VESTIGII MAGICO-RITUALE DIN EVUL MEDIU TIMPURIU
LA EST ŞI SUD DE CARPAŢI
Dan Gh. Teodor
În ansamblul investigaţiilor vizând cunoaşterea evoluţiei societăţii
locale din perioada primului mileniu d. Hr., în general şi cu deosebire a
secolelor VI-XI d. Hr. din regiunile de la est şi sud de Carpaţi, alături de
interesante aspecte referitoare la conţinutul culturii materiale, o
importanţă cu totul aparte o au cele privind viaţa spirituală.
Domeniu dificil, în ceea ce priveşte mai ales reconstituirea
elementelor esenţiale ale dogmelor de credinţă, a mentalităţilor din
vremea respectivă, ca şi a precizării practicilor rituale, viaţa spirituală din
perioada de timp menţionată a cunoscut de-alungul acestei vremi
fundamentale prefaceri, în multe cazuri definitorii pentru destinul istoric
al unor grupuri umane.
În cadrul amplelor cercetări arheologice întreprinse, după cum se
ştie studierea unor importante aspecte de suprastructură s-a axat în
principal pe acelea referitoare la desfăşurarea şi acceptarea inegalabilului
fenomen de viaţă spirituală care a fost creştinismul, fiind mai puţin luate
în consideraţie sau uneori chiar ignorate, elementele privitoare la
practicile magico-rituale. În pofida faptului că multe dintre aceste practici
trebuie asociate manifestărilor religioase păgâne, unele cunoscute şi
conservate din străvechiul panteon religios local, altele difuzate de
grupurile de alogeni stabilite în aceste zone, ele au continuat să fie
utilizate de către populaţia autohtonă şi după adoptarea pe scară largă a
creştinismului.
În acest larg context, trebuie arătat că în ultimile decenii, cu prilejul
cercetărilor arheologice întreprinse în numeroase obiective datând din
perioada marilor migraţii, în general, au fost scoase la iveală o serie de
vestigii a căror destinaţie şi semnificaţie nu au fost întotdeuna corect
precizate şi nici nu li s-a acordat importanţa cuvenită în ansamblul
orizontului cultural din care făcuseră parte.
În principal trebuie reţinute câteva categorii de vestigii a căror
pondere, în ansamblul investigaţiilor întreprinse, este încă dificil de
evaluat, fie datorită cercetărilor inegale de la o zonă geografică la alta, fie
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şi ca urmare a faptului că multe din descoperiri au rămas până astăzi inedite.
De aceea considerăm necesar să atragem atenţia asupra importanţei aparte
pe care acest gen de descoperiri o are pentru cuoaşterea unor aspecte ale
vieţii spirituale din perioada secolelor V-X d.Hr., dar mai ales pentru
încercarea de a reconstitui unele din practicile magico-rituale şi a
înţelege, fie şi parţial, mentalităţile din vremea respectivă.
O primă categorie de descoperiri o constituie reprezentările plastice
antropomorfe şi zoomorfe sau care reproduc o serie de obiecte uzuale
(fig.1). Asemenea figurine, lucrate dintr-o pastă de lut omogenă şi arse
(incomplet) în aceeaşi tehnică ca şi ceramica aşezărilor din care provin,
redau în miniatură, siluete umane şi animaliere sau unele obiecte,
dimensiunile lor fiind cuprinse între 1,5cm şi 6 cm. Figurinele
antropomorfe reprezintă schematic corpul uman, fără mâini şi cu
picioarele, în cele mai multe cazuri, depărtate. Capul este doar sugerat
printr-o redare convenţional stilizată. Exemplarele care înfăţişează unele
specii de animale, în special ovi-caprine, taurine sau cabaline sunt mai
realist realizate, la unele dintre acestea fiind evidenţiate chiar unele
elemente anatomice, precum coarnele, coama sau coada. Se pare că unele
piese, după înfăţişarea lor ar putea reda şi anumite specii de păsări. Pe
lângă siluete de oameni şi animale au fost descoperite şi piese care
reproduc şei de călărie sau obiecte diverse mai greu de identificat.
Asemenea reprezentări plastice sunt cunoscute la Lozna- Botoşani 1
de unde provin 15 exemplare şi Durleşti-Chişinău 2 unde au fost găsite 21
de piese şi câte una sau douăt-trei piese la Hansca 3 şi Dănceni-Ialoveni 4
Alcedar (Odaia) 5-Şoldăneşti, Mălăeştii-Vechi 6 şi Hucea-Răşcani 7,
1

D.Gh.Teodor, Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spaţiul carpato-dunărean,
în Hierasus, X, 1997, p.105, fig.8/1, 3-4, 14; idem, Elemente nomade din secolele VIVIII d.Hr. în regiunile de la est şi sud de Carpaţi, în Musaios, V, 1999, p.79, fig.8/1,
3-4, 14.
2
I.Tentiuc, Plastica miniaturală de lut din perioada evului mediu timpuriu din
Moldova, în Tyrageţia, VI-VII, 1996-1997, p.115-117, fig.1/2; 2; 3.
3
I. A. Rafalovič, Slavjane VI-IX vekov v Moldavii, Chişinău, 1972, p.117-118,
fig.18/6, 8-9, 12-13.
4
I. Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian în epoca evului mediu
timpuriu (sec.V-VII d.Chr), Chişinău, 1998, p.136, fig.61/11.
5
Ibidem, p. 132, fig. 61/1.
6
Ibidem, p. 144, fig. 61/16.
7
Ibidem, p. 140, fig. 61/14.
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Trebujeni (Scoc) 8 Selişte 9, Lopatna 10 şi Brăneşti-Orhei 11, toate
descoperite în aşezări datând din perioada secolelor VII-IX d.Hr. În cele
mai multe obiective asemenea piese au fost găsite în locuinţe, de obicei
în preajma vetrelor, mai rar în gropi rituale speciale sau în morminte.
Deşi au fost atribuite de mulţi specialişti populaţiilor slave, în
obiectivele aparţinând acestora, din zonele Europei est centrale şi
răsăritene, cu excepţia aşezării de la Mikulčice 12 din Cehia şi a câtorva
locuri din Germania 13, unde sunt puse pe seama unor aşa zise grupuri de
slavi nomazi (!), figurine de acest tip nu au mai fost atestate nicăieri în
aşezările unor populaţii sedentare. Noi credem că acest gen de
descoperiri ar putea aparţine mai curând unor grupuri de populaţii
nomade huno-alanice sau protobulgare, ca şi alte piese mai deosebite cu
care sunt de obicei asociate.
În legătură cu prezenţa figurinelor antropomorfe s-a emis opinia
potrivit căreia, ele ar fi o reflectare directă a unor credinţe păgâne,
referitoare la străvechile sacrificii umane, vizînd elemente apotropaice,
de fertilitate sau de invocare a binefacerilor forţelor divine. Figurinele
zoomorfe ilustrează şi ele existenţa unor practici privind starea
animalelor domestice, unele chiar venerate, precum taurul sau calul, dar
şi invocarea şanselor la vânătoare în cazul animalelor sălbatice. Multe din
practicile magico-rituale, în care s-au utilizat figurine antropomorfe sau
zoomorfe, specifice panteonului spiritual precreştin, s-au menţinut până
târziu şi la populaţia autohtonă de la est şi sud de Carpaţi 14, studiile
etnografice evidenţiindu-le în numeroase cazuri. În legătură cu aceste
figurine s-a emis şi ipoteza potrivit căreia ele ar repezinta jucării pentru
copii 15. Fără a exclude o atare destinaţie, trebuie arătat totuşi că în multe
8

Ibidem, p. 149, fig. 61/2, 5.
Ibidem, p. 150, fig. 61/17.
10
Ibidem, p. 143-144, fig, 61/7, 13.
11
Ibidem, p. 134, fig. 61/6.
12
B. Novotný, Hromadný nález hlinčných votivnich symbolù ze slovanskèho
knižecho hradu u Mikulčic, în Památky Acheologické, LVII, 1966, p. 649-685; idem,
Casné slovanské Moldavskéodiobny k hromadńmu nálezu hlinčńych votivnich
symbolù z Mikulčić, în Archeologické Rozhledy, 4, 1970, p. 412-420.
13
H. J. Stoll, Tönere kleinplastiken aus der Stadtkerngrabung Magdeburg, în
Zeischrift für Archaeologie, 16, 1982, p. 291-300.
14
R.Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1985, p. 482-540.
15
I. A. Rafalovič, Skul’pturnye izobraženija liudej i životnych iz ranneslavijanskich
poselenii na territorii Moldavskoj SSR, în Archeologija, etnografija i
iskusstvovedenie Moldavii: Materialy i issledovanja , Chişinău, 1968, p. 100-105.
9
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cazuri, la unele grupuri etnice şi copiii au fost implicaţi în diferite practici
magico-religioase, fiind iniţiaţi chiar în prelucrarea unor asemenea obiecte, cu
posibile proprietăţi binefăcătoare. Este tot atât de posibil ca utilizarea
figurinelor în anumuite practici rituale să aibă rădăcini chiar locale, legate de
concepţia succesiunii neîntrerupte viaţă-moarte-viaţă, expresie a legăturilor
indestructibile dintre venerarea stămoşilor şi vechile culte agrare16.
În multe din obiectivele amintite, alături de figurine au fost
descoperite şi mici rondele din lut ars, în formă de pâini (turte), mai rar în
formă de colaci (fig.2). Exemplarele au formă aproximativ semiglobulară sau mai aplatizată fiind foarte asemănătoare cu pâinile, colacii
sau turtele făcute din aluat. În general, dimensiunile lor nu sunt prea
mari, oscilând între 1 cm şi 3-5 cm şi sunt lucrate dintr-o pastă de lut
relativ densă conţinând, ca şi la figurine, o anumită cantitate de nisip fin.
În general, sunt bine finisate dar arse inegal, prezentând pe suprafaţă o
culoare brun gălbuie, uneori cu mici pete cenuşii. Multe din aceste pâini
miniaturale au incizate, înainte de ardere, diferite semne, precum cruci,
linii, haşuri, puncte sau mici cercuri etc.
Astfel de pâini miniaturale din lut au fost descoperite în destul de
multe obiective, datând din perioada celei de a doua jumătăţi a primului
mileniu creştin, printre care şi cele de la Suceava-Şipot 17, BotoşanaSuceava 18 Ripnev-Hotin 19 Dulceanca 20 şi Vedea-Teleorman 21,
Vlădiceasca-Ilfov 22, de pe teritoriul oraşului Bucureşti 23 sau Gropşani16

N.N. Veleckaija, Iazyčeskaja simbolika slavianskich archaičeskich ritualov,
Moskva, 1978, p. 162 (pentru zonele slav răsăritene) şi V. Sârbu, Credinţe şi practici
funeare religiose şi magice în lumea geto-dacilor, Brăila, 1993, p.58-70 (pentru
zonele de la nordul Dunării de Jos).
17
D.Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1978, fig. 7/2.
18
Ibidem, fig.7/4; idem, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n.
Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984, p. 35, fig. 26/2.
19
V.D. Baran, Rannislav’jani miž Dnistrom i Prip’jatiu, Kiev, 1972, p. 208-226.
20
Susana Dolinescu Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul
Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p.73, 75, 77, fig. 67; 73; 78;
103; eadem, Habitats des VIe et VIIe siècles de notre ère à Dulceanca, în Dacia NS,
XXXVI, 1992, p. 133-134, 152, fig. 5/13-14; 7/1-3¸14/16, 22; 16/2; 20/1-12, 15.
21
Eadem, Cercetări arheologice în com.Vedea /(jud.Teleorman), în Materiale, XVI,
Vaslui, 1986, p. 202-207.
22
V. Sandu, F. Miu, Vlădiceasca-Tîncăbeşti, com. Snagov, Sectorul Agricol Ilfov,în
Cronica cercetărilor arheologice, campania 1995.A XXX -a Sesiune anuală de rapoarte
arheologice, 2-5 mai 1996, Brăila, 1996, p.137-138, nr.71.
23
Al. Ştefănescu, Cercetările arheologice din cartierul Vitan, în Bucureşti-Materiale
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Dolj 24 , în aşezări datând din secolele VI-VII, dar şi la Lozna-Botoşani 25,
Hansca-Ialoveni 26 şi Trebujeni (Scoc)- Orhei 27, în staţiuni aparţinând
scolelor VII-IX. Menţionăm că la Lozna au fost descoperite 16
exemplare, întregi sau fragmentare, de diferite dimensiuni. Şi în alte părţi
ale teritoriului de la nordul Dunării de Jos au fost scoase la iveală astfel
de pâini miniaturale din lut, ca de exemplu la Lazuri 28 şi Culciu Mare –
Satu Mare 29 în aşezări datând din perioada secolelor VI-VII. Asemenea
vestigii sunt atestate şi în alte zone ale Europei, îndeosebi în Ucraina, în
destul de multe obiective aparţinând celei de a doua jumătăţi a mileniului
I d.Hr. 30 fiind puse în legătură cu manifestările magico-rituale practicate
de triburile slave, vizând protejarea recoltelor, a proviziilor alimentare,
dar şi cu unele credinţe privitoare la cei decedaţi. Probabil unele
exemplare din categoria aşa numiţilor vălătuci din lut, mai ales cei de
dimensiuni mai mici (3-6 cm), ar trebui incluse în rândul obiectelor
rituale care imită pâinile din aluat. În aceste cazuri nu este exclusă, aşa
cum s-a mai opinat de unii specialişti 31, o legătură cultuală între
cuptoarele caselor şi procesul de pregătire şi coacere a pâinii. O atare
asociere ar reprezenta de fapt conexiunea dintre cuptor, ca sursă de
căldură şi lumină (dar şi făgaşul veneratului zeu al focului) şi pâinea ca
element esenţial al hranei, adusă acestuia ca ofrandă 32. Este interesant de
de istorie şi muzeografie, 8, 1971, p. 68-80.
24
Gh. Popilian, M. Nica, Gropşani. Monografie arheologică, Bucureşti, 1998, p.50,
117, fig. 17/6; 67/11.
25
D. Gh. Teodor, op.cit., în Hierasus, X, 1997, p.105, fig. 8/16.
26
I. A. Rafalovič, Issledovanija ranneslavijanskich poselenii v Moldove, în
Archeologičeskie issledovanija v Moldavii, 1970-1971, Chişinău, 1973, p. 153, fig.
10/10; I. A. Rafalovič, N.V. Gol’ceva, Issledovanie ranneslavjanskogo poselenija
Hanska I, în Archeologičeskie issledovanija v Moldavii, Chişinău, 1974, p.150, fig.
2/6, 9.
27
N.P. Tel’nov, Issledovanije slavjanskogo selišća Skok, în Archeologičeskie
issledovanija v Moldavii, 1983, Chişinău, 1988, p. 106, fig. 4/11.
28
I. Stanciu, „Tonbrote”als indiz fűr die Wanderung und die Magisch-Rituellen
Glauben und praktiken der frűhen Slawen, în Eastern Review- Sanktuaria i kult, 5,
2001, p.123-149, pl.III/1; IV/1-2; V/1; VI/1-2, 4-5; VII/2, 4, 7; VIII/4.
29
Idem, O nouă aşezare slavă timpurie din zona Someşului Inferior (Culciu MareZöldmezo, com.Culciu, judeţul Satu Mare, în Relaţii româno ucrainiene; istorie şi
contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p. 127-148.
30
I. Stamate, „Pâinişoarele” din lut (Un exemplu de dialog între arheologie şi
etnologie), în AMP, XXIII, 1,2000, p. 363-365, cu bibliografia aferentă.
31
Ibidem, p. 366-368.
32
Ibidem, p.367.
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reţinut că la Lozna-Botoşani şi Hansca-Ialoveni pâinile miniaturale din
lut sunt asociate, în unele locuinţe, cu figurine antropomorfe sau
zoomorfe şi uneori şi cu alte vestigii utilizate şi ele, în manifestările
religioase rituale.
Tot în categoria obiectelor folosite ritual de către populaţia din
perioada de timp amintită, trebuie incluse şi cuţitele de jertfă, lucrate din
fier, prevăzute la unul din capete cu ornamente în formă de volute
(fig.3/8-13). Astfel de exemplare au fost scoase la iveală la LoznaBotoşani 33, Izvoare Bahna-Neamţ 34, Trebujeni 35 şi Brăneşti-Orhei 36,
Raşcov-Hotin 37, Alcedar-Şoldăneşti 38 şi Revno-Cernăuţi 39 în aşezări
aparţinând veacurilor VII-IX. Unele exemplare au fost atestate şi în
staţiuni datând dintr-o perioadă mai târzie (secolele X-XI), ca de exemplu
la Bucov-Prahova 40 sau Dinogeţia 41. Datarea acestor aşa zise cuţite de
jertfă, cu deosebire în perioada scolelor VIII-IX, trebuie admisă cu unele
rezerve, ca şi originea lor, de vreme ce un exemplar lucrat din aur este
întâlnit în colierul de la Şimleul Silvaniei atribuit secolului al V-lea 42 şi
care nu are nici o legătură cu lumea slavă răsăriteană. După părerea
noastră, dimensiunile relativ reduse ale cuţitelor din fier şi mai ales forma
lor, par a indica mai curând utilizarea acestora ca instrumente medicale,
chirurgicale.
33

I. Mitrea, Unele consideraţii privind originea, cronologia şi semnificaţia etnoculturală a cuţitelor cu volute descoperite pe teritoriul României,în Carpica, XVI,
1984, p.87, fig.2/21
34
Idem, Aşezarea prefeudală de la Izvoare Bahna (II), în Carpica, X, 1978, p. 211212, fig. 21.
35
E.A. Rikman, I.A. Rafalovič. I.G. Hîncu, Očerki istorii cul’tury Moldavii (IIXIVvv), Chişinău, 1971, p. 80-82, fig.12/5.
36
G.B. Fedorov, Naselenie pruto-dnestrovskogo meždureč’ja, în MIA, 89, 1960, p.
280, fig. 71/4.
37
S. Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, Chişinău,
2005, p. 110, fig. 32/5.
38
G.B. Fedorov, op.cit., p. 279, fig. 65/1.
39
L.P. Michailina, B.A. Timoščiuk, Slavjanskie pamjatniki basseina vrechnego Pruta,
VIII-X v v, Kiev, 1983, p. 205-219, fig. 4/10.
40
Maria Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările de la BucovPloieşti), Bucureşti, 1978, p. 115-117, fig. 92/21.
41
Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, Eug.Comşa, Dinogeţia, I, Bucureşti, 1967, p. 82,
fig. 4/9.
42
R. Harhoiu, Şimleul Silvaniei,în Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti,
1976, p. 560.
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Este interesant de reţinut că în aşezările de la Lozna43 şi Hansca44 au
fost descoperite şi câteva resturi provenite din mici vase din sticlă, vestigii
necunoscute în general în obiectivele din perioada secolelor VII-IX d.Hr.
Unele din aceste fragmente din sticlă ar putea să provină însă din
recipiente aparţinând unei perioade mai vechi (secolele IV-VI d.Hr.),
descoperite întâmplător de unii dintre locuitorii satelor amintite şi
datorită structurii şi rarităţii lor au putut fi utlizate ca obiecte apotropaice
în manifestările magico-rituale.
În categoria obiectelor destinate anumitor practici rituale au fost
probabil folosite şi arşicele provenite de la ovi-caprine, mai ales acelea
prezentând semne diferite incizate pe suprafaţa lor. Astfel de arşice cu
semne incizate au fost descoperite de exemplu la Lozna-Botoşani 45,
Hansca-Ialoveni 46, Bucov-Prahova 47, Brăneşti 48 şi Trebujeni-Orhei 49,
Măşcăuţi-Crâuleni 50, Hlingeni 51 şi Alcedar (Odaia) 52-Şoldăneşti. Deşi se
consideră că astfel de arşice au fost utilizate doar ca piese în anumite
jocuri de copii sau de adulţi, ele au fost totuşi folosite şi în ritualele
magice de către şamanii din alte zone, ca de exemplu în Altai sau nordul
Caucazului 53.
O semnificaţie aparte, alături de obiectele amintite, o au şi câteva
amulete lucrate din bronz prin turnare în tipare mono sau bivalve,
43

Descoperiri inedite. Fragmentele provin din complexele de locuire nr.18; 24; 25 şi 28.
I.A. Rafalovič, N.V. Gol’ceva, op.cit., p. 154, fig. 2/10.
45
D.Gh. Teodor, Cercetări în aşezarea din secolele VII-VIII de la Lozna-Străteni, în
Materiale, Tulcea, 1980, p. 456-457, fig. 8/4.
46
I.G. Hîncu, Rezultaty archeologičeskich raskopok selišča X-XIV v v y c.Hanska v
1970-1971, în Archeologičeskie Issledovanija v Moldavii, 1970-1971gg, Chişinău,
1073, p. 178, fig. 2/5.
47
Maria Comşa, op.cit., p.1034, fig. 103.
48
N.P. Tel’nov, G.F. Cebotarenco, Gončarnaja masterskaija s poselenija u s.Gansk,
în Srednevekovye pamjatniki Dnestrovsko- Prutskogo meždurečja, Chişinău, 1988,
p. 4, fig. 1/6.
49
S. Musteaţă, op.cit., p.79, fig. 45/6-7.
50
Ibidem, fig. 41/3.
51
Ibidem, fig. 45/1-4.
52
M. Kašuba, N.P. Tel’nov, T.A. Ščerbakova, Alčedarskoe drevenrusskoe poselenie,
Tiraspol, 1997, p.52, pl. XIV/3-7.
53
Gy. Lászlo, Études archéologiques sur l’histoire de la société des Avares, în
Archëologiaa Hungarica, XXXIV, 1955, p. 151-153, fig. 38; V.I. Marcovici, Peščeryrodovye usypal’nicy v šatoevskoi kotlovikd (Čečenija), în Kratkie Soobščenija, 86,
1961, p.105, fig. 44.
44
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reprezentând călăreţi sau siluete şi chipuri umane (fig.3/1-7). Asemenea
exemplare au fost atestate la Buţuluc-Iaşi 54, Dăneşti-Vaslui 55, HanscaIaloveni 56, Petruha 57, şi Trebujeni-Orhei 58, o localitate necunoscută din
Câmpia Munteniei 59, precum şi la Bolgrad 60 şi Cubei-Belgorod
Dnestrovski 61 în zona de sud a interfluvilui Prut-Nistru. Unele detalii
anatomice la câteva din figurile umane, cu evidente trăsături mongoloide,
poziţia unora dintre ele amintind de gesturile rituale ale şamanilor, ca şi
prezenţa, în cazul unor exemplare a calului, atestă neîndoielnic, nu numai
originea nord-cucaziană sau extrem-orientală a acestora, ci şi destinaţia
lor religioasă. Ele sunt specifice populaţiilor nomade de călăreţi, care
pendulau întinsele zone dintre munţii Altai şi Hangan, de la est de munţii
Ural, şi până în vestul Mării Caspice şi nordul Mării Negre şi Cucazului.
La aceste grupuri de populaţie nomadă, la care zeul suprem era cerul
(Tengri), calul avea o importanţă aparte în panteonul religiei tangristice,
fiind considerat o zeitate protectoare a omului şi a drumurilor 62. El era
sacrificat cerului, ca ofrandă pentru bunăvoinţa zeului sau la moartea
călăreţului, pe care trebuia să-l însoţescă în drumul lui către lumea
veşnică. Datate cu deosebire în perioada secolelor VII-IX, uneori şi mai
târziu, asemenea amulete au fost difuzate în regiunile de la est şi sud de
Carpaţi, probabil de grupuri de populaţii nomade huno-bulgare sau
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În sfârşit, o altă categorie de descoperiri care, după opinia noastră,
ar putea fi puse tot în legătură cu anumite practici rituale magice, în
general, în a doua jumătate a primului mileniu d.Hr., este constituită din
anumite vase lucrate cu mâna, prezentând pe suprafaţa lor diferite semne
şi ornamente neobişnuite sau chiar, siluete zoomorfe, împreună cu alte
numeroase vase miniaturale de diferite tipuri (fig.4). Astfel de descoperiri
sunt cunoscute de exemplu, la Bacău-Curtea Domnească 64, Banca 65 şi
Vetrişoaia-Vaslui 66, Davideni-Neamţ 67, Lozna-Botoşani 68, DulceancaTeleorman 69, în mai multe obiective de pe teritoriul oraşului Bucureşti 70,
precum şi la Hansca-Ialoveni 71, Trebujeni-Orhei 72, Durleşti-Chişinău73
sau Pererâta-Briceni 74. Aceste tipuri de recipiente au fost probabil
utilizate în ritualurile pentru protecţia surselor de apă, pescuit sau pentru
diferite libaţii.
În multe aşezări, astfel de vase prezentând asemenea ornamente şi
semne au fost descoperite împreună cu alte obiecte utilizate în practicile
magico-rituale (figurine, pâini minaturale etc.), întregind ansamblul unor
categorii de vestigii încă puţin cunoscute în evoluţia vieţii religioase din
perioada marilor migaţii.
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Este important de reţinut că studierea atentă a acestui gen de
descoperiri poate oferi noi şi mai lesnicioase căi de a reconstitui, fie şi
parţial, aspecte inedite din panteonul religios al populaţiilor sedentare sau
nomade dintr-o perioadă istorică deosebit de complexă din punct de
vedere politic, în răstimpul căreia au avut loc multiple şi uneori
fundamentale prefaceri social-conomice şi culturale. Consecinţele acestor
transformări pot fi astfel evidenţiate şi în sfera practicilor magico-rituale
şi, prin intermediul lor, încercarea de a departaja influenţele eterogene
acceptate în desfăşurarea vieţii spirituale locale, perenitatea elementelor
autohtone străvechi precreştine, dar mai ales, comparativ, ponderea lor în
manifestările religioase actuale.
Valorificarea a cât mai multe din acest gen de descoperiri ar spori
considerabil, informaţiile referitoare la o serie de aspecte din viaţa
spirituală din perioada evului mediu timpuriu, din regiunile de la nordul
Dunării de Jos, încă puţin sau deloc cunoscute sau studiate până acum.
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Vestiges magico-rituels au début du Moyen Age
à l’est et au sud des Carpates
Résumé
A l’ocasion des recherches archéologiques menées dans les régions de
l’est et du sud des Carpates pour des objectifs qui datent de la deuxième moitié
du premier millénaire après J.Ch., on a trouvé un nombre considérable d’outils,
objets vestimentaires , objets de parure et de culte tout comme des vestiges en
céramique faits à la main ou à l’aide de la roue. A partir de ces découvertes on a
pu connaitre une série d’aspects d’ordre social-économique, culturel et
regardant la vie spirituelle, spécifiques à la population autochtone ou à certains
groups de migratoires établis pour une période temporaire dans les endroits
mentionnés.
Dans certains des objectifs recherchés, on a découvert aussi une série de
vestiges que les spécialistes ont associé avec ceratins manifestations magicorituelles. Les plus importantes de ces vestiges sont les figurines en miniature en
argile qui représentent des silhouettes humains et des animaux (fig.1), les pains
en miniature en argile (fig.2), les couteaux en fer prévus avec des volutes à une
extrémité, utilisés pour des sacrifices (fig.3/8-13), et des amulettes en bronz,
représentant des silhouettes et des visages humains et des cavaliers (fig.3/1-7).
De même, on a trouvé aussi des restes des récipients anciens en verre, tout
comme des pots en argile, faits à la main, ceratins étant en miniature, présentant
sur leur surface des signes divers, des motifs ornamentaux inhubituels ou des
silhouettes zoomorphes (fig.4).
On considère que ces vestiges ont été utilisés dans des cérémonies
magico-rituelles d’origine païenne, déroulées pour la protection contre les
maladies ou les force de la nature, pour la richesse des récoltes, pour l’èlevage
des animaux, pour le bon déroulement de la chasse, etc. Quelques-unes de ces
pratiquers magico-religieuses appartiennent à une ancienne tradition locale,
mais d’autres ont été apportées par certains groupes de population migratoire
d’origine slave, alaine ou huno-bulgare, qui sont entrés en contact avec les
communautés des villages autochtones romaniques ou les communautés
roumaines anciennes.
En dépit de la dispersion dans les endroits mentionnés, dès les premier
siècle du Ier millénaire après J. Ch. du christianisme, certaines de ces pratiques
d’origine païenne se sont préservés pourtant au fil du temps, étant attestées
jusqu’au présent dans les traditions des roumains.
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Fig. 1 Figurine antropomorfe şi zoomorfe. 1-3, 6, Lozna-Botoşani; 4, Mălăeştii
Vechi-Râşcani; 5, Hansca-Ialoveni; 7-12, Durleşti- Chişinău
Figurines anthropomorphes et zoomorphes. 1-3, 6, Lozna-Botoşani; 4, Mălăeştii
Vechi-Râşcani; 5, Hansca-Ialoveni; 7-12, Durleşti- Chişinău.
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Fig. 2 Pâini şi colaci miniaturale. 1-4, Lozna-Botoşani; 5-7, 10, DulceancaTeleorman; 8, Botoşana-Suceava; 9, Suceava-Şipot.
Pains en miniature, en terre cuite. 1-4, Lozna-Botoşani; 5-7, 10, DulceancaTeleorman; 8, Botoşana-Suceava; 9, Suceava-Şipot.
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Fig. 3 Amulete din bronz şi cuţite de jertfă din fier. 1, 7, Hansca-Ialoveni; 2, 13,
Trebujeni-Orhei; 3, Buţuluc-Iaşi; 4, Petruha-Orhei; 5, Dăneşti-Vaslui; 6, Muntenia;
8, Brăneşti-Orhei; 9, Alcedar-Rezina; 10, Lozna-Botoşani; 11, Izvoare BahnaNeamţ; 12, Revno-Cernăuţi.
Amulettes en bronz et couteaux en fer pour sacrifices: 1, 7, Hansca-Ialoveni; 2, 13,
Trebujeni-Orhei; 3, Buţuluc-Iaşi; 4, Petruha-Orhei; 5, Dăneşti-Vaslui; 6, Muntenia;
8, Brăneşti-Orhei; 9, Alcedar-Rezina; 10, Lozna-Botoşani; 11, Izvoare BahnaNeamţ; 12, Revno-Cernăuţi.
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Fig. 4 Vase cu motive decorative magico-rituale. 1. Vetrişoaia-Vaslui; 2. DavideniNeamţ; 3. Lozna-Botoşani; 4. Pererâta-Briceni; 5, 7. Bacău; 6, 8-9. Banca-Vaslui.
Pots faits à la main décorés avec des motifs magico-rituells. 1. Vetrişoaia-Vaslui; 2.
Davideni-Neamţ; 3. Lozna-Botoşani; 4. Pererâta-Briceni; 5, 7. Bacău; 6, 8-9. BancaVaslui.
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