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ABSTRACT
In the present paper we will try a synthetic approach on the ritual vessels, especially those found in the temples and
sanctuaries from the European Neolithic and Copper Age. Our analysis is not intended at this time to be an exhaustive
one, but takes into account the inventory from the sanctuaries and cult places, as well as the inner arrangements. A
ceremonial object is any artefact associated with a ritual or ceremony or that functions only in a symbolic sense, as opposed to a tool or other practical device. The functionality of the pots from a ritual place is very important since these can
provide much information related to rites and the reconstruction of cultic life.
The key moments from any human life, rites of passage, like birth, age grades, marriage, and death, are universal
in anthropology, but it is difficult to identify them in prehistory. Also, it is very difficult to define the ritual pottery. In the
same time, a specific pot could have two functions: one sacred and one profane. Only the discovery context could tell
us, over time, the purpose of a vessel, or its ritual function, if it ever had one. The ritual vessel is actually any object
made and consecrated for the worship of ancestors or gods. Many of these were used especially to commemorate or
celebrate important events in the lives of their possessors. Ritual vessels are found in many areas of the ancient world
(e.g., rhytons or libation vessels of the Greek Bronze Age). For the historical ages, most of the ritual vessels were used
for offerings of wine and foods presented in these and were connected with an ancestral cult. The practice of providing
imposing vessels as mortuary gifts, and perhaps even the ancestral cult itself, originated in the eastern European
Neolithic tradition.
How can we define a sacred liquid? All sorts of liquids could be sacred, if these suffered religious or ritual transformations. In Christianity even simple water becomes holy, considered to have healing properties, after the consecration.
Wine is used in churches as a symbol of the blood. It is very possible that the signs were transmitting instructions for
some libations, or it is a representation of libation gesture. Libation as ritual activity is well known in the historical ages
and was performed after specific tenets. In the Neolithic the blood, sperm, possibly milk would represent life.
Reconstructing the religious life of the prehistoric people can be a difficult task, since the archaeological remains do
not specify on the thoughts and feelings of the humans from that age. It is difficult also to “see” beyond the artefact.
For sure, most vessels were used to cook or keep food, having a direct purpose. The shape was adapted considering
the function. It is hard to assert that prehistoric people were making pottery primarily for its decorative value, but certainly some of these very highly decorated vessels are found in special cult areas and their use was not a common one.
Most of the cult places have a mixed content, like common use pottery, or several tools and implements. Libation
vessels are easily recognizable from their impractical shapes. They are also recognizable from the peculiar decoration.
Rhytons seem to be the receptacle for libation of blood from sacrificed bulls, at least from Bronze Age onwards.
What is important to observe, from our perspective is the fact that rituals needed a dedicated inventory. Observing
the pottery, one can relate the rite with the ritual and the cult with religious behaviour. In Temple 1 from Parţa there is
a special place where animals were sacrificed (possibly at some specific time). Blood offering was made in special cups,
in Temple 2 from Parţa, and was placed on an altar table. The Madžari sanctuary is important by its integral research.
There is some historical data worth to mention, since there is large information related to rituals during ancient times.
All rituals in ancient Greece are involving cups and goblets. For example, special vessels filled with pure spring water
were placed at the entrance to a sanctuary to mark the transition between open space and sacred space. At Temple 1
from Parţa an anthropomorphous vessel was placed at the entrance. In Greece worshipers had to sprinkle themselves
to purify the body and spirit. The act of purification was necessary in order to take part in the communitarian ritual.
Nowadays we find in Catholic churches the stone vessel with holy water, just near the entrance. The believer must put
his hand inside and then symbolically make the cross sign. It is considered that the gesture helps to renew the faith,
clean the sins and remove bad spirits.

Despre obiectele ritualice
În lucrarea de faţă vom încerca să realizăm
o abordare sintetică a vaselor de cult, în special cele găsite în temple şi sanctuare din
Europa din Neolitic şi Epoca Cuprului. Analiza
noastră nu îşi propune să fie exhaustivă, însă
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ia în considerare inventarul sanctuarelor şi
locurilor de cult, precum şi aranjamentele
interioare ale clădirilor speciale. Un obiect
ceremonial reprezintă artefactul asociat cu un
ritual sau o ceremonie, având de cele mai
multe ori o funcţie simbolică, prin comparaţie
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cu o unealtă sau un instrument practic sau
direct funcţional1. Funcţionalitatea vaselor
dintr-un spaţiu ritualic este foarte importantă,
deoarece acestea pot furniza informaţii cu
privire la ritualuri precum şi reconstruirea
vieţii religioase.
Templul este o structură monumentală
rezervată activităţilor ceremoniale şi spirituale, precum rugăciuni, ritualuri sau sacrificii,
în care aveau loc, în general, ritualuri religioase2. În calitatea sa de spaţiu sacru, de
obicei, templul este dotat cu un mobilier special, vase speciale, precum şi un coordonator
al cultului, cunoscut în prezent ca preot3.
Având în vedere importanţa templelor în (orice)
societate, arhitectura lor demonstrează cel
mai înalt nivel de măiestrie arhitecturală atins
de o comunitate4. În general, sanctuarele pot
fi deosebite prin obiectele speciale care atrag
atenţia prin forma sau decorul lor: vetre speciale (în formă de cruce sau pictate), boluri,
lămpi, polonice, vase antropomorfe sau zoomorfe, bucranii, stele, sculpturi, statui5.
Momentele cheie din viaţa omului, însoţite
de riturile de trecere precum naşterea, atingerea anumitor vârste, căsătoria sau moartea
sunt universale în antropologie, dar sunt dificil de identificat în preistorie6. de asemenea,
este foarte dificilă definirea ceramicii rituale.
Un anumit vas ar putea avea două funcţii
simultan: una sacră şi una profană. doar contextul descoperirii ne poate spune scopul unui
vas sau funcţia sa ritualică, dacă a avut vreuna. Vasul ritualic reprezintă, de fapt, orice
obiect făcut şi consacrat pentru venerarea
strămoşilor sau a zeilor. Multe dintre acestea
au fost folosite în special pentru comemorarea/celebrarea evenimentelor importante din
vieţile proprietarilor lor. Vasele ritualice se
găsesc în multe zone ale lumii vechi (de ex.
rhyton sau vase de libaţie în Epoca Bronzului
în Grecia) şi probabil erau folosite pentru a
aduce jertfe de hrană şi vin strămoşilor sau
zeilor. În perioadele istorice, cele mai multe
vase ritualice au fost folosite pentru ofrande
de vin şi hrană şi erau în legătură cu un cult
ancestral. Obiceiul de a oferi vase impunătoare ca daruri mortuare, şi posibil în legătură cu
cultul strămoşilor, îşi are originea în tradiţiile
Neolitice din Europa estică7.

Inventar, context şi urme materiale
în temple din Europa de Sud-Est
Una din cele mai timpurii dovezi ale folosirii vaselor în clădiri de cult s-a găsit la
Lepenski Vir (Serbia), unde un vas cu o spira-
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lă în relief din L. 54 (Pl. 1/1) a fost aşezat
lângă groapa funerară a unui nou-născut8,
împreună cu sculpturi din piatră, o posibilă
coloană cu decor meandric şi o râşniţă9. Un
alt vas special care atrage atenţia este cel cu
mâinile (cu câte patru degete) modelate pe
exterior (Pl. 2/4)10. În simbolism, spirala este
foarte bine cunoscută ca un semn foarte
puternic asociat cu forţele regenerative ale
abdomenului feminin sau cu mişcarea perpetuă11. Lepenski Vir este un sit special, iar
practicile funerare sau casnice ar putea oferi
o imagine asupra vieţii de zi cu zi sau asupra
domeniului social şi spiritual. Este posibil ca
vasul cu spirală într-o clădire de cult să reprezinte o depunere intenţionată în cadrul unui
ritual sau al unor festivităţi desfăşurate la faţa
locului12.
Situl învecinat, Padina (Serbia), a oferit
câteva indicii interesante prin prezenţa vaselor ceramice în clădiri. Aici se observă un
bolovan sculptat cu câteva simboluri, precum
meandrul, punctul şi un „V”. În clădirea 17 sa găsit un vas mic cu patru picioare13. În
nivelul B s-au găsit fragmente ceramice aparţinând culturii Starčevo-Criş14. Una dintre cele
mai interesante descoperiri este un grup de
vase cuprinzând cupe mici şi boluri, un vas
dreptunghiular, un vas scund pe suport şi un
rhyton. Forma şi dimensiunile reduse ar putea
fi explicate de faptul că nu aveau scop funcţional, ci erau bunuri de prestigiu15.
Nea Nikomedeia este una dintre cele mai
bogate aşezări din cultura Proto-Sesklo. Se
află la aproximativ 60 km sud-vest de
Tessaloniki, în partea sud-vestică a
Macedoniei. Aşezarea are patru niveluri de
construire16. Clădirea de cult se află în centrul
aşezării, deci este posibil să fi avut o destinaţie comunitară17.
În interior, sanctuarul este împărţit în trei
încăperi, separate prin pereţi formaţi din şiruri
de pari. Camera centrală era mai mare comparativ cu celelalte18. Inventarul (Pl. 2/1-2)
este unul care putea fi folosit atât la activităţi
profane, cât şi la cele cultice19. Menţionăm
cinci figurine aşezate pe o masă (masă-altar)
într-unul din colţurile clădirii şi un bucraniu20.
Semnalăm şi prezenţa unor obiecte deosebite: câteva sute de rondele, obiecte rotunjite
al căror scop rămâne necunoscut21. Alte elemente descoperite sunt: două topoare de
piatră, cu o lungime de peste 20 de cm, două
casete de lut cu peste 400 de lame şi fragmente de silex, două askos-uri şi multe
pintadere. Pintaderele au fost asociate cu
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ceramica pictată cu alb şi roşu, vase antropomorfe (Pl. 2/2) şi un vas de depozitare (folosit la păstrarea hranei pe termen lung), ace
de piatră (perforatoare)22.
Tumba Madžari este un sit lângă Skopje, în
Macedonia, iar aşezarea este încadrată în
cultura Proto-Sesklo, grupul cultural VeluškaPorodin. Aşezarea era una de mari dimensiuni, de peste 220 m în diametru. În perioada neolitică, acest sit a fost un centru
economic şi social important23.
În urma cercetărilor, aici au fost descoperite mai multe elemente de cult, în special
piese antropomorfe cilindrice care fuseseră
ataşate unor machete de clădiri (Pl. 3/1, 3/5).
Ceea ce surprinde la reprezentările feminine
sunt coafurile, semn al unei mode sau reprezentări ale idealului feminin din acele timpuri24. Clădirea cultică este foarte interesantă
(Pl. 1/2), dar din păcate este singura publicată până în prezent25.
Pentru moment, ne interesează inventarul
din interior, unde s-au găsit cupe (Pl. 3/2),
pocale (Pl. 3/4), un număr mare de vase de
tip askos (Pl. 3/3), vase de tip pythos, o banchetă şi un cuptor. de asemenea s-a găsit un
număr de vase de forma unor cupe în apropierea unui perete, care probabil erau folosite pentru colectarea şi păstrarea sângelui animalelor sacrificate, apoi aşezate ca o ofrandă
pe banca din sanctuar, sprijinită de cuptor26.
Este posibil ca pereţii acestui sanctuar să fi
fost decoraţi27. În sanctuar au fost găsite 45
de vase păstrate întregi, precum şi multe
fragmente. Printre cele mai importante descoperiri se numără reprezentările antropomorfe de lut şi machetele de clădiri cu idoli
feminini amplasaţi deasupra lor28.
Achilleion este o aşezare de lângă Farsala,
în sudul Tessaliei. Aici s-a găsit un sanctuar
cuprinzând două camere, aparţinând culturii
Sesklo. Camera mai mare era sanctuarul,
dotată cu un altar de forma unei bănci.
Camera mai mică era probabil o cameră de
pregătire a ritualurilor29. Pregătirea unui ritual
necesită vase ceramice special realizate şi
decorate. Camera-atelier avea o vatră în interior. Multe figurine (în jur de 30) au fost găsite pe bancă şi în jurul băncii. Pe bancă, pe
lângă figurine, s-au găsit şi numeroase farfurii fragmentate30.
Curtea sanctuarului a fost dotată cu o serie
de elemente pentru posibile ritualuri în aer
liber31. S-au găsit urmele unui cuptor, posibil
folosit la coacerea alimentelor ritualice (Pl.
1/3). Masa altar, făcută din piatră, este
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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)32. În faţa platformei,
era o vatră de mari dimensiuni33.
Printre cele patru elemente de bază găsite
aici, ce 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 măşti34. Pentru
subiectul abordat este foarte important faptul
că M. Gimbutas a făcut observaţii cu privire la
vasele găsite în sanctuar. Ea afirmă că cele
mai multe vase au fost folosite în activităţi
cultice, punând motivele pictate în legătură
cu o sursă de reprezentări simbolice35.
Aşezarea de la Rakitovo este localizată în
Munţii Rodopi de Vest. din stratul de locuire
Karanovo I, au fost cercetate mai multe clădiri. două dintre ele sunt importante pentru
subiectul pe care îl abordăm: Casa 8 şi Casa
10. Conform inventarului, cercetătorii acestui
sit au concluzionat că Casa 8 avea un scop
ritualic, iar Casa 10 avea un caracter social.
Inventarul Casei 8 constă din amulete zoomorfe, pintadere, o masă-altar, multe vase şi
vase antropomorfe/zoomorfe (Pl. 2/3). Cea
mai mare cantitate de fragmente ceramice cu
decor pictat s-a găsit împreună cu două vase
antropomorfe, o masă din lut, 12 idoli şi o
pintaderă36.
În timpul campaniei din 2002 de la
Topolnica - Promachon (sit greco-bulgar), s-a
găsit una dintre cele mai vechi structuri construite la acest sit. Structura 4 avea formă
circulară şi un scop comunitar (Pl. 4/1). Pe
podea a fost depus un inventar bogat (Pl.
4/2), format din râşniţe, oase de animale,
cranii de taur cu coarne37. Foarte interesante
sunt mai multe elemente, de fapt indicii cu
privire la scopul special al clădirii: askoi, vase
zoomorfe. Un askos este asociat cu craniul
unui taur şi este în acelaşi complex cu boluri
puţin adâncite. S-au observat şi numeroase
vase miniaturale38.
Unul dintre cele mai interesante sanctuare
din Macedonia este cel de lângă oraşul
Vrbjanska Čuka, în prezent reconstituit în
muzeul din Prilep (Pl. 1/5). Poate fi definit ca
un templu, dacă ne gândim la inventarul
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său şi la trăsăturile sale arhitecturale39.
Sanctuarul de la Vrbjanska Čuka este foarte
important pentru reconstituirea ritualurilor,
având în vedere inventarul, poziţia şi dimensiunile sale. Spaţiul interior nu era împărţit,
dar comparativ cu alte clădiri din acelaşi sit,
dimensiunile clădirii erau impresionante40.
Camera era ocupată în principal de obiecte
religioase monumentale. Aranjamentul interior este unic până în prezent. Obiecte cultice
au fost descoperite între resturile clădirii.
Vase au fost găsite mai ales în jurul casetelor
altarului (Pl. 1/4). În partea sud-vestică a
camerei era o grămadă de scoici calcinate,
sub forma unei pulberi albe. Vasele erau
aranjate în centru şi de-a lungul pereţilor
clădirii41.
Altarul, localizat pe peretele nord-vestic al
clădirii, într-o zonă specifică de 2x2 m,
prezintă o construcţie complexă. Pereţii sanctuarului nu s-au păstrat în întregime. Atenţia
este centrată pe o imagine masivă lucrată în
relief pe peretele nord-estic, ce se întinde diagonal din partea de jos în sus pe perete, cu
colţuri triunghiulare42.
Pe peretele sud-vestic al sanctuarului se
aflau recipinete dreptunghiulare, pe o bază
comună de 2 m lungime (Pl. 1/4-5). Fundaţia
piedestalului avea 0,5x0,5m şi creează impresia unui şir de pătrate neregulate. Toate acestea formează un altar pentru sacrificii de
formă dreptunghiulară, împărţit în patru recipiente plate de formă pătrată43.
Câteva vase deosebite au fost găsite în
aşezarea Vinča. Stilul în care au fost realizate
vasele şi figurinele este unul cu adevărat
distinctiv. dintre multiplele obiecte speciale
folosite cel mai probabil în scop religios, voi
descrie unul găsit în clădirea cultică (Pl. 2/5).
Unul dintre vase este zoomorf, respectiv un
castron conic cu 8 protome de capete de taur
amplasate pe buză, de jur împrejur. Se pot
vedea două tipuri de capete, unele cu coarne,
altele fără coarne (Pl. 2/6). Capetele erau
aranjate în perechi şi dispuse simetric pe
buza vasului. Interiorul vasului era decorat cu
linii drepte lustruite pornind de la buza vasului către bază44. Cercetătorii din acest sit au
concluzionat, cu privire la contextul din care
provine vasul, ca fiind unul cultic. În aceeaşi
clădire, s-au mai găsit o amforă, o cană şi un
castron45.
Situl de la Vinča este faimos şi pentru
bogăţia de reprezentări antropomorfe, precum figurinele, unele dintre ele pe tron.
Acestea au fost analizate de arheologii care
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au lucrat pe teren sau alţi cercetători. Spectaculoase sunt şi reprezentările feminine cu
mască, capace cu faţă de bufniţă şi multe
vase cu faţă, vase antropomorfe sau vase cu
trăsături antropomorfe46.
Există o analiză foarte bună a două dintre
vasele speciale, unul dintre ele unic, numit
„Vasul Hyde”47. Vasul a fost modelat în aşa fel
încât are forma unei păsări cu aripile strânse
(H.=20,8 cm; L. = 36 cm). A fost prevăzut de
către artist cu o faţă umană şi unele trăsături,
cum ar fi un nas conic, ochi migdalaţi şi urechi.
Ar putea fi reprezentarea unei creaturi fantastice48. Pictura este spectaculoasă, reprezentând linia aripilor (Pl. 3/7). Orificiul este în
partea din spate a vasului şi a fost considerat,
încă din 1930, de când a fost descoperit, un
vas de cult, asociat cu ofrandele de lichide.
Contextul descoperirii este foarte interesant,
fiind într-un grup cu alte 10 vase întregi49.
Vasul antropomorf de la Vinča are forma
unei femei (H.= 23 cm) şi a fost prevăzut
cu sâni, abdomenul inferior accentuat şi
genunchi (Pl. 3/6). Faţa ar putea reprezenta
trăsăturile unei măşti, cu ochii foarte puternic
marcaţi, prin arcuire. Vasul are nas şi o gură
mică. Canelurile sunt distinctive pe exteriorul
acestui vas. A fost desoperit în 1911 şi inventarul din această clădire este menţionat în
jurnalul de săpătură. În jurnal, pe lângă vasul
antropomorf, apare următorul inventar: 1
amforă cu două reprezentări de feţe umane
plasate opus pe gâtul vasului (H.=24 cm); 4
amfore mai mici (H.=12,1 – 17,03 m); 1
amforă mare fragmentată; 3 castroane conice
(H.=7 – 7,8 cm); 4 castroane bitronconice cu
gât cilindric (H.= 11,9 – 12,5 cm); 1 ulcică
(H.=17,5 cm); 1 cupă; 14 vase miniaturale
(H.=2,3 – 7,2 cm); 2 capace prosopomorfe; 1
farfurie; 1 altar de sacrificii, fragmentar; 1
topor de piatră50. Ambele vase provin din
contexte deosebite. Vasul antropomorf provine dintr-o clădire de cult specială, legată de
ritualuri, dacă ne uităm la inventarul descris
de Vasič, în 1911, în timpul săpăturilor.
Parţa este un caz special, cu cele două
sanctuare suprapuse, cu contexte interesante
prezentând cupe şi vase speciale pentru
sacrificii şi ofrande. Majoritatea materialelor
ceramice găsite în clădirile de cult au fost
publicate, împreună cu alte caracteristici arhitecturale speciale ale templelor51. Nu vom
insista asupra tuturor detaliilor legate de cele
două temple52. În schimb ne vom concentra
atenţia asupra vaselor ritualice publicate până
în prezent.
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Templul 1 (Pl. 4/4) era orientat pe direcţie
E-V şi avea 12,6 m lungime şi 7 m lăţime53.
Intrarea în templu se afla pe latura sudică
şi era flancată de două coloane masive lângă
care a fost amplasat un vas de mari dimensiuni cu faţă umană (Pl. 4/5)54. În faţa intrării, în interior, s-au găsit urmele unei coloane
din lut nears (Pl. 5/3)55. Ceea ce este distinctiv pentru acest sanctuar sunt cele trei altare.
Altarul A a fost parţial refolosit cu acelaşi scop
şi aceeaşi funcţie mai târziu, în Templul 256.
Elementele-cheie ale acestui altar sunt: vatră
pentru arderea ofrandelor, piedestal susţinând un idol-bust, un piedestal în spatele său
unde se păstra cenuşa de la ofrandele arse, o
casetă pentru depozitarea ofrandelor, o vatră
portabilă ruptă în două bucăţi, din care s-a
păstrat doar jumătate (Pl. 5/1).
Altarul B (altarul vestic) (Pl. 5/2) este localizat în partea vestică a sanctuarului. Masa
altarului a fost folosită pentru ofrande de
sânge (mactatio). Mai multe straturi de pietriş
şi lut, precum şi descoperirea de aşchii de
cremene ascuţite, cel mai probabil sparte
ritualic, şi mai multe cranii de animale evidenţiază zona sacrificiului de sânge57.
Altarul era în legătură cu venerarea capului
sau a coloanei cu bucranii, deoarece în jurul
altarului s-au găsit cranii de tauri, plasate pe
coloane ce înconjurau caseta altarului58.
Altarul C (Pl. 5/3) se află în partea estică a
sanctuarului. Altarul este de fapt o vatră şi o
groapă, pe care se ardeau ofrande. Este
foarte probabil că ofrandele erau arse, prin
fumigatio, deoarece în groapă s-au găsit straturi de cenuşă şi cărbuni, posibil de la arderea de paie de cereale59.
Templul 2 prezintă elemente spectaculare,
care se disting prin funcţia cultică şi dimensiunile monumentale. Aceste două trăsături
individualizează Templul 2 din Parţa (Pl. 4/6).
Acest templu oferă informaţii importante cu
privire la ritualurile ce se desfăşurau în
zonele de venerare. Clădirea se afla în centrul
aşezării şi a fost construită peste Templul 1,
pe care l-a distrus. Are o formă dreptunghiulară, cu laturile lungi orientate E-V. dimensiunile sale sunt relativ mari: 11,5 x 6 m60.
Sanctuarul avea două compartimente principale – estic şi vestic, separate printr-un zid
construit din pari şi nuiele împletite, ataşat
direct altarului central. Clădirea şi-a păstrat
dimensiunile şi funcţia pe durata mai multor
etape, deşi aranjamentul interior diferă61.
Intrarea în camera A se află pe latura estică, iar în partea superioară se afla o nişă.
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Înăuntru era fixat un cap de taur cu coarne.
O altă deschidere, cu formă de fereastră, era
probabil folosită la ocazii speciale, fiind în faţa
statuii monumentale (Pl. 6/1)62.
Cel mai spectaculos element descoperit în
Templul 2 este, fără îndoială, statuia monumentală dublă plasată pe piedestal. Până în
momentul de faţă este o descoperire unică
din Neoliticul din România şi cea mai timpurie
descoperire de acest gen de pe teritoriul
Europei63. Statuia se afla în încăperea de
răsărit, flancată de două coloane. Statuia
dublă, monumentală, reprezintă un cuplu
divin format din personaje emblematice pentru neoliticul european, balcanic și anatolian,
respectiv Marea Mamă și Zeul Taur64.
Camera estică include şi o serie de mărturii ale activităţii ritualice: o masă-altar pe care
se afla o cupă din lut nears (Pl. 6/5), o vatrătavă mare pe două picioare şi un altar mai
mic în apropierea intrării, pe peretele nordic65.
Cupa pentru sânge (Pl. 6/5) este unul dintre
cele mai mari obiecte, distrus de foc66.
Masa-altar A din Templul 1 avea o funcţie
identică67. Pe ea au fost depuse o serie de
vase (Pl. 6/3) dintre care remarcăm o amforă
antropomorfă (Pl. 6/4), în care s-au găsit
falange68.
Un ansamblu cultic destinat ritualurilor era
în peretele vestic, lângă intrarea de pe această latură (Pl. 6/2). Aici a fost modelată o Lună
de lut, lângă o gaură în perete, o posibilă
reprezentare a Soarelui ce permitea luminii să
intre în sala templului69. Sub Lună, într-o nişă
din perete, era aşezată o râşniţă fragmentată
în 5 bucăţi (Pl. 6/2). de asemenea, în perete,
au fost introduse intenţionat două vase70.
În perete, a fost aşezat un inventar interesant: o râşniţă cu piedestal, vase, reprezentări astrologice din lut (Soarele şi Luna); toate
acestea ar putea fi în legătură cu o mitologie
vastă despre Pământul-Mamă, despre puterea de germinare a seminţelor, lumina şi căldura Soarelui, fazele Lunii71. Mai mult, este
clar că oamenii din Neolitic urmăreau cerul şi
mişcările unor stele sau constelaţii cum ar fi
Cassiopea72 şi Orion73.
Cultura Precucuteni are o serie de elemente care ar putea completa imaginea despre
viaţa religioasă în preistorie. În L. 36, cercetată la Poduri – dealul Ghindaru (jud. Bacău),
s-a găsit un context cultic, lângă una dintre
vetre74. Contextul era compus dintr-un vas
miniatural, un tron de lut şi şapte idoli feminini (Pl. 7/2)75. Lângă a doua vatră era un vas
spart, protejat de un alt vas cu 21 de statue-
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te feminine, 13 scaune de lut şi 2 obiecte mici
cu rol necunoscut (Pl. 7/1)76. O altă clădire
specială este L. 2 din Caseta C, o descoperire
relativ recentă, care avea 7 vetre, dintre care
una cruciformă77, două bucranii stilizate şi o
amforă cu un decor pictat foarte elaborat
(Pl. 9/4)78.

Vase dedicate libaţiilor
Una dintre întrebările esenţiale este cum se
defineşte lichidul sacru? Există o gamă largă
de lichide care ar putea fi sacre sau sacralizate, cu condiţia ca acestea să sufere o transformare rituală. În creştinism, chiar şi apa
simplă devine apă sfinţită, considerându-se a
avea proprietăţi vindecătoare, după sfinţirea
ei. Vinul este folosit în bisericile creştine ca
simbol al sângelui. Este foarte posibil ca anumite semne de pe vase (sau tăbliţe) să transmită „instrucţiuni” pentru libaţii sau reprezentări ale gesturilor de libaţie. Libaţia reprezintă
activitatea ritualică foarte bine cunoscută în
perioadele istorice, care se desfăşoară după
un tipic cunoscut. În perioada neolitică, este
posibil ca o serie de lichide să reprezinte viaţa
în ansamblu, precum: sângele, sperma sau
laptele79.
Pe lângă descoperirile din clădirile de cult,
există mai multe vase cu scop special, cultic,
găsite în aproape toate aşezările din Neolitic
şi Epoca Cuprului. Activitatea artistică este în
principal în legătură cu forma obiectelor de
lut, care sunt accentuate prin folosirea intensă a ornamentelor. Chiar şi arta precede
Neoliticul, în această perioadă manifestările
artistice se îmbogăţesc cu valenţe culturale şi
artistice80. Unele vase foarte interesante,
create special pentru ritualuri, şi-au păstrat
forma chiar şi în perioadele istorice, precum
rhytonul sau askosul. Această împărţire este
una minimalistă. Există multe tipuri de vase
care nu au o funcţie clar specificată, dar sensul religios ar putea fi unul real, cum ar fi
vasele cu coroană (în zona culturii Cucuteni)
vasele-binoclu, vasele-casetă cu picioare,
vasele mari în formă de amforă cu picturi simbolice şi multe altele. deci, studiul nostru este
doar un prim pas al cercetării acestui domeniu, inventarul de vase speciale cultice fiind
un subiect foarte extins.
Prezența vaselor de tip askos şi rython
într-o clădire, asociată bineînțeles cu alte elemente, poate fi un indicator al spațiului sacru.
Există multe studii despre aceste tipuri speciale, dar unul este deosebit de important
pentru Epoca Neolitică81, fiind o sinteză cu
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privire la spațiul sud-est european. dorim
doar să atragem atenția asupra unor descoperiri cu privire la acest subiect pornind de la
date bine cunoscute şi publicate.
Askos, în limba greacă, este denumirea
pentru „geantă/pungă”. Este un vas asimetric, adesea aplatizat şi cu o formă de rață, cu
o gură, cu partea de sus convexă şi un singur
mâner arcuit. de obicei avea forma unui recipient din piele pentru păstrarea apei, uleiului
sau vinului. Unele vase au două guri, una
pentru umplere şi alta pentru golire, iar
altele sunt descentrate şi au guri de o formă
ciudată. Mai târziu a ajuns să aibă forma unei
carafe din lut. Vasele askos au fost populare
în zona egeeană din perioada Heladică
Timpurie, până în perioada Clasică82.
La Nea Nikomedeia, s-au găsit două vase
askos lângă două ciocane de piatră, două
casete cu peste 400 de lame de cremene şi
multe pintadere (Pl. 2/1)83.
În zona Macedoniei, s-au făcut multe descoperiri de acest fel. Exemple regăsim la Anza
(Pl. 7/5)84 sau în Structura 4, descoperită la
Promachon–Topolnica, care conținea o
râşniță, mai multe vase, partea frontală a
unui craniu de taur, multe oase de animale şi
un askos (Pl. 4/2)85.
Un vas remarcabil, dintr-o clădire cultică, a
fost găsit la Isaia – Balta Popii, Iaşi (tezaur
compus din 119 obiecte: un askos, 21 statuete feminine, 13 tronuri, 21 de conuri, 21 de
bile mici şi 42 de mărgele), încadrat în cultura Precucuteni II (Pl. 7/4)86. Menționăm că în
apropierea vetrei era un altar circular cu patru
picioare, un askos şi o tăbliță de lut cu semne
şi simboluri (Pl. 7/3)87. Un tezaur a fost găsit
la Brad – La Stâncă, jud. Bacău, încadrat în
faza A3 a culturii Cucuteni. Tezaurul constă
din 480 de obiecte, precum: un topor de
cupru, două brățări, două inele, trei discuri
ornamentale, toate realizate din cupru, două
discuri de aur şi 287 dinți de cerb, perforați ca
mărgele (Pl. 7/6). Obiectele speciale au fost
depozitate într-un vas de tip askos88.
La Mălăieştii de Jos, com. dumbrăveşti,
jud. Prahova, s-a descoperit o clădire spectaculoasă, cuprinzând peste 50 de vase
reîntregibile în apropierea pereților şi în jurul
cuptorului. de-a lungul zidului sudic, erau
aproximativ 35 de vase întregi sau restaurabile. Printre acestea era şi un vas de tip
askos. În vas era o statuetă antropomorfă din
os şi un os de mamifer. Alte trei vase aveau
inventar în interior. Un vas avea 89 de lame şi
fragmente de cremene, în altul erau semințe
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de soc, iar în al treilea au fost aşezate oase
de oaie, unele cu urme de lustruire. Alte
obiecte găsite în clădire sunt: o pintaderă cu
model în spirală, o bancă pe peretele vestic
cu vase sparte. În apropiere, erau câteva
pietre plate89.
Uneori rolul cultic al askos-ului este
accentuat prin figurine. Vom menționa
„Statueta Liubcova II”, care pe abdomen are
modelat un vas de tip askos, interpretat de
descoperitorul său ca fiind „un vas pentru
libații”90. Altarul de la Vounas prezintă personajul primind lichidul sacru dintr-un askos în
faimoasa scenă ce prezintă un sacrificiu91.
Având în vedere asocierea lor în multe
circumstanțe cu inventarul cultic, vasele
askos ar putea fi un indicator important al
activității ritualice în contextul în care sunt
descoperite.
Şi celălalt tip de vas, rhyton-ul, este denumit după un termen grecesc. Trăsătura specială a acestui tip de vas este forma sa, ce
imită un cap de animal. de obicei era un vas
adânc cu o singură toartă, folosit la turnarea
lichidelor către zei, spirite ale morților etc. Se
consideră că acoperirea deschizăturii de către
persoana care oficia ritualul controla curgerea
lichidului până la momentul propice din ritual.
Vasele rhyton erau adesea făcute din
materiale prețioase şi aveau o formă elaborată. Sunt tipice pentru perioada minoică,
micenieni, grecii clasici şi pentru persanii
ahemenizi. din punct de vedere tehnic, este
un vas ritual găsit foarte des începând din
Epoca Bronzului92.
O grijă specială față de libații, în Grecia
Antică, poate fi observată din vasele folosite
la intrarea în temple. din surse scrise ştim că
altarul pe care se aduceau ofrandele, în
Grecia Antică, se găseau în porticul templului.
Sub altar se găsea un vas cu apă, cu care
credincioşii erau stropiți înainte de a intra în
templu pentru a aduce ofrande în Secos93. În
Roma Antică, exista un vas special numit
piscina, un vas pentru spălarea ritualică a
mâinilor94. Platon subliniază scopul exclusiv
cultic al multor vase de tip rhyton cu reprezentări religioase. depozite mari de rhyton-uri
sunt tipice în oraşele şi palatele din Minoicul
Târziu. În perioada Neo-palatială, creşte
numărul vaselor de cult, mai ales rhyton-uri
păstrate în acest fel. Folosirea metalelor
prețioase pentru aceste vase era un lucru
obişnuit, iar unele erau elaborat sculptate în
piatră95. În cultura Gumelnița nu s-au făcut
multe descoperiri de acest fel, dar este

important faptul că au apărut la Căscioarele,
Vidra, Sultana, Stara Zagora96. Pentru acest
tip de vas există un studiu important, ce acoperă peninsula Balcanică, unde se discută
principalele forme şi funcții97. Totuşi, încă
există câteva subiecte ce trebuie clarificate,
cum ar fi originea şi răspândirea vaselor.
Unul dintre cele mai faimoase artefacte de
la Vučedol este un vas decorat în formă de
porumbel, descoperit la sit98. descoperitorul,
R. R. Schmidt, a considerat că obiectul era un
vas de cult, în care se păstra un lichid ritualic. Obiectul este în legătură cu o căprioară
sacrificată şi îngropată, mormântul unui cuplu
şi un megaron, astfel încât cercetătorul a
sugerat o legătură între diverse caracteristici
ale tehnicilor şamanice, cum ar fi o călătorie
extatică către viața de apoi şi întoarcerea de
acolo99.
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Vase asociate cu corpul uman
Nu putem omite faptul că există o legătură
puternică între vasele antropomorfe şi statuete, mai ales în ceea ce priveşte aspectul
general. Vasul antropomorf este o verigă între
recipientele de lut şi reprezentările sculpturale ale corpului uman100.
Există câteva contexte ritualice foarte interesante din care provin vasele antropomorfe.
În afară de figurine, există multe vase ce
reprezintă corpul feminin prin câteva elemente individualizate. Vasele cu trăsături feminine
prevalează față de cele cu trăsături masculine, din care s-au găsit foarte puține până în
prezent101. Se pot identifica multe variații în
modelarea vaselor, precum fețele aplicate pe
vase, reprezentările corporale prin fese şi/sau
sâni. Uneori, zona pubiană este foarte bine
reprezentată102. Un alt tip de vase de cult
sunt cele cu decor în relief, uneori cu
adevărate compoziții în basorelief sau altorelief. Vasele antropomorfe sau zoomorfe sunt
asociate cu funcțiile religioase începând din
culturile Neolitice timpurii, în moduri care nu
sunt cunoscute până în prezent103.
Există multe descrieri ale vaselor antropomorfe în literatura arheologică, tocmai din
cauză că sunt atât de deosebite. Aceste vase
au apărut începând cu cele mai timpurii culturi neolitice şi includ mai multe categorii. Mai
mulți cercetători au încercat să realizeze o
clasificare a lor. Se face distincție între vasele
antropomorfe şi suporturi cu trăsături antropomorfe104, fiecare cu mai multe variante.
Vasele antropomorfe respectă în general linia
corpului uman. Cele mai multe accentuează
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partea de jos a corpului şi trăsăturile feminine. Simbolistica lor este legată de femeia
dătătoare de viață105. Un exemplu în acest
sens este descoperit la Biatorbágy-Tyúkberek,
din Ungaria, unde vasul prezintă nu numai
trăsături faciale și ale părului, dar și un pântec cu bandă spiraloidă (Pl. 8/1)106.
O clasificare a reprezentărilor antropomorfe a fost realizată de cercetătorul R. R. Andreescu107. Acesta a stabilit câteva categorii:
- I. vase de forma corpului uman;
- II. capace prosopomorfe;
- III. vase cu trăsături antropomorfe, cu
trei subcategorii:
--III.A - vase cu față umană modelată sub
buza vasului;
--III.B - vase cu brațe-tub;
--III.C - capace cu mâner antropomorf;
- IV. vase cu decor antropomorf;
- V. vase antropozoomorfe.
Această clasificare a fost realizată pentru
Cultura Gumelnița, dar poate fi aplicată cu
uşurință şi la alte culturi. Există de asemenea
o altă clasificare similară, dar mai simplă,
care poate fi aplicată în general oricărei culturi şi epoci:
- 1. Vase care reprezintă corpul uman în
întregime;
- 2. Vase care sugerează corpul uman, cu
doar câteva trăsături;
- 3. Sunt prezentate câteva caracteristici
antropomorfe, dar nu tot corpul uman108.
Cu privire la origini, majoritatea arheologilor au fost de acord cu originea din Orientul
Apropiat. Unul dintre cele mai vechi exemple
este din cultura Hassuna (Pl. 8/1)109. O descoperire relativ recentă a fost făcută la Çatalhöyük, în Turcia, şi prezintă o față feminină,
cu un posibil ornament incizat adânc în zona
temporală a capului (Pl. 8/4)110. În timpul
cercetărilor recente la acest sit s-au găsit
fragmente cu trăsături antropomorfe. Un
fragment cu o față umană în relief a fost găsit
în umplutura Clădirii 94111.
după cum am menţionat deja, unele vase
antropomorfe apar în situri din Neoliticul
Timpuriu din zona Europei Răsăritene, precum Nea Nikomedeia (Pl. 2/2), sanctuarele
de la Rakitovo (Pl. 2/3)112. Numărul de astfel
de vase creşte considerabil în culturile din
Neoliticul Mijlociu şi Târziu (Pl. 4/3, 5). Totuşi,
prin comparație cu alte tipuri de vase, putem
observa că acestea nu sunt foarte des
întâlnite, existând o variație considerabilă în
ceea ce priveşte forma şi ornamentele (Pl.
4/7)113. Statui-vas feminine de mari dimensi-
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uni, amplasate pe tronuri, au fost descoperite la Hódmezővásárhely-Kökénydomb. Vasele
sunt goale în interior și prezintă trăsături
antropomorfe pronunţate. Cele trei vase au
fost denumite Venus I, II și III, și prezintă
dimensiuni încadrate între 23-25 cm înălțime.
Ceea ce surprinde este decorul elaborat în
fiecare caz în parte, organizat pe registre,
marcând în mod vizibil triunghiul pubian, precum în cazul idolilor. Inclusiv tronurile au fost
sacralizate prin diferite semne (Pl. 9/3)114.
În timpul culturii Cucuteni-Ariuşd-Tripolie
varietatea este mare. Vasele antropomorfe nu
sunt foarte numeroase, dar există câteva
tipuri care se repetă, prezente în mai multe
situri, precum şi unele cu formă unică. Există
de asemenea şi vase cu forme speciale, specifice aşezărilor Precucuteni-Cucuteni, precum vasele cu coroană (Pl. 9/5), vasele-binoclu, vasele-suport şi vasele-coloană, vasele
de tip „horă”115. Trebuie observată grija pentru modelarea vaselor speciale, posibil ținând
cont de nevoile din timpul ritualului. Am dori
să prezentăm câteva exemple. La Ariuşd s-a
găsit un vas foarte atent modelat116, prevăzut
cu patru sâni pe corpul vasului (Pl. 8/3).
Acesta este în legătură cu reprezentarea
femeii în Neolitic, ca fiind dătătoare de viață
şi are o origine sudică (Pl. 8/2)117.
În aşezarea de la Hăbăşeşti, s-au găsit
câteva fragmente de vase antropomorfe.
Unul era complet, câteva restaurabile. Unele
vase aveau sâni modelați pe suprafața exterioară. În partea mediană şi inferioară a vaselor erau reprezentate şoldurile şi fesele într-o
manieră realistă. Vl. dumitrescu considera că
acest gen de vase era pictat pe exterior, dar
foarte puține păstrează urme de vopsea.
Printre vasele speciale, putem menționa
vasele cu mâini modelate pe ele (Pl. 2/4) sau
ataşate la corpul vasului, precum şi cele ce
reprezintă piciorul uman. Există descrieri pentru zona culturii Cucuteni118, dar vom aborda
acest subiect în altă lucrare, ce va acoperi o
zonă mai largă. Un alt vas deosebit și unicat
este cel descoperit la Sultana-Malul Roșu.
„Vasul cu Îndrăgostiţi” este, fără dubiu, una
dintre capodoperele artei preistorice (Pl. 9/2).
Vasul este o strachină pictată cu romburi albe
şi roşii în reţea. În partea centrală au fost
modelate două figurine, un cuplu așezat pe o
băncuţă. Bărbatul are o poziție protectoare
față de femeia pe care o ține după umeri.
Femeia ține brațele pe abdomen. Prin cele
două statuete, vasul își pierde rolul funcțional, el fiind, de fapt, o reprezentare simbolică
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te după ornamentele deosebite. Unele au fost
cu siguranță folosite pentru a turna lichide
sau ofrande lichide. Rhyton-urile par să fi fost
folosite pentru a capta libațiile din sânge de la
taurii sacrificați, cel puțin începând din Epoca
Bronzului124. Există variații mari in inventarul
de vase de cult. Vasele din materiale grosiere,
dar cu tezaure prețioase in interior, sunt interesante nu datorită decorului, ci datorită
conținutului lor (Pl. 7/4, 6).
Ceea ce este important de observat, din
perspectiva noastră, este faptul că ritualurile
aveau nevoie de un inventar dedicat.
Observând vasele, se poate face o legătură
între rit şi ritual, între cult şi comportamentul
religios. În Templul 1 de la Parța există un loc
special unde se sacrificau animale (posibil în
anumite momente bine definite). Ofrandele
de sânge se făceau în cupe speciale în
Templul 2 de la Parța şi se aşezau pe un
altar125. Sanctuarul de la Tumba Madžari este
important prin cercetarea sa ca un întreg,
oferind o imagine complexă asupra comportamentului religios126.
Există informații istorice ce pot fi luate în
considerare, având în vedere multitudinea de
informații cu privire la ritualurile din perioada
antică. Toate ritualurile din Grecia Antică
implică folosirea de cupe şi pocaluri. de
exemplu, vase speciale umplute cu apă pură
de izvor erau plasate la intrarea într-un
sanctuar pentru a marca tranziția din spațiul
deschis, public, către cel sacru. În Templul 1
de la Parța, un vas antropomorf a fost plasat
la intrare. În Grecia, credincioşii trebuiau să
se stropească cu apă pentru a-şi purifica corpul şi mintea. Purificarea era necesară pentru
a putea lua parte la ritualurile comunitare127.
În prezent, găsim în bisericile catolice (şi nu
numai) un vas de piatră cu apă sfințită la
intrare. Credinciosul trebuie să îşi înmoaie
degetele în apă, apoi să îşi facă cruce. Se
consideră că acest gest ajută la întărirea
credinței, curățarea de păcate şi alungarea
spiritelor rele.

și mitică. La Sultana remarcăm şi alte piese
deosebite: două vase antropomorfe, bogat
decorate cu motive geometrice, pictate cu alb
şi roşu119.
Ceea ce poate fi observat cu privire la
vasele antropomorfe este faptul că seamănă
foarte mult cu idolii şi statuetele, în ceea ce
priveşte modul de reprezentare. Nu
considerăm accidentală prezența lor în sanctuare sau la intrarea în temple. Acestea au
fost aşezate acolo cu un scop clar, posibil
pentru protecție sau pentru depozitarea unor
substanțe. Majoritatea cercetătorilor concluzionează că erau folosite ca inventar special
în cadrul activităților de cult, posibil pentru
stimularea fertilității sau pentru libații120.

Concluzii
Reconstituirea
vieții
religioase
a
comunităților preistorice poate fi o sarcină
dificilă, deoarece rămăşițele arheologice nu
prezintă gândurile şi emoțiile oamenilor din
acele epoci. Este de asemenea greu de
„văzut” dincolo de artefacte. Mai mult ca
sigur, majoritatea vaselor erau folosite la prepararea sau păstrarea hranei, având un scop
funcţional. Forma era adaptată funcției vasului. Este greu de spus că oamenii preistorici
realizau vase ceramice pentru valoarea decorativă a acestora, dar cu siguranță unele dintre aceste vase cu decor foarte elaborat se
găsesc în locuri speciale de cult şi acestea nu
aveau un uz obişnuit121.
Prezența cupei şi a pocalului pe tăblița de
la Tărtăria nu este întâmplătoare, precum
niciunul dintre semnele de pe tăblițe nu este
accidental. Cupa era destinată păstrării unui
lichid sacru. Alături vedem cornul de consacrare, un simbol al puterii122, iar brățara din
mormânt avea rol protectiv; idolii erau
utilizați în ritualuri123.
Majoritatea locurilor de cult au un conținut
mixt, cu vase sau unelte de uz comun. Vasele
de libație pot fi uşor recunoscute după forma
lor nepractică. Pot fi de asemenea recunoscu-
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Planşa 1 / Plate 1
1. Lepenski Vir, Clădirea 54: aranjamentul interior (apud Budja 2006) / Building 54: inner arrangement (after Budja
2006); 2. Planul sanctuarului de la Tumba Madžari (apud Naumov 2011, p. 13, pl. 1.a) / Shrine plan from Tumba
Madžari site (after Naumov 2011, p. 13, pl. 1.a); 3. Curtea sanctuarului de la Achilleion – desen-reconstrucţie (apud
Gimbutas, Winn, Shimabuku 1989, p. 48, fig. 4.20) / The couryard of the Achilleion sanctuary – drawing reconstruction (after Gimbutas, Winn, Shimabuku 1989, p. 48, fig. 4.20); 4. Planul templului de la Vrbjanska Čuka
(apud Naumov 2011, p. 16, pl. 2) / The Vrbjanska Čuka temple plan (after Naumov 2011, p. 16, pl. 2); 5.
Fotografie cu reconstituirea altarului monumental de la Vrbjanska Čuka (apud Mitrevski 2003, p. 34, fig. 4) /
Photography with the reconstruction of monumental altar from Vrbjanska Čuka (after Mitrevski 2003, p. 34, fig. 4).
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Planşa 2 / Plate 2
1. Figurine, pintadere, vase descoperite în clădirea de cult de la Nea Nikomedeia (apud Budja 2006) / Figurines,
stamp seals, vessels discovered in Nea Nikomedea cult building (after Budja 2006); 2. Vase antropomofe din clădirea de cult de la Nea Nikomedeia (apud Perlès 2004) / Antropomorphic vessels from Nea Nikomedea cult building
(after Perlès 2004); 3. Vase antropomorfe, Rakitovo, Bulgaria (apud Budja 2003, p. 123, fig. 7.1) /
Anthropomorphic vessels, Rakitovo (Bulgaria) (after Budja 2003, p. 123, fig. 7.1); 4. Lepenski Vir. Mâini umane
modelate pe vasul globular (apud Srejović 1981, p. 46) / Human hands modeled on the globular vessel (after
Srejović 1981, p. 46); 5. Planul clădirii de la Vinča (apud Tasić 2007, pl. I) / Plan of the special building from
Vinča (after Tasić 2007, pl. I); 6. Vasul zoomorf descoperit la Vinča (apud Tasić 2007, pl. II) / Zoomorphic bowl
discovered at Vinča (after Tasić 2007, pl. II).

81

www.cimec.ro / www.mncr.ro

AdELA KOVáCS

1

3

2

5

4

6

7
Planşa 3 / Plate 3
1. Capul unei statuete din altarul de la Tumba Madžari (apud Šemrov, Turk 2009, p. 161, fig. 49) / Head from a
statuette from Tumba Madžari shrine (after Šemrov, Turk 2009, p. 161, fig. 49); 2. Vas cultic de pe altarul de la
Tumba Madžari (apud Šemrov, Turk 2009, p. 88, fig. 15) / Cultic pot from Tumba Madžari shrine (after Šemrov,
Turk 2009, p. 88, fig. 15); 3. Vas askos din sanctuarul de la Tumba Madžari (after Šemrov, Turk 2009, p. 89, fig.
16) / Askos vessel from Tumba Madžari shrine (after Šemrov, Turk 2009, p. 89, fig. 16); 4. Pocal găsit în sanctuarul de la Tumba Madžari (apud Šemrov, Turk 2009, p. 113, fig. 27) / Goblet found in the Tumba Madžari shrine
(after Šemrov, Turk 2009, p. 113, fig. 27); 5. Reprezentare antropomorfă monumentală de la altar (apud Šemrov,
Turk 2009, p. 145, fig. 41) / Monumental antropomorphous representation from the shrine (after Šemrov, Turk
2009, p. 145, fig. 41); 6. Vas antropomorf de la Vinča (apud Nikolić, Vuković 2008, p. 58, fig. 6) /
Anthropomorphic vase from Vinča (after Nikolić, Vuković 2008, p. 58, fig. 6); 7. Vasul „Hyde” de la Vinča (apud
Nikolić, Vuković 2008, p. 56, fig. 1) / “Hyde-vase” from Vinča (after Nikolić, Vuković 2008, p. 56, fig. 1).
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Planşa 4 / Plate 4
1. Clădirea comunitară de la Topolnica (apud Vajsov 2012) / The comunitarian building from Topolnica (after
Vajsov 2012); 2. depunerile de pe podeaua clădirii circulare (apud Vajsov 2012) / deposit on the floor of the circular building (after Vajsov 2012); 3. Vas antropomorf găsit la Anza (apud Gimbutas 1989a, p. 7, fig. 8) /
Antropomorphous vessel found at Anza (after Gimbutas 1989a, p. 7, fig. 8); 4. Templul 1, reconstituire grafică
(apud Lazarovici et alii 2001, p. 205, fig. 166) / Temple 1, graphic reconstruction (after Lazarovici et alii 2001,
p. 205, fig. 166); 5. Vasul cu faţă umană depus la intrarea Templului 1 (apud Lazarovici C. M., Lazarovici Gh.
2006, p. 306, Fig. IIIb.120) / Human facepot deposited at the entrance of Temple 1 (after Lazarovici C. M.,
Lazarovici Gh. 2006, p. 306, Fig.IIIb.120); 6. Intrarea monumentală în Templul 2, vedere estică (apud Lazarovici
et alii 2001, coperta I) / Monumental entrance in Temple 2, eastern view (after Lazarovici et alii 2001, 1st
cover); 7. Vas antropomorf găsit la Parţa, Cultura Tisza (apud www.prehistory.it) / Antropomorphous vessel from
Parţa, Tisza Culture (after www.prehistory.it).
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Planşa 5 / Plate 5
1. Altarul A din Templul 1, reconstituire grafică (apud Lazarovici et alii 2001, p. 207, fig. 168a) / Altar A from
Temple 1, graphic reconstruction (after Lazarovici et alii 2001, 207, fig. 168a); 2. Altarul B din Templul 1, reconstituire
grafică (apud Lazarovici et alii 2001, p. 208, fig. 168b) / Altar B from Temple 1, graphic reconstruction (after
Lazarovici et alii 2001, p. 208, fig. 168b); 3. Altarul C din Templul 1, reconstituire grafică (apud Lazarovici et
alii 2001, p. 211, fig. 170) / Altar C from Temple 1, graphic reconstruction (after Lazarovici et alii 2001,
p. 211, fig. 170).

84

www.cimec.ro / www.mncr.ro

despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene

1

2

3

4

5

Planşa 6 / Plate 6
1. Templul 2, vedere vestică, stadiu de început, reconstituire grafică (apud Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006,
p. 228, fig. IIIb.157) / Temple 2, western view, early stage, graphic reconstruction (after Lazarovici C. M.,
Lazarovici Gh. 2006, p. 228, fig. IIIb.157); 2. Ansamblul cultic de pe peretele vestic al Templului 2 (apud
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 338, Fig. IIIb.166) / Cultic assembly on western wall of Temple 2 (after
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 338, Fig. IIIb.166); 3. Mai multe vase pe altarul B, reconstituire în
Muzeul Banatului, Timişoara (apud http://surprising-romania.blogspot.ro/2010/04/neolithic-sanctuary-from-parta.html)
/ Several vessels in altar B area reconstruction in Muzeul Banatului, Timişoara (after http://surprising-romania.blogspot.ro/2010/04/neolithic-sanctuary-from-parta.html); 4. Amfora cu faţă umană (apud Lazarovici et alii 2001, p.
229, fig. 193) / Human face amphora (after Lazarovici et alii 2001, p. 229, fig. 193); 5. Cupa pentru sânge de pe
altarul d din Templul 2, restaurată în Muzeul Banatului din Timişoara (apud Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006,
p. 326, fig. IIIb.150) / Blood goblet on altar table d from Temple 2, restauration in Banat Museum from Trimişoara
(after Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 326, fig. IIIb.150).
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Planşa 7 / Plate 7
1. Ansamblul „Soborul Zeiţelor” de la Poduri (apud Monah et alii 2003, coperta 1) / „Godessess Council“ enssemble
(after Monah et alii 2003, 1st cover); 2. „Sfânta Familie”, ansamblu din L.36, Poduri – dealu Ghindaru (apud
Monah et alii 2003, p. 111) / „Holy Family” assembly from L.36, Poduri – dealu Ghindaru (after Monah et alii
2003, p. 111); 3. Isaiia - Balta Popii. Elemente din contextul ritualic (apud Ursulescu, Tencariu 2004, p. 136, fig.
7) / Isaiia - Balta Popii. Elements from ritual context (after Ursulescu, Tencariu 2004, p. 136, fig. 7); 4. Isaiia Balta Popii. Complexul cultic cu figurine (apud Ursulescu, Tencariu 2009, p. 92, fig. 5 ) / Isaiia - Balta Popii. Cult
complex with figurines deposit (after Ursulescu, Tencariu 2009, p. 92, fig. 5); 5. Askos descoperit la Anza IVb
(apud Gimbutas 1974, p. 59, fig. 32) / Askos from Anza IVb (after Gimbutas 1974, p. 59, fig. 32); 6. Tezaurul
cucutenian decoperit la Brad, jud. Bacău, depus într-un askos (apud http://www.calarasi.djc.ro) / The cucutenian
hoard found at Brad, Bacău County, deposited in askos (after http://www.calarasi.djc.ro).
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Planșa 8 / Plate 8
1. Vas antropomorf găsit la Tell Hassuna (apud Müller-Karpe 1974, taf. 60, fig. 13) / Antropomorphous vessel
found at Tell Hassuna (after Müller-Karpe 1974, taf. 60, fig. 13); 2. Vasul cu sâni de la Gradešnica (apud
Gimbutas 1989a, p. 39, fig. 64) / Breasts vessel from Gradešnica (after Gimbutas 1989a, p. 39, fig. 64);
3. Vasul cu sâni de la Ariuşd (apud http://www.sznm.ro/patrimoniu_arheologie.php) / Breasts vessel from Ariuşd
(after http://www.sznm.ro/patrimoniu_arheologie.php); 4. Vas cu față descoperit la Çatalhöyük (apud Yalman 2006,
p. 198, Fig. 141) / Face pot found at Çatalhöyük (after Yalman 2006, p. 198, Fig. 141).
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Planşa 9 / Plate 9
1. Vas cu trăsături antropomorfe de la Biatorbágy-Tyúkberek (apud Merlini 2009, 212) / Vessel with antropomorphous features from Biatorbágy-Tyúkberek (after Merlini 2009, 212); 2. „Vasul cu îndrăgostiţi” de la Sultana (apud
Andreescu 2002, coperta 1) / „Lovers vessel” from Sultana (after Andreescu 2002, 1st cover); 3. Vase Venus de
la Hódmezővásárhely-Kökénydomb (apud Kalicz, Raczky 1987, 14-15) / Venus vessels from HódmezővásárhelyKökénydomb (after Kalicz, Raczky 1987, 14-15); 4. Amforă pictată descoperită în L.2 de la Poduri-dealul Ghindaru
(fotografie în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ) / Painted amphora discovered in L.2 from Poduridealul Ghindaru (Photography in Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ); 5. Vas-Coroană de la Poduridealul Ghindaru (fotografie în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ) / Crown-vessel from Poduri-dealul
Ghindaru (photography in Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ).
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