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PHALLUS-UL – O PREZENȚĂ SECUNDARĂ ÎN CADRUL PLASTICII
ANTROPOMORFE ENEOLITICE DIN OLTENIA
Cătălin Nicolae Pătroi∗, Marius Cristian Bâsceanu**
Rezumat: În numeroase situri ce aparțin neoliticului, eneoliticului și epocii bronzului din țara noastră au
fost descoperite mai multe figurine antropomorfe ce au făcut posibilă realizarea unei imagini despre plastica
comunităților umane preistorice. Reprezentările antropomorfe masculine sunt prezente într-un procent mult
mai mic în comparație cu cele feminine și nu sunt foarte spectaculoase nici din punct de vedere al expresiei
artistice, nici din cel al mijloacelor tehnice folosite.
Un phallus păstrat în colecția Muzeului Olteniei, provenit din săpăturile efectuate între deceniile 6-9 ale
secolului 20, dar despre care nu se cunosc date cu privire la locul și contextul descoperirii, a reprezentat
punctul de pornire al prezentului studiu.
Cele mai multe piese de tip phallus pot fi atribuite perioadei eneolitice, însă ele sunt prezente atât în
neolitic, cât și în epoca bronzului.
Artefactele analizate în acest studiu reliefează faptul că ne găsim în fața a două categorii de obiecte.
Unele sunt realizate în concordanță cu structura anatomică a organului sexual masculin, în timp ce altele
sunt reprezentări schematice.
Dacă pentru prima categorie concluziile sunt clare în ceea ce privește tipologia, cea de a doua categorie a
permis numeroase speculații privind identificarea, rolul și destinația utilitară sau cultică a acestui tip de piesă.
În afară de figurinele phallice și vasele în formă de phallus sau cu apucători de acest tip, o serie de piese
eneolitice în formă de phallus sunt considerate de unii autori a fi fost utilizate ca duze în activitatea
metalurgică.
Abstract: In many sites belonging to the Neolithic, Eneolithic and Bronze Age in our country, several
anthropomorphic figures have been discovered that made it possible to create an image about the plastic of
the prehistoric communities. Masculine anthropomorphic representations are present in a much smaller
percentage compared to female ones and they are not very spectacular neither in terms of artistic
expression, nor of the technical means used.
A phallus from the collection of the Museum of Oltenia, present among the materials from the
excavations carried out between the 6-9 decades of the 20th century, but for which we do not have any
information regarding the place and the context of the discovery, represented the starting point of the
present study.
Most phallus type objects can be attributed to the Eneolithic, but are present also in the Neolithic and the
Bronze age.
The artifacts analyzed in this study highlight the fact that we are in front of two categories of objects.
Some are made according to the anatomical structure of the male sexual organ, while others are schematic
representations.
If the conclusions are clear regarding the typology for the first category, the second category has allowed
numerous speculations regarding the identification, the role and the utilitarian or cultic destination of this
type of object.
Apart from phallic figurines and phallus-shaped vessels or with such handles, a number of phallus-shaped
Eneolithic objects are considered by some authors to have been used as tuyeres in metallurgical activity.
Cuvinte-cheie: phallus, duză, neolitic, eneolitic, plastică antropomorfă.
Key-words: phallus, tuyere, neolithic, eneolithic, anthropomorphic plastic.
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Introducere.
Urmare a campaniilor de cercetare arheologică în situri ce aparțin perioadei neolitice și
eneolitice din țara noastră, au fost recuperate numeroase figurine antropomorfe care au făcut
posibilă realizarea unei imagini despre plastica comunităților umane preistorice. Fie că vorbim de
piese realizate din lut și os/corn, fie că sunt din piatră, constatăm o prezență covârșitoare a
figurinelor plastice care reprezintă personaje feminine. Reprezentările antropomorfe masculine sunt
prezente într-un procent mult mai mic și, în comparație cu cele feminine, nu sunt foarte
spectaculoase nici din punct de vedere al expresiei artistice și nici din cel al mijloacelor tehnice
folosite. Bine cunoscute specialiștilor, aceste artefacte deosebite descoperite în stațiunile
arheologice preistorice au făcut obiectul a numeroase studii, mai vechi sau recente, rolul lor în
cadrul literaturii de specialitate fiind unul consacrat.
Un phallus păstrat în colecția Muzeului Olteniei din Craiova, prezent între materialele
atribuite perioadei neolitice și eneolitice și despre care nu se cunosc informații cu privire la
stațiunea arheologică din care a fost recuperat, a reprezentat punctul de pornire a unei încercări de a
aduna la un loc informațiile cunoscute despre acest tip de piesă din plastica antropomorfă a
neoliticului și eneoliticului de pe teritoriul Olteniei și al țării noastre.
Tot ce putem spune despre piesa în cauză este că a fost identificată în lăzile cu materiale
arheologice transferate la Muzeul Olteniei de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plopșor” din Craiova în urmă cu mai bine de 10 ani, în perioada restaurării, renovării și
extinderii secției de Istorie-Arheologie. Având în vedere că toate materialele provin din vechile
săpături, începând cu deceniul șase al secolului 20, conduse de C.S. Nicolăescu-Plopșor, M. Nica,
Gh. Popilian etc., nu este exclus ca acest phallus, găsit într-o lădiță cu cioburi neolitice din
săpăturile lui M. Nica, să fi fost descoperit chiar de către acesta într-una din săpăturile sale. Din
păcate, piesa nu are nici un marcaj scris astfel că anul și locul descoperirii vor rămâne două enigme.
Phallus-ul în cauză a fost realizat într-o manieră foarte realistă din piatră (pl.1). La bază
prezintă o mică spărtură, probabil recentă, datorită condițiilor improprii de păstrare, în timp ce în
zona mediană are o mică protuberanță. Dimensiuni: înălțime: 10,6 cm; diametru bază: 4,4 cm;
diametru coloană: 3 cm; diametru cap: 2,6 x 3,2 cm.
Alte piese din Oltenia.
Un phallus din lut aparținând culturii Sălcuța a fost descoperit în stațiunea arheologică de la
Drăgănești-Olt (jud. Olt), punctul „Corboaica”. Se află în colecția Muzeului Câmpiei Boianului cu
nr. inv. 3864. Forma este conică și prezintă o perforație transversală pe toată lungimea piesei. Se
pare că a fost găsit în urma cercetărilor din anii 1993-19941 (pl.2/1).
Din același sit de la Drăgănești-Olt, din nivelul corespunzător culturii Gumelnița B1, a fost
recuperat un phallus/duză în campania arheologică din anul 1990. Această piesă, ce poate fi văzută
la Muzeul Romanațiului din Caracal, este fragmentară și are lungimea de cca. 10 cm, iar diametrul
bazei este de cca. 4,5 cm (pl.2/2).
Un idol în formă de phallus, confecționat din lut de culoare cărămizie, prezintă un orificiu
ce nu perforează piesa pe întreaga sa lungime, iar la exterior se pot observa două orificii circulare ce
ar corespunde unor ochi și alte două orificiii plasate mai jos într-o zonă ce ar putea corespunde
nasului și gurii, dacă ne referim la morfologia unei fețe umane. A fost recuperat tot din stațiunea
arheologică de la Drăgănești-Olt – „Corboaica” și se află în colecția Muzeului Câmpiei Boianului2
(pl.2/3). Nivelul cultural în care a fost descoperit aparținea comunităților eneolitice Gumelnița B1.
Autorii descoperirii menționează faptul că acest tip de piesă apare și în neoliticul timpuriu la Zăuan
(jud. Sălaj)3 și în neoliticul mijlociul la Vădastra (jud. Olt), cultura Vădastra.
1

Rădoescu, 2014, pl. XLVII/3; Rădoescu, 2016, fig.2/5.
Nica et al., 1995, pp. 17, 34, fig.11/2.
3
Lazarovici, 1992, pp. 25-59; Nica et al., 1995, p. 17.
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Pentru acest tip de piesă cele mai apropiate analogii le-am găsit în cadrul siturilor
arheologice de la Teiu (jud. Argeș), stațiune a culturii Gumelnița – faza B14 (pl.3/1), și Trușești –
„Țugueta” (jud. Botoșani), din cadrul culturii Cucuteni5 (pl.3/2).
Piese de tip phallus descoperite pe teritoriul României.
Din așezarea culturii Cucuteni de la Trușești, pentru nivelurile de locuire corespunzătoare
fazelor Cucuteni A și B, au fost recuperate 14 piese care se încadrează categoriei phallus ori piese
phalloide. O parte dintre ele au fost descoperite în locuințe (2 piese) și gropi (2 piese), iar
dimensiunile lor sunt cuprinse între 3,2 și 13 cm6. Analogii pentru cultura Cucuteni au fost
semnalate în așezările de la Bodești – „Cetățuia Frumușica”7 (jud. Neamț), Izvoare II (jud. Neamț),
Hăbășești (jud. Iași), Malnaș Băi (jud. Covasna).
Din așezarea cucuteniană de la Hoisești (com. Dumești, jud. Iași) provin 48 de piese
considerate a fi reprezentări falice8. Dintre acestea, una singură, fragmentară, este considerată a fi
modelată în stil realist9 (pl.4/1). Alte șase piese provin din așezarea Cucuteni A de la Scânteia (jud.
Iași)10 (pl.4/2-7), pe una din piesele descoperite aici fiind identificate urme de pictură roșie11
(pl.4/5).
Un alt lot de cinci piese provine din așezarea Cucuteni, faza A3, de la Berești (jud. Galați),
punctul „Dealul Bulgarului”12 (pl.5). Două dintre aceastea conțin scoici pisate în pastă.
Pentru faza B2 a culturii Cucuteni avem două piese descoperite în stațiunea arheologică
Pietroasa Mică, punct „Gruiu Dării” (jud. Buzău)13. Una din acestea, găsită în stare fragmentară,
are o formă conică și este circulară în secțiune, având dimensiunile de 14,3 cm (lungimea) și de 6,4
cm (diametrul), o culoare maro-roșiatică, iar lutul conține pleavă și nisip (pl.6/1).
Din situl culturii Cucuteni (faza B) de la Tîrgu Ocna – Podei (jud. Bacău) au fost recuperate
două piese de tip phallus, una întreagă și cealaltă fragmentară14.
Din faza A-B a culturii Cucuteni, în situl Crasnaleuca, punct „Staniștea” (com. Coțușca, jud.
Botoșani), fac parte patru piese păstrate fragmentar15 descoperite într-o groapă, forma acestora fiind
conică (pl.18/6,7).
Şi pe teritoriul geografic al grupului Ariuşd din Transilvania au fost descoperite piese de
acest tip. Cercetările din staţiunile Ariuşd și Petriceni (jud. Covasna) au dus la identificarea unui lot
bogat de reprezentări antropomorfe, printre care şi câteva phallus-uri16 (pl.7).
Alte descoperiri de piese de tip phallus provin de la Grădiștea Coslogeni, faza
Bolintineanu17 (pl.8/1,2), considerate a fi capete redate sub forma unor coloane18, și Hotărani
(cultura Vădastra III). Descoperirile din cadrul culturilor Hamangia19, Cucuteni-faza B120 și

4

Neagu, Măndescu, 2011, Pl.12.
Mantu et al., 1997, p. 121, fig. 116-117.
6
Petrescu-Dîmbovița et al., 1999, pp. 539-540, 544, fig. 380.
7
Matasă, 1946, pp. 161, 440, pl. LVIII.
8
Bodi, 2010, pp. 191-192, pl. 56/1-9.
9
Bodi, 2010, p. 192, pl. 56/9.
10
Chirică et al., 1999, pp. 100-101, nr. 169-174.
11
Chirică et al., 1999, p. 101, nr. 172.
12
Dragomir, 1985 (1977-1979), p. 137, fig. 26.
13
Sârbu et al., 2011, pp. 41, 210, 244, fig. 22/1; 56/3-4.
14
Matasă, 1964, p. 59, fig. 40/6.; Brudiu, 2001, p. 13.
15
Brudiu, 2001, pp.11-12.
16
Sztáncsuj, 2015, p. 582, pl. CCXXV/7-11.
17
Neagu, 2003, p. 129, pl. LXX/1.
18
Neagu, 2003, p. 129.
19
Berciu, 1966, p. 253, fig. 149/4; 266.
20
Cucoș, 1981 (1974-1976), fig. 24/1-4, 5.
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Gumelnița indică existența ritualurilor orgiastice dedicate puterii generatoare care se închină sub
forma acestei imagini simbol21.
Pentru mediul cultural gumelnițean acest tip de artefact, descoperit în siturile preistorice de
la sud de Carpați, este semnalat încă din anul 1925 de către Vl. Dumitrescu care a prezentat nouă
exemplare din stațiunea eponimă (faza Gumelnița B), toate perforate pe întreaga lungime și cu
dimensiuni cuprinse între 9-12 cm, iar diametrul la bază de 3-4 cm22 (pl.10).
În cadrul cercetărilor arheologice de la Seciu (jud. Prahova) a fost descoperit un phallus
fragmentar în locuința 1 (pl.11/1), precum și un cap de phallus (pl.11/2,3), în timp ce un alt phallus
provine din descoperiri de suprafață anterioare cercetării (pl.11/4-6)23. Toate piesele sunt atribuite,
din punct de vedere cultural, culturii Gumelnița. Tot din județul Prahova provin și cele două piese
de tip phallus descoperite în cadrul sitului de la Mălăieștii de Jos24 (pl.11/7-12).
A. Frînculeasa, autorul cercetării de la Seciu, menționează similitudini cu descoperiri din
alte situri ale culturii Gumelnița și anume cu cele din așezările de la Brăilița (6 piese) (pl.19/1-6),
Gumelnița (2 piese), Geangoești25 (pl.18/1-3), Suceveni, Medgidia, Drăgănești-Olt (pl.2/1,2),
Cireșu, Mălăieștii de Jos (pl.11/9-12), Sultana-Malul Roșu (3 piese, pl.9/1-3) etc. 26.
În Bulgaria, un phallus din aur a fost găsit în mormântul nr. 43 de la Varna, din necropola
eneolitică a culturii Karanovo VI-Gumelnița27 (pl.23/1,2).
Trebuie amintit și faptul că în stațiunea de la Gumelnița a fost descoperit și un vas cu
mânere phallusoide28 (pl.12).
Coloana, prin verticalitatea sa, a fost asocită phallus-ului, primind astfel conotații sexuale,
cu atât mai mult cu cât este descoperită împreună cu vase de cult în siturile de la Liubcova (jud.
Caraș-Severin) și Isaiia (jud. Iași) (pl.13/1). Din descrierea piesei de la Isaiia aflăm că aceasta este o
„coloană realizată din lut ars, dintr-o pastă grosieră, cu pleavă în compoziţie. Nu se păstrează
partea sa inferioară. Partea inferioară a fragmentului care s-a păstrat prezintă urme de ardere
secundară, în unele locuri până aproape de zgurificare. La partea superioară se termină printr-un
capitel, sub formă de ciupercă”29.
Piesele de tip phallus nu sunt un atribut exclusiv al perioadei eneolitice. Astfel de artefacte
sunt atestate în număr reprezentativ încă din neoliticul timpuriu și dezvoltat.
Pentru cultura neolitică Boian, faza Spanțov, o descoperire interesantă provine din stațiunea
Căscioarele, unde a fost descoperit un sanctuar ce avea două coloane înalte de cca. 2 m, ce ar putea
fi asociate fie cu „cultul phallus-ului” ori cu „cultul coloanei” sau cu cel al „arborelui ceresc”30.
Pentru mediul cultural Vinča piese phalloide au fost descoperite la Tărtăria31 (pl.14), Gornea
(faza A), Zorlențu Mare (pl.15/1), Balta Sărată (Vinča B1/B2), Turdaș, Parța (nivel Vinča B), dar și
la sud de Dunăre la Vinča, Potporanj, Zabaranj în Vojevodina (Serbia)32. Alte piese asemănătoare
au mai fost descoperite în Serbia la Vršac-Kozluk și Pločnik33 (pl.15/2). În zona de sud-est a
Bulgariei piese similare au fost găsite în situl de la Orlovo34.
21

Rădoescu, 2013, p.25.
Dumitrescu, 1924, p. 339, fig. 10/3; Dumitrescu, 1925, p. 89; Petrescu-Dîmbovița et al., 1999, p. 539.
23
Frînculeasa, Negrea, 2010 (2008-2009), p. 136, Pl. 5/2; Frînculeasa, Negrea, 2010, p. 49, Pl. IX/7; Frînculeasa, 2011,
p. 12, 61, 63-64, 71, pl. 57/3-4, 6-8; 58/5.
24
Frînculeasa et al., 2012, p. 12, pl. 4/7; 10/7, 9, 10.
25
Mihăiescu, Ilie, 2003-2004, p. 80, pl. 7/8.
26
Frînculeasa, Negrea, 2010, p. 49.
27
Ivanov, 1978, pp. 13-26.
28
Andreescu, 2002, pl. 61/6; VIII/6.
29
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=Coloana&k=224000974C2C43B5AC20F4C6FB509B8C, accesat ultima dată:
23.10.2019.
30
Monah, 1997, pp. 33-34.
31
Suciu, 2009, p. 158, fig. 244, 245.
32
Merlini, Lazarovici, 2008, p. 147.
33
Lazarovici, Lazarovici, 2014a, p. 205; Lazarovici, Lazarovici, 2014b, p. 123, fig. 28, 29.
34
Lazarovici et al., 2011, p. 142.
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Una dintre reprezentările de tip phallus de la Tărtăria prezintă o mască, indicată de un ornament
incizat în forma literei V (pl.14/3,4). În zona în care se află bărbia statueta este perforată35 (pl.14/4,6).
Acest tip cilindric de phallus antropomorfizat își are rădăcinile în cultura neolitică timpurie
Starčevo-Criș (Kӧrӧs). A fost identificat în siturile de la Vinkovci (Croația), Srem (Serbia), Szolnok
(Ungaria). În Bulgaria aceste figurine le găsim în culturile Karanovo I și II, în siturile de la
Gălăbnik și Sofia-„Slatina”36.
În așezarea Topolnica-Promachon de pe valea Strumei, aflată la granița dintre Bulgaria și
Grecia, a fost descoperit un phallus37 (pl.23/3,4) în sectorul Promachon – faza II, ce datează de la
sfârșitul mileniului VI a. Chr. Alte descoperiri de piese de acest tip au mai fost făcute în siturile de
la peștera Theopetra (pl.24/3), Sesklo (pl.17/3), Prodromos, Otzaki38, în timp ce piese asemănătoare
se mai află în colecțiile muzeelor din Almyros și Dimini39.
Pe teritoriul Turciei siturile neolitice și eneolitice sunt numeroase. Reprezentări phalloide
sunt consemnate în literatura de specialitate, prezența acestora nefiind una pasageră ori
întâmplătoare. Pentru a avea o imagine de ansablu asupra modalităților artistice de reprezentare a
acestui tip de artefact putem consulta exemplarele din stațiunile de la Mezraa-Teleilat, orașul
Birecick, regiunea Anatolia40 (pl.24/4).
În epoca bronzului piesele de tip phalloid nu au dispărut. Bronzul timpuriu, prin una dintre
culturile sale de la sud de Carpați – cultura Glina – păstrează acest tip de inventar arheologic. Se
remarcă descoperirile de la Schitu – „Gura Despei” (jud. Giurgiu)41, Odaia Turcului (jud.
Dâmbovița)42, Braneț (jud. Olt)43, precum și o piesă realizată într-o manieră destul de realist
descoperită la Drăgănești-Olt – „Corboaica”44 (pl.2/4).
De la Pietroasa Mică – „Gruiu Dării”, sit ce aparține culturii Monteoru, avem două artefacte
(pl.6/2,3). Una dintre piese, cu formă cilindrică, atrage atenția printr-un decor incizat dispus pe toată
lungimea obiectului45 (pl.6/3).
Câteva considerații generale.
Phallus.
Artefactele incluse acestei categorii de descoperiri arheologice și analizate în acest studiu
reliefează faptul că ne găsim în fața a două categorii de obiecte. Unele sunt realizate în concordanță
cu structura anatomică a organului sexual masculin, în timp ce altele sunt reprezentări schematice.
Dacă pentru prima categorie concluziile sunt clare în ceea ce privește tipologia, cea de a
doua categorie a permis numeroase speculații privind identificarea, rolul și destinația utilitară sau
cultică a acestui tip de piesă. Însă un lucru este cert: nu tot ce este conic/cilindric și perforat
longitudinal este un phallus sau a fost folosit în cadrul unei ceremonii sacre cu rol phallic.
Dintre phallus-urile modelate realist prezente în acest studiu, menționăm ca exemplu piesa
atribuită culturii Gumelnița descoperită la Chirnogi (jud.Călărași) (pl.9/4), dar și piesa aflată în
colecția Muzeului Olteniei din Craiova și care a reprezentat punctul de pornire în realizarea acestei
lucrări (pl.1).

35

Suciu, 2009, p. 158, fig. 245.
Lazarovici et al., 2011, p. 144.
37
Koukouli et al., 2007, p. 77, fig. 71.
38
Nanoglou, 2010, p. 219, fig. 2-3.
39
Kyparissi Apostolika, 2005, p. 134, Fig. 1.
40
Ӧzdoğan, 2003, p. 521, fig. 3a-c.
41
Schuster, 2007, p. 247; Schuster, Fântâneanu, 2007, p. 21.
42
Schuster, 2007, p. 247; Schuster, Fântâneanu, 2007, p. 21.
43
Ulanici, 1976, pp. 51, 54, fig. 18/1; Schuster, 2007, p. 247; Schuster, Fântâneanu, 2007, p. 22.
44
Nica et al., 1995, p. 34, fig. 22/1; Schuster, 2007, pp. 248, 260, pl. I/1; Schuster, Fântâneanu, 2007, p. 22.
45
Sârbu et al., 2011, pp. 76, 244, fig. 56/3-4.
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Vase cu formă de phallus.
Piesele considerate de specialiști ca făcând parte din inventarul unor ceremonii sacre și care
au destinație phallică sunt vase – simple ori cu apucători de tip phallus –, capace de vase și vase
antropomorfizate.
O piesă care atrage atenția provine din situl culturii Hamangia de la Grădiștea Coslogeni
(jud. Călărași). Este vorba de un capac de vas decorat cu incizii, încrustat cu alb, lustruit, având
culoarea cenuşie46 (pl.8/3).
Capacele phallus, în special cele de tip „căciulă”, au analogii în culturile Boian și Vădastra și
sunt legate de unii autori de cultul phallus-ului. În Bulgaria, acestea au analogii în situl de la
Durankulak47.
O categorie de capace de vase aparținând culturilor Boian și Precucuteni prezintă apucători
circulare care se apropie destul de mult de această formă de tip phallus, motiv pentru care facem
referire la acestea. Este vorba despre apucătoarea tip „ciupercă” de capac tip steckdosen din cultura
Boian, descoperită la Vidra (jud. Ilfov)48 (pl.16/1). De asemenea, o piesă asemănătoare provine de
la Zorlențul Mare (jud. Caraș-Severin) din mediul cultural Vinča (pl.15/1), fiind prezentată mai sus,
în timp ce pentru cultura Precucuteni două provin din situl Isaiia – „Balta Popii” (jud. Iași)49
(pl.16/2,3), iar alta de la Baia – „În Muchie” (com. Baia, jud. Suceava)50 (pl.16/4).
Descrierea piesei descoperită la Vidra arată că avem de a face cu o „apucătoare tip ciupercă
a unui capac concav de tip steckdosen. Lustruit la exterior şi netezit neglijent la interior. Pastă
semifină, arsă oxidant, având o culoare cărămizie ce conţine pleavă ca degresant. Suprafaţa
exterioară este ornamentată cu un motiv geometric excizat. Pe corpul butonului sunt 4 linii paralele
dispuse orizontal pe circumferinţă. Pe „ciupercă” linii fine incizate au deasupra împunsături cu un
obiect ascuţit. Pe corpul capacului se observă începutul unui decor spiralic cu linii excizate”51.
Tot culturii Precucuteni îi aparține și capacul fragmentar descoperit în peștera Cauce (com
Lelese, jud. Hunedoara) și care prezintă o apucătoare cu formă asemănătoare unui phallus52
(pl.17/1). Capacul, considerat a fi un import în mediul Turdaș-Tăulaș, este asemănător ca formă cu
cel descoperit în așezarea eneolitică de la Traian – „Dealul Viei” (com. Zănești, jud. Neamț)53,
datată în faza I a culturii Precucuteni (pl.17/2).
Pentru a lărgi cadrul de cercetare al subiectului la nivelul sud-estului Europei, pentru
perioada neolitică cunoaștem un mâner de vas de tip phallus din situl neolitic Sesklo (regiunea
Thessalia, Grecia)54 (pl.17/3).
Coloane în formă de phallus.
În cultura Hamangia, din situl Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) au fost recuperate astfel
de artefacte cu formă cilindrică55 (pl.8/1,2).
Situl culturii Precucuteni de la Isaiia (jud. Iași) este unul reprezentativ pentru cunoașterea
manifestărilor cultice din perioada eneolitică de pe teritoriul României. Descoperirile făcute aici,
46

Neagu, 2003, pp. 128-129, pl. LXX/1.
Todorova, Dimov, 1989, Abb 4/5.
48
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=Capac&k =8FEDFC60DBC7407882C6BFAAA38A83F8, ultima oară accesat:
24.10.2019.
49
http://clasate.cimec.ro/Detaliu.asp?tit=Capac--Capac-calota-cu-buton&k=8FB09AD141274232B3BCFB999D53308
B, ultima oară accesat: 24.10.2019; http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=Capac&k=B33D179ED1BC4CD482D060
8A7C405591, ultima oară accesat: 24.10.2019.
50
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=Capac&k=B40C8E2F02C54D22A8FBEFD2DF454F1D, ultima oară accesat:
24.10.2019.
51
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=Capac&k=8FEDFC60DBC7407882C6BFAAA38A83F8, ultima oară accesat:
24.10.2019.
52
Luca et al., 2004, pp. 89-90, pl. XXXV/1, foto 28/2-6.
53
Lazarovici, Lazarovici, 2016, p. 51, fig. 12,13.
54
Nanoglou, 2010, p. 219, fig. 2.
55
Neagu, 2003, LXIX/1-2.
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printre care „Soborul zeițelor” ori o coloană în forma de phallus (pl.13/1), indică noi dimensiuni ale
vieții spirituale ale comunităților eneolitice.
Phallus sau duză?
O serie de piese descoperite în siturile eneolitice din România și considerate drept phallus
pot fi încadrate, însă, unei alte categorii de inventar arheologic, anume cel utilitar, legat de
activitatea metalurgică. Este vorba despre piesele tubulare conice considerate de unii autori a fi fost
utilizate ca duze.
Cu lungimi de 8,25 cm (2 piese) și 9,55 cm, cele trei exemplare de la Geangoești (pl.18/1-3),
dintre care unul descoperit într-o locuință, nu sunt unice în cultura Gumelnița, corespondente ale
acestora fiind semnalate și în siturile de la Vitănești – „Măgurice”, Alexandria – „Gorgan”56 și la
Cunești – „Măgura Cunești” (jud. Călărași)57 (pl.18/4,5). În estul Munteniei s-au descoperit duze în
siturile culturii Gumelnița de la Sultana (3 piese) (pl.9/1-3), Brăilița (6 piese) (pl.19/1-6), Gumelnița
(2 piese), Seciu58 (pl.11/1,4-6).
În mediul cultural Karanovo VI le găsim la Kubrat și Sveti Kirilovo (Bulgaria)59.
Forma tubulară a pieselor, uneori conică, a dus la identificarea atributelor funcționale ale
obiectului și atribuirea denumirii de phallus.
Literatura vorbește despre acest tip de piese uneori ca fiind suflătoare ori componentă pentru
60
foale (pl.22).
Aceste piese conice, perforate interior pe întreaga lor suprafață, pot fi grupate în două
categorii în funcție de forma canalului. Un tip prezintă un canal tronconic, mai larg la bază și mai
îngust la vârf, iar al doilea tip prezintă un prag înspre partea distală, unde se îngustează piesa și se
realizează trecerea. Tocmai aceste variații indică faptul că acest tip de artefact considerat a fi
phallus este de fapt o duză și a fost folosit în activitatea metalurgică în procesul de reducție61.
Folosite în activitatea de topire a cuprului sau în activități legate de calcinarea ceramicii,
rolul lor în instalații a fost acela de a pompa aerul și a intensifica arderea în vederea obținerii unor
temperaturi ridicate62 (pl.22).
Trebuie consemnat și faptul că pentru duzele de la Crasnaleuca (com. Coțușca, jud.
Botoșani) (pl.18/6,7), din mediul cultural Cucuteni, faza A-B, au fost făcute și analize fizicochimice care au arătat prezența illitiului, substanță ce implică o temperatură de ardere de 850°C63.
În epoca bronzului, în Europa Centrală acest tip de piesă a fost folosit pe scară largă în
activitățile metalurgice64. Numele sub care sunt apar în literatura de specialitate aceste piese este
acela de tondüsen65 sau tuyeres/tuyères66.
Și în situri de epoca bronzului de pe teritoriul României apar astfel de obiecte. Este cazul a
trei duze din lut descoperite în situl de la Dăbâca (jud. Cluj)67 (pl.20/1-3). Cu dimensiuni de 10,2
cm, 11,2 cm și 11,5 cm, acestea nu sunt piese singulare pentru bronzul mijlociu din Transilvania,
însă au analogii în centrul și vestul continentului european, unde au fost folosite pe scară largă68.
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Torcică, 2017, p. 10.
Ștefan, 2011, p. 27.
58
Dumitrescu, 1924, p. 334, fig. 10/3, 14; Brudiu, 2001, p. 11; Harţuche, 2002, p. 249, fig. 56/9; Ilie, Neaga, 2010, p. 82.
59
Lichardus, 1988, Abb. 59
60
Brudiu, 1986, pp. 7-13; Scheel, 1989; Amzallag, 2010; Lachenal et al., 2010.
61
Brudiu, 2001, p. 14.
62
Brudiu, 2001, p. 14.
63
Brudiu, 2001, p. 12.
64
Lachenal et al., 2010, pp. 555-560.
65
Jockenhövel, 1985.
66
Lachenal et al., 2010.
67
Gogâltan, 2017, p. 21, fig. 7.
68
Lachenal et al., 2010, fig. 8.
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Alte două exemplare provin de la Dindești – „Cetate” (com. Andrid, jud. Satu Mare)69
(pl.19/7,8) și Girișu de Criș – „Alceu”70 (pl.19/9,10). Analogii pentru astfel de piese se găsesc la
Malé Kosihy în Slovacia71 și în vestul Ungariei la Nemeskér72.
Conform catalogării realizate în 2015 de Al. Găvan73, se pare că epocii bronzului îi pot fi
atribuite 71 de piese descoperite în 29 de tell-uri.
De asemenea, în situl „peștera Cauce” de la Cerișor (com. Lelese, jud. Hunedoara), a fost
descoperită în timpul unei cercetări de suprafață o duză fragmentară de lut74 (pl.20/4).
Phallus sau piesă componentă a roții olarului.
Cu formă cvasiconică ori tubulară, perforate longitudinal la ambele capete, fără a străpunge
toată piesa, acest tip de artefact din lut, clasificat ca phalloid, putea avea și o altă întrebuințare75 și
anume acela de parte componentă a unei instalații de roată a olarului (pl.21/1).
Propunerea nu este nouă, însă pare a fi plauzibilă. În mediul gumelnițean din Oltenia, pentru
faza B1 a culturii, acest tip de obiect din lut a fost descoperit la Drăgănești-Olt76 (jud. Olt) (pl.2/3).
O piesă similară a fostă găsită într-o locuință (L6) din stațiunea eneolitică Cucuteni de la VăleniPiatra Neamț77 (pl.21/2), iar alta, tot de vreme Cucuteni, este semnalată la Berești – „Bâzanu” (jud.
Galați)78 (pl.21/3). Alte descoperiri mai sunt atestate la Trușești (cultura Cucuteni, faza A)79
(pl.21/4,5) și la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova), într-un nivel eneolitic (pl.11/9-12)80.
M. Brudiu consideră că acest tip piesă a fost folosit în procesul metalurgiei cuprului datorită
faptului că prezintă orificii prin care putea pătrunde aerul81. Un lucru este sigur. Poate fi plauzibilă
această idee deoarece în eneoliticul românesc putem vorbi de o metalurgie a cuprului începând cu
culturile Gumelnița, Ariușd, Cucuteni și continuând cu Sălcuța, Stoicani-Aldeni, etc., piesele de
acest tip fiind găsite tocmai în mediile culturale în care este atestată activitate metalurgică.
O altă utilizare a acestui tip de piesă este data de Șt. Cucoș care crede că exemplarul
descoperit la Văleni (jud. Neamț) în L6 pe podea (pl.21/2), cu formă cvasicilindrică, a fost folosit la
prinderea unei facle în perete82.
Contextul descoperirilor.
În ceea ce privește complexul și contextul în care au fost descoperite piesele de tip phallus
trebuie remarcat faptul că aceastea provin fie din descoperiri întâmplătoare, fie din colecțiile vechi
ale instituțiilor muzeale, fără să existe marcaje clare, ori din cercetări arheologice.
Există situații când piese de acest tip au fost descoperite în locuințe, cum este cazul celei de
la Geangoești (com. Dragomirești, jud. Dâmbovița) – descoperită într-o locuință a culturii
Gumelnița, faza B183 (pl.18/3). Piesa de aici este considerată ca fiind o duză, având deci un caracter
utilitar și fiind folosită în procesul metalurgiei cuprului.
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Găvan, 2015, p. 288, pl. 5/1-2.
Găvan, 2015, p. 298, pl. 15/2-3.
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Găvan, 2015, p. 309, pl. 26/1-2.
72
Gӧmӧri, 1977, p. 93, Abb. 15-16.
73
Găvan, 2015, p. 60.
74
Ciugudean et al., 2005, p. 51, pl. XXXV/3.
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Brudiu, 2001, p. 12.
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Nica et al., 1995, p. 34, fig. 11/2.
77
Cucoș, 1981 (1974-1976), fig. 24/5; Schuster, 2007, pp. 248-249, pl. I/4-9.
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Brudiu, 2001, p. 11, fig. 4/11.
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Monah, 1997, pp. 193, 513, fig. 261/1.
80
Frînculeasa et al., 2012, p. 12, pl. 4/7; 10/7, 9, 10.
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Brudiu, 2001, p. 14.
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Cucoș, 1981 (1974-1976), p. 51, fig. 24/5.
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Mihăiescu, Ilie, 2003-2004, p. 80, pl. 7/8; Ilie, Neaga, 2010, p. 82, Pl. X/3.
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În anumite cazuri acestea sunt în combinație cu alte tipuri de artefacte. Un phallus din situl
atribuit culturii Gumelnița de la Seciu (jud. Prahova) a fost descoperit în locuința 184 (pl.11/1), iar
altul întreg a fost găsit la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova), tot într-o locuință – L685, fiind atribuit de
asemenea culturii Gumelnița (pl.11/9-12).
Pentru mediul cultural Cucuteni (faza A) avem două piese de tip phallus din situl de la Scânteia
(jud. Iași) descoperite în locuințele L6 și L786 (pl.4/5, 6), iar alte patru au fost găsite în gropi87 (pl.4/24,7). Din păcate artefactele sunt păstrate fragmentar, dar se poate intui forma lor conică.
Tot într-o locuință (L2), pe latura de est, dar în înteriorul unei structuri cultice, în situl de la
Văleni (jud. Neamț), într-un nivel Cucuteni B, au fost decoperite cinci piese de tip phallus88
(pl.20/5-9). De formă conică, patru dintre aceste piese au la bază câte „două urechiușe” perforate
transversal (pl.20/6-9).
Din lotul de 14 phallus-uri din nivelul Cucuteni al sitului de la Trușești (jud. Iași), două
piese au fost descoperite în locuințe, iar două într-o groapă89. Obiectele phalloide din faza A-B a
aceleiași culturi au fost găsite într-o groapă în situl Crasnaleuca – „Staniștea” (com. Coțușca, jud.
Botoșani)90 (pl.18/6,7).
Tot în gropi rituale au fost descoperiți și doi idoli de tip phallus descoperiți în situl culturii Vinča
„Gura Luncii” de la Tărtăria, jud. Alba. Unul aparține fazei Vinča A, iar altul fazei Vinča B91 (pl.14).
O descoperire deosebită este cea a tezaurului de la Isaiia (jud. Iași), atribuit culturii
Precucuteni92. Piesele componente ale tezaurului au fost găsite într-un vas, descoperit într-o stare
fragmentară și plin cu pământ. Se pare că vasul se afla în locuința L193. Această construcție în care
a fost găsit tezaurul, după bogăția și numărul obiectelor descoperite în interior (măsuțe altar, cutii de
ofrandă, truse de ceremonii, vas askos, tăblițe cu simboluri, etc.), ar fi aparținut unui oficiant al
cultului fecundității și fertilității94.
În vas s-au găsit 21 conuri mici din lut și o piesă tot din lut, cu formă triunghiulară (pl.13/2).
Probabil avem de a face cu o reprezentare schematică a phallusului. Autorii descoperirii consideră că
rolul acestor figurine în cadrul tezaurului ar fi fost acela de acoliți ai celor 21 reprezentări feminine. Cele
21 de reprezentări phallice se găsesc în combinație și cu 21 de bile din lut perforate care se pare că
întregeau acest tip de artefact despre care putem spune că a fost antropomorfizat95 (pl.13/2).
În așezarea culturii Cucuteni de la Frumușica (jud. Botoșani) a fost descoperit un phallus
lângă vatra nr.696.
Și în necropole au fost semnalate piese de tip phallus cum este cazul celei din mormântul 43 de
la Varna (cultura Karanovo VI) din Bulgaria97 (pl.23/2). Faptul că acest phallus apare într-un context
stratigrafic clar și bine determinat arată o dimensiune cultică a funcționalității acestui tip de piesă.
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Frînculeasa, Negrea, 2010 (2008-2009), p. 121, pl. 5/2; Frînculeasa, Negrea, 2010, Pl. IX/7; Frînculeasa, 2011, p. 63, pl.
58/5.
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Frînculeasa et al., 2012, p. 12, pl. 4/7; 10/7, 9, 10.
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Chirică et al., 1999, p. 101, nr. 172-173.
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Chirică et al., 1999, pp. 100-101, nr. 169-171, 174.
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Cucoș, 1981 (1974-1976), p. 51; Cucoș, 1999; Brudiu, 2001, p. 12.
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Petrescu-Dîmbovița et al., 1999, pp. 539-540; Brudiu, 2001, pp. 12-13.
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Brudiu, 2001, p. 11-12.
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Merlini, Lazarovici, 2008, pp. 146-147, fig. 24-26; Suciu, 2009, p. 158, fig. 244-245; Lazarovici, Lazarovici, 2014a,
p. 205, fig. 27.
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Ursulescu, Tencariu, 2006.
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Ursulescu, Tencariu, 2006, pp. 35, 39.
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Matasă, 1946, pp. 22, 141, pl. LVIII, nr. 440; Brudiu, 2001, p. 10.
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http://archaeologyinbulgaria.com/varna-gold-treasure-varna-chalcolithic-necropolis-varna-bulgaria/, ultima oară
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Forma conică a piesei în cauză și locul anatomic98 în structura scheletului defunctului din
mormântul 43 (pl.23/1) ne permite să considerăm că și obiecte similare, confecționate din lut,
reprezintă piese de tip phallus realizate schematic.
Legat de rolul piesei de la Varna în raport cu defunctul și simbolistica pe care o sugerează,
dacă aceasta este într-adevăr un phallus99, atunci probabil că este scoasă în evidență importanța
individului și rolul său social. Prin înmormântare, organul sexul masculin, prin natura sa organică
dispare total, fiind supus unei degradări mult mai rapide decât restul corpului odată cu trecerea
timpului. Realizarea sa din metal prețios nu este întâmplătoare și este menită să transmită mesajul
nemuririi și al spiritului masculin.
Totodată, într-un tumul din stepele nord-pontice apare o duză alături de inventar specific
activităților metalurgice: creuzet, tipare pentru topoare, etc.100.
Însumând, putem spune despre complexele arheologice în care au apărut piesele de tip
phallus că sunt dintre cele mai diverse: locuințe, gropi, vetre, morminte (plane sau tumulare), cel
mai des fiind găsite în locuințe.
Tehnici decorative.
O altă observație este legată de prezența unor elemente decorative care pornesc de la tehnici și
decoruri simple la adevărate opera de artă și folosirea mai multor tehnici decorative pe aceeași piesă.
Proporția în care se găsesc aceste tipuri de phallus decorate în neoliticul și eneoliticul
românesc este redusă. Ca și piese menționăm idolul de tip phallus din situl Porț – „Corău” (grupul
cultural Suplacu de Barcău) (pl.15/3), unde a fost utilizată tehnica inciziei și impresiunii, piesele
antropomorfizate din situl Tărtăria101 (pl.14).
Și pe artefactele de tip phallus din siturile Ariușd și Petriceni, din grupul cultural Ariușd din
Transilvania, se poate observa un tip de decor în tehnica inciziei (linii oblice) sau impresiunii102
(pl.7/1,4). O piesă de tip phallus din așezarea Cucuteni, faza A3 de la Berești prezintă decor incizat
dispus circular pe toată suprafața păstrată din artefact103.
Prin perforare au fost realizate orificii în corpul piesei care prin dispunerea lor sugerează o
figură umană, motiv pentru care aceste artefacte au fost încadrate phallus-urilor antropomorfizate.
Avem în vedere phallus-urile descoperite la Trușești – „Țugueta” din cadrul culturii Cucuteni104
(pl.3/2), un phallus descoperit în tell-ul de la Teiu – cultura Gumelnița, faza B1105 (pl.3/1), cel din
situl eneolitic de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova)106 (pl.11/9-12), precum și o piesă de la
Drăgănești-Olt – „Corboaica”, tot din cultura Gumelnița, faza B1107 (pl.2/3).
Urme de pictură roșie se găsesc pe un phallus din situl Cucuteni, faza A, de la Scânteia (jud.
Iași)108 (pl.4/5).
Vasul cu brațe de tip phallus descoperit în stațiunea eponimă a culturii Gumelnița109 (pl.12)
este o adevărată operă de artă, putându-se identifica diverse tehnici decorative precum incizia,
98

Există controverse în sânul comunității academice cu privire la faptul dacă piesa în discuție este într-adevăr un
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relieful, impresiunea, pictura cu grafitt, etc., iar decorul elaborat este dispus în registre pe diferite
părți componente ale piesei.
La unele piese cu forme nedefinite clar, considerate ca fiind de tip phalloid, se poate observa
un canon al perforării acestora. Prezent în mediile culturilor Precucuteni și Cucuteni110, acest tip
decorativ este semnalat și în cultura Gumelnița.
Pe de altă parte, presupusa folosire a acestor piese în ritualuri magice și/sau orgiastice își are
influențele și originile în cultura Starčevo-Criș111. Același lucru se poate spune despre micile piese
presupuse a fi phallus, ce au o formă conică antropomorfizată, precum cele din tezaurul de la Isaiia
(jud. Iași) (pl.13/2).
Concluzii.
Literatura de specialitate internațională112 abordează descoperirile de tip phalloid din siturile
arheologice preistorice neolitice, eneolitice și din epoca bronzului încercând să surprindă locul
acestui tip de artefact în refacerea și recuperarea trecutului comunităților umane din sud-estul
Europei, Asia Mică și nu numai.
Cu siguranță există mult mai multe descoperiri în România care se încadrează tipului
phallus provenite din cercetări mai vechi sau recente. Studiul nostru reprezintă doar un prim pas în
a încerca realizarea unei baze de date despre astfel de piese descoperite în România, un punct de
vedere preliminar asupra acestor tipuri de artefacte și poate fi un punct de plecare spre o analiză
aplicată asupra locului și rolului acestor descoperiri în cadrul comunităților umane preistorice de pe
teritoriul actual al țării noastre.
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Planșa 14. Situl neolitic Tărtăria (jud. Alba.), cultura Vinča. Fig. 1, 2. Phallus
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Dragomir, 1983.
Planșa 16. Apucători de capace tip „steckdosen” în formă de „ciupercă” sau phallus. Fig. 1.
Vidra (jud. Ilfov), cultura Boian. Sursa: http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=Capac&k
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Planșa 17. Fig. 1. Capac fragmentar de tip „steckdosen” cu apucătoare în formă de
„ciupercă” sau phallus. „Peștera Cauce” (com. Lelese, jud. Hunedoara), cultura Precucuteni. După
Luca et al., 2004. Fig. 2. Capac cu apucătoare în formă de phallus. Traian – „Dealul viei” (com.
Zănești, jud. Neamț), cultura Precucuteni. După Lazarovici, Lazarovici, 2016. Fig. 3. Apucătoare de
vas în formă de phallus din situl neolitic Sesklo (Grecia). După Nanoglou, 2010.
Planșa 18. Fig. 1-3. Duze din situl de la Geangoești (com. Dragomirești, jud. Dâmbovița),
cultura Gumelnița. După Ilie, Neaga, 2010. Fig. 4, 5. Duză din situl Cunești – „Măgura Cuneștilor”
(jud. Călărași), cultura Gumelnița. După Ștefan, 2011. Fig. 6, 7. Duze din situl Crasnaleuca (com.
Coțușca, jud. Botoșani), cultura Cucteni, faza A-B. După Brudiu, 1986.
Planșa 19. Fig. 1-6. Duze din situl Brăilița (Brăila, jud. Brăila), cultura Gumelnița. După
Brudiu, 2001. Fig. 7, 8. Duze din situl de la Dindești – „Cetate” (com. Andrid, jud. Satu Mare),
epoca bronzului. După Găvan, 2015. Fig. 9, 10. Duze din situl Girișu de Criș – „Alceu” (jud.
Bihor), epoca bronzului. După Găvan, 2015.
Planșa 20. Fig. 1-3. Duze de la Dăbâca – „Cetate” (jud. Cluj), epoca mijlocie a bronzului.
După Gogâltan, 2017. Fig. 4. Duză din situl „Peștera Cauce” (com. Lelese, jud. Hunedoara). După
Ciugudean et al., 2005. Fig. 5-9. Piese de tip phallus din stațiunea eneolitică de la Văleni (jud.
Neamț). Apud Monah, 1997.
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Planșa 21. Fig. 1. Reconstituirea utilizării piesei phalloide de la Văleni (jud. Neamț) pentru
realizarea ceramicii la roată. După Brudiu, 2001. Fig. 2. Piesa phalloidă din situl de la Văleni (jud.
Neamț), cultura Cucuteni, faza A3. După Cucoș, 1981(1974-1976). Fig. 3. Piesă de tip phalloid de
la Berești – „Bâzanu”. După Brudiu, 2001. Fig. 4, 5. Piese de tip phalloid din situl Trușești (jud.
Iași), cultura Cucuteni, faza A. După Brudiu, 2001.
Planșa 22. Fig. 1, 2. Folosirea unei duze ca piesă pentru foale. După Brudiu, 1986. Fig. 3.
Reconstituirea unui cuptor pentru topirea metalelor în Egiptul antic. După Scheel, 1989. Fig. 4.
Burduf din Egiptul antic. După Scheel, 1989. Fig. 5. Topitor egiptean utilizând o suflătoare. După
Scheel, 1989. Fig. 6. Călirea unei piese de metal în Egiptul antic. După Scheel, 1989. Fig. 7.
Turnarea unei piese metalice în Mesopotamia (mijlocul mil. III a. Chr.). După Amzallag, 2010.
Planșa 23. Fig. 1. Reconstituirea mormântului 43 din cadrul necropolei eneolitice de la
Varna – Muzeul de Istorie din Varna (Bulgaria). Sursa: http://archaeologyinbulgaria.com/varnagold-treasure-varna-chalcolithic-necropolis-varna-bulgaria/. Fig. 2. Piesa de tip phallus din aur
descoperită în mormântul 43 din cadrul necropolei eneolitice de la Varna. După Leusch et al., 2017.
Fig.3, 4. Phallus descoperit în situl de la Promachon. După Koukouli-Chryssanthaki et al., 2007.
Planșa 24. Fig. 1. Figurină phallică descoperită la Endrod-Szujoskereszt (Ungaria), cultura
Starčevo. După Gimbutas, 1999. Fig. 2. Phallus de la Tell Dolnoslav, epoca eneolitică, Bulgaria.
După Nikolov, 2003. Fig. 3. Pandantiv-phallus din situl neolitic Theopetra, Grecia. După
Nanoglou, 2010. Fig. 4. Figurine antropomorfe masculine cu simboluri phallice din situl MezraaTeleilat, Turcia. După Ӧzdoğan, 2015.
Planșa 25. Lista siturilor din România cu descoperiri de piese de tip phallus menționate în
text. Epoca neolitică: 1.Baia (jud. Suceava); 2.Balta Sărată (jud. Caraș-Severin); 3.Căscioarele (jud.
Călărași); 4.Gornea (jud. Caraș-Severin); 5.Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași); 6.Hotărani (jud.
Olt); 7.Isaiia (jud. Iași); 8.Parța (jud. Timiș); 9.Porț (jud. Sălaj); 10.Tărtăria (jud. Alba); 11.Turdaș
(jud. Hunedoara); 12.Vădastra (jud. Olt); 13.Vidra (jud. Ilfov); 14.Zăuan (jud. Sălaj); 15.Zorlențu
Mare (jud. Caraș-Severin). Sursa imaginii: GoogleEarth.
Planșa 26. Lista siturilor din România cu descoperiri de piese de tip phallus menționate în
text. Epoca eneolitică: 1.Alexandria (jud. Teleorman); 2.Ariuşd (jud. Covasna); 3.Berești (jud.
Galați); 4.Bodești (jud. Neamț); 5.Brăilița (jud. Brăila); 6.Chirnogi (jud.Călărași); 7.Cireșu (jud.
Brăila); 8.Crasnaleuca (jud. Botoșani); 9.Cunești (jud. Călărași); 10.Drăgănești-Olt (jud. Olt);
11.Frumușica (jud. Botoșani); 12.Geangoești (jud. Dâmbovița); 13.Gumelnița (jud. Călărași);
14.Hăbășești (jud. Iași); 15.Hoisești (jud. Iași); 16.Isaiia (jud. Iași); 17.Izvoare (jud. Neamț);
18.Liubcova (jud. Caraș-Severin); 19.Mălăieștii de Jos (jud. Prahova); 20.Malnaș Băi (jud.
Covasna); 21.Medgidia (jud. Constanța); 22.peștera Cauce (jud. Hunedoara); 23.Petriceni (jud.
Covasna); 24.Pietroasa Mică (jud. Buzău); 25.Scânteia (jud. Iași); 26.Seciu (jud. Prahova);
27.Suceveni (jud. Galați); 28.Sultana (jud. Călărași); 29.Teiu (jud. Argeș); 30.Tîrgu Ocna (jud.
Bacău); 31.Traian (jud. Neamț); 32.Trușești (jud. Botoșani); 33.Văleni (jud. Neamț); 34.Vitănești
(jud. Teleorman). Sursa imaginii: GoogleEarth.
Planșa 27. Lista siturilor din România cu descoperiri de piese de tip phallus menționate în
text. Epoca bronzului: 1.Braneț (jud. Olt); 2.Dăbâca (jud. Cluj); 3.Dindești (jud. Satu Mare);
4.Drăgănești-Olt (jud. Olt); 5.Girișu de Criș (jud. Bihor); 6.Odaia Turcului (jud. Dâmbovița);
7.peștera Cauce (jud. Hunedoara); 8.Pietroasa Mică (jud. Buzău); 9.Schitu (jud. Giurgiu). Sursa
imaginii: GoogleEarth.
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