunghiuri în basorelief163. Chiar dacă banca este intercalată de
coloane, decorul nu este întrerupt, ele la rândul lor fiind cu frize rectangulare în
basorelief164 (Fig. 1). Situl de la Tell 'Abr 3 are caracterisitici distinctive, precum desenele
complexe şi basoreliefurile realizate pe dalele frontale ale băncilor. Fiecare dală prezintă
motive diferite de acelaltă, nefiind două identice. Aici apare una dintre cele mai timpurii
reprezentări în basorelief ale bucraniului, din păcate pe dale fără context stratigrafic165 (Fig.
32). Reprezentările sunt realizate din linii gravate în zig-zaguri paralele şi silueta unui
animal, posibil capră sau gazelă166 (Fig. 33). Mai apar şi motive zoomorfe, posibil feline
sau pantere, uneori grupate, care pe dalele băncii stateau cu capul în partea superioară.
Felinele sunt realizate de către artist privind de deasupra lor, cu picioarele departate şi
coada curbată spre stânga. Urechile nu sunt indicate. Corpurile sunt decorate cu mici
incizii, iar pe baza decorului liniar grupat în benzi s-a dedus că ar putea fi vorba despre
pantere (Fig. 35). Remarcăm că unul dintre exemplare este de talie mai robustă, ceea ce ar
putea însemna un cuplu, cea mai gracilă fiind exemplarul feminin. Interesante sunt detaliile
de redate a ghearelor, care se îmbină ca şi cum animalele ar fi în contact167. Un alt motiv
zoomorf este vulpea, care apare pe câteva coloane de la Göbekli Tepe dar şi gravată pe
pietre la Jerf el Ahmar. În ceea ce priveşte evocarea apar numeroase semne de întrebare,
având în vedere în primul rând faptul că vulpea nu este un animal cu caracteristici fioroase168.
Chiar realizate în stil asemănător, apar diferențe stilistice. Dacă la Jerf el Ahmar
sunt preferate păsările răpitoare, la Tell ʼAbr 3 remarcăm panterele. Pe banca din EA100 de
la Jerf el Ahmar apar desenate două corpuri decapitate169. Asociate lepsezilor de piatră şi
încorporate în bancă, se găsesc 2 stele cu înălţimea de 1 m care reprezintă păsări răpitoare
desenate cu un simţ artistic deosebit170. Apar şi dovezi cu privire la activitatea ritualică
funerară. Pe podeaua clădirii EA30 din Jerf el Ahmar a fost descoperit un schelet decapitat,
care ar putea fi corelat cu reprezentările incizate171.
163

D. Stordeur et alii, op. cit., 2000, p. 37-38.
D. Stordeur, op. cit., 2000, p. 3.
165
T. Yartah, op. cit., 2004, p. 153, fig. 15.
166
Ibidem, p. 149, fig. 10.
167
Ibidem, p. 146.
168
D. Stordeur, op. cit., 2010, p. 124.
169
D. Stordeur, F. Abbès, op. cit., 2002, p. 575, fig. 4.
170
A. Özdoğan, op. cit., 2007, p.61.
171
M. Rosenberg, op. cit., 2007, p. 56.
164

88
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

Motivul apei sau al zig-zagului repetitiv este identificat în clădiri de cult începând
cu cele mai vechi bănci din clădiri comunitare. Jerf el Ahmar este unul dintre situri, însă
regăsim genul acesta de motiv pe o bancă şi la WF16, sit PPNA, din sudul Iordaniei172
(Fig. 34). O serie de clădiri din neoliticul european au decorații specifice pe pereți sau pe
diverse alte piese173, însă pentru subiectul care ne interesează menționăm bancheta decorată
de la Zelenikovo, Macedonia (Fig. 36). Aceasta prezintă un motiv în zig-zag din linii
incizate. Alături se afla un cuptor174.
Decorul realizat din benzi orizontale cu zig-zaguri multiple se întâlneşte şi pe
bordura unui cuptor de la Slatina-Sofia (Bulgaria), din neoliticul timpuriu, aflat într-o
clădire de cult (Fig. 37). Alături de respectivul cuptor sunt menţionate trei coloane circulare
cu o groapă de ofrande alături. Alături de componentele structurale, care sunt deosebit de
interesante, menţionăm şi platforma care era înălţată la 25-30 cm deasupra podelei, asociată
cu o coloană decorată175.
Un alt decor în zig-zag remarcabil într-o clădire de tip monumental este cel de la
Vrbjanska Čuka (Macedonia), reconstituit în muzeul din Prilep. Altarul monumental se afla
pe peretele nord-vestic al clădirii, într-o zonă special construită. O atenţie deosebită atrage
modelajul în relief, masiv, de pe partea nord-estică care se întinde de jos în sus diagonal pe
perete, şi care avea colţuri triunghiulare, zig - zaguri la mijlocul suprafeţei peretelui176. O
decoraţie similară în relief porneşte de la baza faţadei peretelui, partea sud-estică a
sanctuarului şi avea o ghirlandă care înconjura intrarea177.
Liniile onduate sau cele în zig-zag sunt dificil de interpretat din cauză că, deşi
observăm semnul, este mai dificil de a-l atribui unei anumite semnificaţii. Aceste onduleuri
ar putea reprezenta ploaia, ofranda prin ardere (fumigatio) pentru divinitate (holocaust), dar
la fel de interesantă este ipoteza ca acestea să semnifice apa, ca element primordial, sau
şarpele, unul dintre simbolurile înţelepciunii. În Orientul Apropiat apar cele mai timpurii
exemple de semne de acest gen pe o “pâine din lut”178. Atât apa, cât şi focul, precum şi
lutul sunt elementele esenţiale, primordiale ale lumii. Numeroase mitologii ale lumii se
referă la naşterea lumii dintr-o simbioză între focul de origine meteorică, cu apa şi
pământul179.
sau
sau
În general se poate remarca faptul că fascicolul de linii ondulate
în zig-zag redau o imagine de apă, de abundenţă (Fig. 38). Pe aceeaşi linie de idei se înscrie
semnul meandric, reprezentând fie apa, fie şarpele sau fumul. De cele mai multe ori aceste
semne capătă o lămurire suplimentară, apărând în diverse combinaţii care specifică
înţelesul semnului. Genul acesta de decor pe piesele fixe din anumite clădiri este pus în
legătură cu un comportament simbolic în clădiri, care la rândul lor au și o componentă
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socială, fiind cel mai probabil loc de întrunire180.
Pictura, deşi este întâlnită deseori pe pereţii sanctuarelor, nu decorează în mod
automat şi necesar şi alte piese fixe din interior. Astfel că pictura pe banchete este
remarcată în puţine cazuri. Cu toate acestea, în situl de la Çatalhöyük pictura abundă
inclusiv pe părţile frontale sau laterale ale băncilor. Urme de pictură roşie a fost
indentificată în foarte multe cazuri, din păcate nu de fiecare dată a putut fi reconstituit şi
motivul reprezentat, precum în cazul Camerei 227 (Space 227), alăturată Clădirii 47. Banca
a fost acoperită cu același tip de tencuială precum pereții. Atât peretele, cât și banca aveau
pictură pe cel puțin unul dintre straturile de refacere ale tencuielii. Partea superioară a
băncii a fost decorată cu trepte mai mici de un centimetru înălțime, îndreptate spre vest.
Pictura cu roșu este mai vizibilă pe aceste laturi ale treptelor verticale181. Exact la sud de
bucraniu, alături de bancă și probabil făcând parte din ea, au fost descoperite trei nuclee de
coarne de bovine care au fost așezate în imediata apropiere a bucraniului182.
Clădirea 49 atrage atenția prin folosirea extensivă a picturii pe marginea vizibilă a
băncilor. Banca F.1651, cu marginea înaltă, de 20 cm înălțime și 10 cm lățime, a fost
construită pe marginea estică a platformei. Zona sudică a platformei a fost fost decorată cu
un strat de lipitură albă fină, peste care a fost imprimat motivul palmei în mod repetitiv, pe
negativ (Fig. 39). Un decupaj circular pe partea laterală a băncii F.1651 care a fost umplut
cu lut maroniu a fost interpretat ca o gaură de la stâlp sau o posibilă instalaţie legată de
banchetă (Fig. 40). Perforaţia a fost sigilată cu mai multe straturi de tencuială albă, cu
decoraţie pictată pe faţa sudică a platformei. În prima fază pictura cuprindea linii verticale,
iar în a doua a fost realizat un decor complex care includea şi motive figurative183.
Faptul că apar tipare picturale foarte asemănătoare (cum este cazul Clădirii 80 cu
Sanctuarul VI.A.50 descoperit de Mellaart184), clădiri aflate la o oarecare distanță în același
sit, precum și în grupuri diferite de case, conduce la ideea că există rețele de răspândire a
ideilor sociale și rituale în interiorul aceleiași comunități, aspect vizibil și din alte date
colectate până în prezent185. Culoarea roşie la Çatalhöyük este folosită în mod frecvent în
diverse situaţii, inclusiv pentru pereţi sau muluri figurative, capete de tauri sau reprezentări
antropomorfe186 însă apare şi culoarea galbenă187, brună sau neagră188.
Am căutat corelaţia dintre tipurile de bănci şi tehnicile decorative. Am introdus
inclusiv modelarea, deşi nu este o tehnică decorativă propriu-zisă. Banca de tip A1 prezintă
doar modelaj simplu în marea majoritate a cazurilor, fără a fi mai elaborată din punct de
vedere artistic. Cele mai diverse tehnici decorative au fost folosite pe băncile de tip A2,
având în vedere complexitatea și asocierile de tehnici, începând de la încastrare, supramodelarea coarnelor. Sculptura este folosită pentru banca de tip C3 şi A2, în timp ce
tehnica reliefului se regăseşte pe băncile de tip A1 şi A3 (Fig. 31).

180

G. Naumov, op. cit., 2011, p. 17.
D. Bogdan, Excavations of the 4040 Area, Building 47, Space 237 and Space 227, în Çatalhöyük 2004
Archive Report, online.
182
K. Twiss, L. Martin, K. Pawlowska, N. Russell, Animal Bone, în Çatalhöyük 2005 Archive Report, p. 125
183
D. Eddisford, 4040 Area, Building 49, in Çatalhöyük 2008 Archive Report, p. 33.
184
J. Mellaart, op. cit., 1964, p. 43, fig. 4.
185
J. Hodder, 2011 Season Review. New painting found at Çatalhöyük, în Çatalhöyük 2011 Archive Report, p. 2.
186
A. Kovács, op. cit., 2015, p. 42.
187
J. Mellaart, op. cit., 1964, p. 44, fig. 5; pl. IIb; J. Mellaart, op. cit., 1963, p. 62, fig. 8; J. Mellaart, op. cit.,
1964, p. 43, fig. 4.
188
J. Mellaart, op. cit., 1963, pl. Va; J. Mellaart, op. cit., 1964, pl. XIIa, b; Ibidem, p. 65, fig. 20
181

90
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

Banca miniaturală
Băncile apar într-o serie de clădiri miniaturale, în care s-au conservat diverse
obiecte de mobilier sau inventar. Aceste clădiri miniaturale sunt importante, deoarece
indiferent de ceea ce ele reprezintă, machete de case sau sanctuare/temple, ele furnizează o
serie de infomraţii despre clădiri, începând de la modul de construcţie, până la dotările
interiorului189. Macheta de la Anzabegovo, Macedonia, arată elemente fixe, precum
cuptorul cu două coarne, o rogojină în faţa intrării, în partea dreaptă o casetă pentru cereale
şi bancheta190.
Mai multe exemple de mobilier miniatural, incluzând băncuţe, scăunele sau fotolii
cu spătar apar în sud-estul Europei. Diverse tipuri de scaune sunt identificate la DikiliTash,
Bulgaria, un fotoliu adânc la Galabnik, Bulgaria, (cultura Karanovo I-III), precum şi un
scaun cu figurină aşezat pe el la Topolnica, Serbia (cultura Vinča), reprezentând cu
siguranţă prototipuri ale unor piese realizate în mărime naturală191.
Macheta de la Platia Magula Zarkou, Grecia, depusă ca ofrandă de fundare a unei
clădiri, completează registrul neoliticului timpuriu din Balcani cu alte detalii (Fig. 41).
Personajul principal este femeia, posibil preoteasă, aşezată culcată pe o băncuţă. Rangul ei
este subliniat atât prin dimensiunile mari comparativ cu a celorlalte personaje, cât şi prin
decorul în dungi incizat pe rochia în formă de clopot192.
Băncuţe apar reprezentate la scară miniaturală în cele două machetele de sanctuare
descoperite la Popudnja şi Šuškova (Fig. 42)193. În cazul celor două se observă vase
amplasate, iar pentru Popudnja atragem atenţia asupra micii vetre cruciforme194.
Ar trebui să menţionăm faptul că există foarte multe statui şi statuete care au fost
modelate în poziţie şezând, foarte probabil ca acestea să fi fost asociate cu băncuţe sau
scăunele. În cadrul machetelor miniaturilor pentru acest subiect menţionăm descoperirile de
la Tîrpeşti. Avem în vedere două piese: „tava” cu scaunul modelat în interior, ambele
terminate cu mici coarne supra-înălţate, descoperită în Locuinţa 5195 şi „canapeaua
miniaturală” cu spătar196. Bancheta miniaturală a fost restaurată şi reconstituită cu cinci
personaje feminine în poziţie şezând, la Muzeul de Arta Eneolitica Cucuteni Piatra-Neamţ
(Fig. 43). Are forma relativ dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, iar spătarul este redat
prin cinci proeminenţe-corniţe, dispuse simetric197.
Chiar dacă nu sunt banchete individuale, trebuie să menţionăm şi aşa-numitele
„vase cu prag interior”. Forma nu este una foarte populară în registrul ceramic cucutenian,
până în momentul de faţă fiind menţionate trei exemplare de la Vorniceni-Pod Ibăneasa,
jud. Botoșani şi un vas de la Ripiceni-Holm (Cucuteni A-B). Pragurile interioare într-o
oarecare măsură amintesc de altăraşele de la Ghelăieşti – Nedeia198, însă formele sunt
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complet diferite. Unul dintre vasele de la Vorniceni a fost descoperit întreg având în
interior o statuetă fragmentară - jumătatea inferioară (Fig. 46). Vasul are umărul cu carenă,
iar pe exterior, abia perceptibilă este o apucătoare laterală, perforată orizontal pe linia
diametrului maxim. Peretele vasului coboară aproape brusc înspre interior, realizând
pragul199. În acelaşi registru al băncuţelor miniaturale semnalăm şi o piesă inedită până în
momentul de faţă, descoperită în Groapa 43 de la Vorniceni200. Chiar dacă vasul a fost
descoperit fragmentar, pe pragul interior se observă o alveolă circulară păstrată integral şi o
a doua, păstrată parţial (Fig. 47). Este posibil ca aceste alveole să fi fost locul unor statuete
modelate în poziţie şezând, cu siguranţă mai multe amplasate în acelaşi recipient.
Câteva concluzii
Templele şi sanctuarele comunitare presupun o arhitectură specifică dar şi un mod
de amenajare a interiorului, diferit de locuinţele vremii din aşezarea respectivă. De cele mai
multe ori, chiar dacă aspectele exterioare nu diferenţiază clădirea, o serie de elemente
interioare, precum statuile monumentale sau inventarul mobil pot fi legate de viaţa
religioasă a comunităţii201.
Altarul poate lua şi alte forme, în funcţie de activitatea ritualică specifică ce se
desfăşoară într-un anumit moment în clădire. Astfel putem vedea că există vetre ritualice,
care au fost realizate de forme deosebite de cele din locuinţe (vatra cruciformă în Locuinţa
de la Poduri202, sau vatra ovoidală din sanctuarul de la Buznea203). Banca în sanctuar poate
avea rol de altar dacă susţine statuetele, devenind astfel obiect de venerare şi etalare a
obiectelor de cult, ca la Sabatinovka204. Altarele casnice sunt mai greu de identificat dar ele
apar în unele contexte domestice, prezentând caracteristici specifice205.
Banca în sanctuare îmbracă două valenţe. Una dintre ele este cea de etalare a
idolilor sau de susţinere a statuilor. Deseori bancheta descoperită în astfel de clădiri nu are
un scop funcţional casnic precum de şezut sau de dormit, fiind de cele mai multe ori mult
prea mică pentru asemenea activităţi, sau mult prea decorată pentru un rost strict funcțional.
Este mult mai plauzibil ca pe banca îngustă să se fi amplasat diverse piese mobile.
De cele mai multe ori platforma, sau banca, din piatră sau lut, este acoperită cu
scândură din lemn şi este amplasată lângă perete. Un exemplu de acest gen s-a găsit la
Dolnoslav, (Bulgaria, cultura Karanovo VI – Gumelniţa). Banca de lut era amplasată lângă
perete şi pe ea erau aşezaţi mai mulţi phalloi mici206. În cultura Gumelniţa, la PietreleMagura Gorgana bancheta a fost folosită ca suport de etalare a şapte coarne de
consecraţie/bucranii din lut, a unui vas cu făină din cereale şi a ofrandelor207. Aceeaşi
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funcţie o avea şi sanctuarul de la Căscioarele, din cultura Boian-faza Spanţov208. Banca este
asociată aici cu două coloane pictate și numeroase râşniţe209.
Ceea ce observăm din punct de vedere statistic este asocierea frecventă dintre bancă
şi vatră. Cel mai des apare banca dreptunghiulară din lut, poziţionată în locurile ferite din
interior. Ca loc de amplasare deseori banca este lipită de peretele estic, cu excepţia băncilor
cu coarne încastrate care are o poziţie centrală în interiorul clădirilor, însă aceasta nu are
nici un scop practic.
Diversele forme ale artei decorative sunt utilizate deseori pentru împodobirea
clădirilor sau a obiectelor de cult. Modalitățile de transpunere a decorului, dimensiunile
acestuia, precum și opulența lui, toate sunt legate direct de bunăstarea sau dorinţa de
ostentaţie a comunităţii, dar şi cu imaginea pe care o comunitate o are asupra zeilor săi210.
Banca presupune implicit o activitate comunitară, prin concentrarea mai multor
oameni, la un anumit moment, într-un anumit spaţiu. Înafară de exemplele pe care le-am
analizat, trebuie să ne punem întrebarea câte dintre banchetele lumii preistorice au fost
realizate din lemn sau alte materiale perisabile şi nu au ajuns mărturii până la noi.

SIGN, SYMBOL, DECOR - OVERVIEW ON THE CULT BENCHES
FROM NEOLITHIC AND COPPER AGE SANCTUARIES
FROM SOUTH-EAST EUROPE
In this study we aim to take a brief look over a fixed piece of furniture, the bench, which we
find in various structures of worship in South-East Europe, looking for the contexts, decor, signs
and symbols related with this.
The dilemma that arises is linked to the difficulty to differentiate between two aspects of the
prehistoric world. The question is how much is functional and how much is ritual in case of the
fixed parts, such as the bench inside Neolithic buildings? Of course the context of discovery and its
associated objects are very important, but these alone can not provide absolute answers in this case.
The inventory nearby the benches might suggest plausible answers on their functionality,
but rarely the entire inventory from a specific building is analised. We tried to find as many benches
from ritual buildings as possible. The analysis that we propose is a descriptive and statistical numerical
indices related to frequency, types and forms of worship location inside buildings. The most
interesting type of bench is accounted at Çatalhöyük. The bench has horns or skulls, partially or
totally embedded. The embedding of the horns in the upper side of the benches is not a common practice.
We made a typology of benches from shrines, taking into account both the typical forms,
mostly geometrical, and the ones with embedded horns, less common. Of course the typology is still
open and it will be enriched over time, when new types will appear. We identified so far three major
types, with various geometric shapes: rectangular, square and semicircular. We introduced the
informations related to these into an Access table holding until now 65 individual records of
benches, from 27 sites and 54 individual buildings.
Benches are documented in a series of miniature buildings, in which are preserved various
items of furniture or inventory. These miniature constructions are important because they provide a
number of informations about buildings which nowadays are lost.
The altar could have various shapes, depending on the specific ritual activity that took place
in a particular moment inside the building. The bench can be an altar when it supports statues,
becoming object of worship when it is used to dispaly the cult inventory.
208
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What we see from the statistical point of view is the frequent association between the bench
and the hearth. Most often used was the rectangular bench made of clay, positioned in the protected
places inside buildings. Observing the location, we note that the bench is most often near the eastern
wall. An interesting exception is the bench with the embedded horns, which has a central position
inside the buildings, but it has no practical purpose.
The bench implies a communitarian activity, by concentrating more people at a certain time
in a certain space. Apart from the examples we have reviewed, we must ask ourselves how many
benches of the prehistoric world were made of wood or other perishable materials and no traces
thereof reached us.
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