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Încă din momentul descoperirii ei, cultura Precucuteni a fost considerată, pe bună dreptate, ca o
"prefaţă"

a culturii Cucuteni - motiv pentru care i s-a dat acest nume 1. Legătura organică dintre cele două
culturi se evidenţiază nu numai sub aspectul manifestărilor materiale, ci deopotrivă şi pe planul vieţii
spirituale, ceea ce are semnificaţii profunde în privinţa identităţii etnice a comunităţilor umane care le-au
creat. Bineînţeles, la nivelul culturii Precucuteni nu a fost încă pe deplin atinsă larga paletă de exprimare a
comunitătilor cucuteniene în domeniul magico-religios, dar se prefigurează clar cea mai mare parte a
acestor credinţe. În afară de plastică, forma cea mai înaltă de expresie a acestor manifestări o reprezintă
locurile special amenajate pentru derularea unor ceremonii de cult: altare şi chiar construcţii cu caracter de
sanctuar.
În acest sens, avem o serie de informaţii mai vechi, îmbogăţite prin descoperiri de dată recentă.
Datele provin atât de pe teritoriul Moldovei, cât şi din Ucraina, unde cultura Precucuteni a fost desemnată
cu numele de Tripolie A, în aceeaşi idee de subliniere a legăturii sale organice cu complexul CucuteniTripolie2.
Reamintim, pe scurt, principalele date despre complexele de cult deja publicate, pentru o mai
bună comparare a celor recent descoperite. Pentru unele dintre descoperirile anterioare (Grenovka şi
Solonceni I) nu avem decât simple semnalări3, ceea ce nu ne permite să ne formăm o imagine coerentă
asupra acestor ansambluri. De asemenea, prin contextul descoperirii, rămâne neclară interpretarea
complexului de la Târpeşti Oud. Neamţ), găsit sub nivelul unei locuinţe (nr.5) 4 şi care putea să reprezinte
atât un ritual de fundare, cât şi, destul de plauzibil, resturile împrăştiate ale unei construcţii de cult, având
în vedere răspândirea obiectelor pe o suprafaţă de aproximativ 20 m2(vase, 34 de figurine antropomorfe,
mai multe scăunele şi o măsuţă) 5 . Până de curând, cele mai reprezentative descoperiri ale unor complexe
de cult în aria culturii Precucuteni - Tripolie A rămâneau cele de la Sabatinovka şi Poduri.
În aşezarea Sabatinovka li din bazinul Bugului Sudic (Ucraina), construcţia-sanctuar, cu pridvor
(fig.1 ), avea o suprafaţă de 70 m2 şi conţinea un cuptor cu numeroase vase, 21 de statuete feminine
(dintre care cinci aşezate lângă acelaşi număr de râşniţe şi 16 pe o laviţă), circa zece tronuri-scăunele (cu
proeminenţe în formă de corn) şi un tron de lut, de mari dimensiuni (terminat, de asemenea, prin
proeminenţe-coame); statuetele şi scăunelele erau pictate cu roşu pe alb 6 .
La Poduri Oud. Bacău), în locuinţa nr.36 (săpată pa~ial) au fost descoperite două vetre, în jurul
fiecăreia existând câte un complex de cult. Lângă prima vatră era un complex, denumit "Sfânta Familie",
format din şapte statuete, un tron de lut ars şi un vas miniatural (fig.2/1). Lângă cea de a doua vatră erau
depuse, într-un vas, 21 de statuete şi 13 tronuri, probabil învelite în paie - complex denumit convenţional
"Soborul Zeiţelor" (fig.2/2)7.
Cercetările din ultimii cinci ani au pus în lumină două noi descoperiri precucuteniene, de excepţie,
ce pot fi considerate, fără nici o reticenţă, drept construcţii cu rol de cult (sanctuare).
' Radu Vulpe, Civilisation precucutenienne recemment decouverte ii Izvoare en Moldavie, Eurasia Septentrionalis Antiqua, XI, 1937, p.134-146.
Tatjana S. Passek, Periodizacija 1ripol'skich poselenija, în colec!ia MIA, 10, Moskva, 1949; Ekaterina K. Cemys, Eneoltt pravobereznoj Ukrainy i
Moldavii, în voi. Eneolit SSSR, Moskva, 1982, p.165-320; Linda Ellis, The Cucuteni-Tripolie Culture, în colecţia BAR - lnternational Series 217,
Oxford, 1984.
3 Dan Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, Piatra Neam!, 1997, p.35 şi notele 62-63.
'Silvia Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucu\eni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, p.107.
5 Eadem. Târpeşli. From Prehistory to History in Eastem Romania, în colecţia BAR - lnternational Series 107, Oxford, 1981, p.26-27.
6 M.L.Makarevic. Ob ideologiceskich predstavlenijach u tripol'skich plemen, Zapiski Odesskogo archeologiceskogo obseestva, I (34 ), 1960,
290-292 şi fig.1.
7
Dan Monah el alii, Cercetările arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru ,în Cercetări Arheologice, Vl, 1983, p.15-20; iidem, Noi date C" din
nivelurile apa~inând culturii Precucuteni din sta!iunea de la Poduri - "Dealul Ghindaru", jud. Bacău, în Cercetări Arheologice, VIII. 1986, p.138;
D. Monah, O importantă descoperire arheologică, Arta, 7-8, 1982, p.11-13; idem, Practici rituale în vremea culturii Cucuteni. în voi. Credin\ă şi
cultură în Moldova, voi. I (Trecut religios şi devenire creştină), laşi, 1995, p.14-16; idem, op. cit„ 1997, p.34-35, 191-192; Cornelia-Magda Mantu,
Gh. Dumitroaia, Cult Complex "The Council of the Godesses", în voi. Cucuteni, lhe least great chalcolitnic civilization ol Europe, TessalonikiAthen, 1997, p.179-181.
2

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Complexele de cult Precucuteni

62

În marea aşezare precucuteniană de la Târgu Frumos (din faza a III-a a acestei culturi) stratul de
cu o grosime de circa un metru, a indicat succesiunea a trei etape (fiecare cu câte două
orizonturi), marcate atât prin compoziţia diferită a solului, cât şi prin suprapunerea sau întretăierea unor
complexe de locuire 8. Una din cele 12 locuinţe descoperite aici (nr.11, situată în sectorul D al staVunii:
fig.3/1) aparţinea ultimului nivel de locuire (III) şi se evidenţia prin existe~ţa unei platforme groase de lut,
construită pe bârne, în maniera ce va deveni specifică culturii Cucuteni. ln partea sa nord-estică, locuinţa
avea o vatră de mari dimensiuni, cu un diametru de 1,20 - 1,30 m, în fata căreia, uşor lateral (spre sudvest), era un altar casnic, care fusese înconjurat cu o margine de lut, în' formă de potcoavă (fig. 4/3). În
momentul descoperirii, atât altarul cât şi marginea înconjurătoare erau puternic deranjate şi fragmentare
(fig. 3/2) 9• Ele au fost acoperite cu o angobă albicioasă, pe care s-a pictat cu roşu-brun; la prima vedere,
pare a fi vorba de o tricromie, dar deosebirile de nuanţă între roşu şi brun par a se datora arderii
secundare (fig. 4/1). Altarul prezintă o formă necunoscută până acum. El consta din două plăci de lut,
unite la partea superioară printr-o cornişă, care se arcuia spre spate, continuându-se cu o altă placă, de
data aceasta unitară, paralelă cu cele din faţă; între ele există un spaţiu liber, vizibil prin intervalul dintre
plăcile frontale (fig. 4/2). Se pare că cele două plăci anterioare redau, printr-o schematizare extremă,
busturi umane. Una din plăci era întreagă (cu excepţia bazei), iar din cealaltă s-au păstrat două fragmente.
Plăcile au, în starea actuală de conservare, o înăltime de 26 cm şi o lătime de 20 cm, cu o grosime de 4
cm. Părţile laterale erau rotunjite. Între plăcile fro~tale şi placa dorsală ~xistă câte o muchie transversală
de lut, ambele dispuse puţin oblic şi prinse organic de spatele celor două plăci din faţă. Pe părţile afrontate
ale muchiilor era câte o amprentă trapezoidală. La partea inferioară, aceste muchii aveau câte o perforaţie
(cu diametrul de 6 cm), din care s-au păstrat doar segmente. Amprentele trapezoidale şi orificiile
sugerează că cele două plăci frontale erau probabil prinse între ele cu ajutorul unui dispozitiv de lemn,
terminat cu o tijă introdusă în cele două orificii. În caz că respectivul dispozitiv avea într-adevăr această
formă, el ar fi putut servi la deplasarea altarului.
La partea superioară, plăcile frontale aveau, lateral, câte o uşoară răsfrângere exterioară,
sugerând probabil "umerii". La nivelul lor începea cornişa. Placa dorsală era lucrată mai rudimentar şi
arsă, ca şi cornişa, până la zgurificare. Pe alocuri, această placă prezintă, pe faţa lnterioară, slabe urme
de vopsea albicioasă şi puncte de culoare brună, dispuse întâmplător.
Partea de deasupra cornişei era ruptă, dar nu excludem posibilitatea ca aici să se fi aflat capetele
(fixe sau mobile) celor două reprezentări antropomorfe schematizate, dacă avem în vedere cum se
terminau, de exemplu, altarele de la Parţa 10 sau Truşeşti 11 • Aspectul cel mai important al acestui altar
neobişnuit îl reprezintă pictura existentă pe feţele plăcilor frontale. Motivul principal al decorului este, pe
fiecare placă, un romb, în mijlocul căruia se află un cerc, uşor ovalizat. Deasupra celor două romburi, sub
cornişă, au fost trasate patru linii paralele. Motivul rombului, uneori cu un orificiu sau cu un desen circular
central, este caracteristic, în plastică, plăcilor de lut din aspectul cultural Stoicani-Aldeni (fig. 5), care se
formează tocmai în zona de contact dintre comunită~le fazei Precucuteni III şi cele de la începutul culturii
Gumelniţa, din Muntenia. Aceste plăci romboidale au fost considerate ca pandantive rituale, iar
reprezentarea lor schematică se găseşte şi la gâtul unor statuete 12• De asemenea, motivul romburilor
circumscrise este considerat un semn simbolic comun pentru mai multe civilizaţii neo-eneolitice din
Europa de sud-est şi centrală, ca şi din Anatolia 13 •
Amplasarea altarului lângă vatră nu este întâmplătoare, deoarece, în calitatea ei de păstrătoare a
focului, vatra era locul cel mai important al casei, deci şi locul de desfăşurare a ceremoniilor rituale 14 • În
cultură,

• N.Ursulescu, D·tru Boghian, Principalele rezultate ale cercetărilor arfleologice din aşezarea precucuteniană de la Tg. Frumos {jud. laşi), în
Codrul Cosminului. Analele Ştiinţifice ale Universită\ii 'Ştefan cel Mare' Suceava, seria Istorie, S.N., 2 (12), 1996, p.38-72.
9 N.Ursulescu, D.Boghian, V.Cotiugă, Târgu Frumos·Baza Pătule, jud. laşi, în Cronica cercetărilor arfleologice. Campania 1998, Bucureşti, 1999,
p.121; idem, Târgu Frumos, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1999, Bucureşti, 2000, p.107.
10 Gh. Lazarovici, Florin Draşovean, Zoia Maxim, Parţa, Timişoara, 2001.
11
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, Adrian C. Florescu, Truşeşti. Monografie arfleologică, Bucureşti-laşi. 1999, p.528·530 şi
lig. 372/6.
12 l.T.Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Bucureşti, 1983, p.104; idem, Monografia arfleologică a
Moldovei de sud, în Danubius, XVI, 1996, p.192.
13
Elisabeth Ruttkay, Ein Heilszeichen aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. in der Lengyel-Kultur, Das Altertum, 45, 1999, p.271-291.
14 Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, 1992, p. 30; Gaston Bachelard, Psihanaliza focului, Bucureşti, 1989, p.31-35, 52-53; Catherine
Pont-Humbert, Dicţionar universal de rituri, credin\e şi simboluri, Bucureşti, 1998, p.136-140; Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri
culturale, Timişoara, 1994, p.198.
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plus, nu putem omite faptul că vatra locuinţei 11 a fost amplasată exact pe locul unde în etapa anterioară
de locuire existase o groapă (nr.29), umplută cu numeroase vestigii; cu ocazia nivelării terenului pentru
ridicarea construcţiei. Aceeaşi situaţie a fost întâlnită şi în cazul locuinţei nr.8, unde vatra cuptorului a fost
construită peste fosta groapă 25, dar şi în numeroase alte aşezări neo-eneolitice. Această soluţie nu poate
avea decât o explicaţie religioasă, deoarece, din punct de vedere tehnic, ridicarea vetrei pe o umplutură
care se tasa cu timpul impunea refacerea repetată a suprafeţei vetrei (în cazul vetrei locuinţei 11 s-au
observat trei-patru asemenea refaceri, iar la vatra locuinţei nr. 8 operaţiunea s-a repetat de 9 ori!).
Ostentaţia cu care această situaţie (vatră/groapă) se repetă, în ciuda inconvenientelor de ordin tehnic,
constituie, credem, un argument forte în favoarea ipotezei că oamenii preistorici considerau că vatra - un
veritabil "centru al lumii" pentru perspectiva familie - nu putea fi construită decât într-un loc hierofanie şi
cratofanic 15 . Era necesar ca un asemenea loc să se găsească într-un contact direct cu fo~ele ce asigurau
regenerarea pennanentă a naturii, deci cu Marea Ze~ă (Mamă a Pământului). Vatra, în calitatea ei de
păstrătoare a focului (de asemenea de origine divină, celestă), asigura astfel, prin construirea sa pe o
groapă care pătrundea în pământul sacru, legătura dintre cele două fo~e generatoare ale vieţii: Cerul şi
Pământul; unirea lor era, în esenţă, o expresie a "cuplului divin", o fonnă de manifestare a hierogamiei.
Deci, umplutura unor asemenea gropi, peste care se construia vatra unei locuinţe (de fapt, punctul cel mai
important al acestuia), poate fi considerată ca o depunere cultică de fundare.
Ideea dublei reprezentări a unor divinităţi în cadrul aceluiaşi complex de cult este întâlnită şi în
alte culturi eneolitice din România, precum la bine-cunoscutul altar de la Truşeşti 16 din faza A a culturii
Cucuteni, la Parţa, în cultura Banatului 17 sau în staţiunea eponimă de la Vădastra 18 . Acestea au fost
interpretate fie ca o formă de reprezentare a ideii cuplului divin · Marea Zeiţă 19 cu acolitul masculin, fie ca
un prototip al ze~elor mamă-fiică, aşa cum vor apare în mitologia greacă, prin cuplul Demeter-Core20 .
Dacă interpretarea motivului pictat de pe busturile celor două plăci frontale ale altarului de la Târgu
Frumos ca simbol feminin este corectă, atunci acest complex de cult poate constitui o dovadă în plus că şi
comunităţile culturii Precucuteni practicau o formă de venerare a cuplului zeităţilor feminine care asigurau
perpetuarea naturii, vegetaţiei, deci a vie~i.
Caracterul de construc~e cu destina~e specială de cult al locuinţei 11 de la Târgu Frumos pare a
fi subliniat şi prin existenţa unei banchete joase, adosată peretelui nordic, la circa 1,5 m spre vest de vatră
(fig. 3/1 ). Bancheta se înălţa, printr-un cant făţuit, cu circa 20 cm deasupra platformei locuinţei; ea avea o
lungime de aproape 3 m şi o lă~me de 1,45 m (de la peretele nordic spre interiorul locuinţei) 21 . Deşi, iniţial,
aceasta a fost interpretată ca un posibil loc pentru dormit22 , totuşi, având în vedere situarea sa în
apropierea vetrei şi a altarului, nu excludem posibilitatea ca bancheta să fi servit pentru depunerea
ofrandelor, aşa cum s-a constatat, de exemplu, la Parţa23 .
De o deosebită importanţă este descoperirea unei construcţii cu evident caracter de sanctuar în
aşezarea de la lsaiia (corn. Răducăneni, jud. laşi), care a existat în faza a li-a şi eventual la începutul celei
de-a III-a a culturii Precucuteni24 • Construcţia a avut două faze de existenţă suprapuse în acelaşi loc,
chiar dacă planul şi dimensiunile par să se fi modificat în oarecare măsură; faza nouă a însemnat o
reconstruire totală, care a deranjat aproape total vechea clădire. Ambele construcţii au avut podea de lut
masiv, pe o structură de bârne de lemn. Atât în faza mai veche, cât şi în cea mai nouă s-au găsit
numeroase obiecte, care aveau o destinaţie specială de cult; uneori, aceste obiecte erau grupate în
1

~

Mircea Eliade, op. cit., p. 49·51.
Vezi nota 11.
17
Vezi nota 1O.
1
• Janos Makkay, Altorientalische Parallelen zu den âltesten Heiligtumstypen SOdosteuropas, în Alba Regia, 11 (1970), 1971, p. 141.
19 Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Die wichtigslen Ergebnisse der archiiologischen Ausgrabungen in der neolithischen Siedlung von Truşeşti
(Moldau), Praehistorische Zeitschrift, 41, 1963, p. 180; Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979, p. 79.
20 Pierre Leveque, Formes et structures mediteraneenes dans la genese de la religio grecque, în Praelectiones Patavinae, IX, Roma, 1971,
p. 175-176; J. Makkay, op. cit., 1971, p 139-141; Dan Monah, Grands themes religieux refletes dans la plastique anthropomorphe Cucuteni·
Tripolie, Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, p. 192; idem, op. cit., 1997, p.214.
21 N. Ursulescu, D. Boghian. V. Cotiugâ, op. cit., 2000, p. 107.
22 Ibidem.
23 Vezi nota 1O.
24 N. Ursulescu, Vicu Merlan, lsaiia. în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, Bucureşti, 1997, p. 32 şi pi. XXIV;
N. Ursulescu, V. Merlan, Felix Adrian Tencariu, lsaiia, corn. Răducăneni, jud. laşi, în Cronica cercelarilor arheologice din România. Campania
2000, Bucureşti, 2001, p.110-112 şi pi. 28; N. Ursulescu, Conslruc\iile-sanctuar în cadrul organizării interne a aşezărilor din eneoliticul timpuriu al
României, în voi. Istorie şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, laşi, 2001, p. 5-6.
16
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adevărate complexe, în jurul celor două vetre, care au
afirmaţia de mai sus, vom stărui asupra a două complexe

avut un amplasament diferit25 . Pentru a ilustra
din această construcţie, pe care le considerăm

a

fi cele mai reprezentative.
Astfel, lângă vatra răvăşită a primei construcţii, pe o suprafaţă de circa 1 m2, s-au găsit trei piese
(fig. 6/1-3), cu un evident caracter de cult, care odinioară făceau parte, probabil, dintr-o structură rituală: o
măsuţă-altar rotundă, de mari dimensiuni (fig. 6/2; 7), cu bazinul sprijinit pe patru picioare masive
(H=17 cm; D. bazinului= 43 cm); un vas de tip askos (fig. 6/3), una din cele mai vechi atestări ale acestei
forme în sud-estul Europei; o tăbliţă fragmentară de lut, cu semne incizate pe una din feţe (fig. 6/1 )26.
Tableta se încadrează în categoria pieselor similare, acoperite cu semne incizate, descoperite în diferite
culturi din sud-estul Europei, ce se pot lega de un mare orizont cultural-cronologic, corespunzător
răspândirii fenomenului istoric de tip "vincian", în sensul larg al accepţiunii; aceste semne au fost
considerate fie simple simboluri magice, fie o veche încercare de utilizare a unui sistem incipient de
scriere 27 . Este evident, însă, că în cazul celor două tăbliţe fragmentare este vorba doar de semne
simbolice. Este posibil ca "şamanul" care avea în grijă acest sanctuar să fi cunoscut în alte zone valoarea
simbolică a acestor tăbliţe acoperite cu semne, dar, neputând să reproducă ideogramele respective, a
incizat semne cu un aspect neobişnuit, în cadrul cărora fragmentele de spirală şi arcurile de cerc deţin
locul cel mai important.
În apropierea celei de a doua vetre, apa~inând construcţiei mai noi, a fost găsit, printre altele, un
recipient de o formă specială (fig. 8), care, aşa cum arată şi alte câteva piese similare din culturile
Gumelniţa şi Cucuteni 28 , a fost modelat tocmai pentru a adăposti un ansamblu de cult, ca un fel de
"puşculiţă" 29 . Asemenea ansambluri de cult erau întrebuinţate cu ocazia unor ceremonii şi apoi păstrate în
recipiente care, de regulă, aveau special această destinaţie, fiind modelate cu gura strâmtată prin
încovoierea marginilor.
Recipientul de la lsaiia conţinea 21 de statuete antropomorfe feminine, 13 scăunele de lut (dintre
care doar unul cu picioare), un colier cu 42 de mărgele de lut perforate (cilindrice şi rotunde), 21 de conuri
de lut cu un orificiu vertical, la partea superioară şi alte 21 de biluţe de lut, perforate doar pa~ial (fig. 9).
Probabil că cele 21 de conuri şi cele 21 de biluţe pa~ial perforate formau odinioară piese unitare, fiind
reunite cu ajutorul unor tije de lemn (fig. 10); rezultă astfel 21 de imagini phallice schematizate30 , ce ar
N. Ursulescu, V. Merlan, F. A. Tencariu, op. cit., 2001, p.110-111. Se repetă, deci, în aşezarea de la lsaiia, constatarea făcuti'I şiin alte aşezari
enolitice din România. precum la Căscioarele (VI. Dumitrescu, Edifice destine au culte decouvert dans la couche Boian-Spanţov de la stalion teii
de Căscioarele, in Dacia. N.S .. XVI. 1970. p. 7. 22; idem. Stratigrafia aşezării-ten de pe Ostrovelul de la Căscioarele, in Cultura şi civilizaţie la
Dunărea de Jos, li. 1986, p. 73-74. 76) sau la Parţa (Gh. Lazarovici, Das neolitische Heiligtum von Parţa, in voi. Neolithic ol Soulheastem Europe
and its Near East Connections, Budapest, 1989, p. 149-174; Gh. Lazarovici. FI. Draşovean. Zoia Maxim, op. cil, 2001), adică locul destilat
activită~lor sacre se păstrează. În acest sens. Mircea Eliade (op. cil, p.57) consideră că: "Templul resanctifică în mod continuu Lumea. pentru că
o reprezintă şi o con~ne in acelaşi timp".
26 N. Ursulescu, V. Merlan, op. cil., 1997, p. 32, pi. XXIV. Ulterior, în campania 2001, deschizându-se din nou suprafaţa din jurul acestei vetre (a
cărei cercetare nu fusese încheiată prin săpăturile de scurta durata din 1996 şi 1998). in pământul provenit din săpătura din 1998, efectuală de
Vicu Merlan, acesta a descoperit jumătatea unei alte tabl~e de acelaşi fel. acoperită de asemenea cu motive incizate pe una din feţe (fig. 6/4).
Similitudinea perfectă a celor două tabl~e ne face să credem că şi cea de a doua provenea din acelaşi complex.
27
N. Vlassa, Chronology ol the Neolithic in Transytvania, in lhe Ughi of lhe Tartaria SetUement's Stratigraphy, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 485494; Emilia Masson, Lmecriture· dans Ies civilisations danubiennes neotithiques, Kaclmos, XXIII, 2, 1985, p. 89-123; S.M.M. Winn, Pre-Writing in
South-Eastem Europe: the Sign System of the Vinea Cultura. cca. 4000 B.C., Calgary, 1981; VI. Dumitrescu. Peut-on reeUement parler d'un
systeme de pre-ecriture de la culture de Vinea?, in Dacia, N. s.. XXIX. 1985. p. 112-118; J. Makkay, A tartariai leletek (Les decowertes de
Tărtăria), Budapest. 1990; N. Ursulescu, Începuturile istoriei pe teritoriul României, laşi. 1998, p. 101-106.
28 Silvia Marinescu-Bîlcu, Marin Cârciumaru, Coliere de Lithospermum purpureo-coeruleum şi "perle" de cerb in neoliticul din România in contextul
centrului şi sud-estului-Europei, SCIVA, 43, 1992, 4. p. 62 şi fig. 8; p. 360 şi fig. 7/1; M. Cârciumaru, Le collier de semences d'Ulmeni (cultura de
Gumelniţa),in Dacia, N.S., XXIX, 1985, p. 125 şi f19. 1; Vasile Ursachi, Le depâl d'objets de parure eneolithiques de Brad. corn. Negri, dep. de
Bacău, in voi. Le Paleolithique el le Neolithique de la Roumanie en contexte european. (coord. V. Chirica, Dan Monah), laşi, 1991, p. 337-338,
343-344, 364-367, fig. 5-8; idem. Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, corn. Negri, jud. Bacău, în Carpica, 23/2, 1992, p. 59-61
şi f19. 5:8; C.-M. Maniu, Gh. Dumitroaia, op. cil., 1997. p. 214 şi fig.153.
29 M. Cârciumaru, op. cil., 1985, p. 125.
30 Reconstituirea noastră se bazează pe existenţa tipului de statuetă cu cap mobil in mai multe culturi necreneolitice din sud-estul Europei
(VI. Dumitrescu, O nouă statuetă de tip tesalic descoperită la Gumelniţa, in SCIV, 11, 1960, 2, p. 254-257; idem, Arta preistoricâ in România,
Bucureşti, 1974, p. 232-233 şi fig. 155; Eugen Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică de pe teritoriul României, Bucureşti 1995, p. 43
şi fig. 53/5-6), ca şi pe descoperirea in aşezarea Cucuteni A de la Truşeşti a unui con care prezintă trăsături raciale la partea superioară
(M. Petrescu-Dimboviţa el alii, Şantierul arheologic Truşeşti, SCIV, 6, 1955, 2, p. 172, fig. 5/1; M. Petrescu-Dimboviţa, M. Florescu. A. C. Florescu,
op. cil., 1999, p. 539 şi fig. 377/1). Asemenea conuri cu perforaţii la partea superioară sau cu reprezentări schematice ale capului sunt cunoscute
sporadic in diverse locuri din Orientul Apropiat şi Europa: Tepe Gawra, Vr5nik, Vinca, K6kenydomb (M. Tulok, A late Neolitic Idol or conical Type,
în Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 23. 1971, p. 9, 10, 15), dar M. Tulok (op.cit., p. 16) le consideră ca fiind simboluri
feminine, ceeea ce ni se pare pu~n plauzibil.
25
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putea fi puse în legătură cu acelaşi număr de statuete feminine, existente în acest ansamblu, deci cupluri
de tipul divinitatea feminină şi acolitul ei.
Suntem convinşi că ansamblul de cult de la lsaiia reprezintă o descoperire de excepţie, în cadrul
căreia corelaţiile numerice dintre piesele componente joacă un rol de maximă importanţă, bazându-se pe
valoarea simbolică a cifrei 7, ca număr al divinităţii, al supranaturalului, în concepţia vechiului sistem
numeric oriental cu şase cifre 31 . Dorim să subliniem în mod deosebit repetarea exactă a unor propo~ii
numerice în cadrul ansamblurilor de cult descoperite la lsaiia şi Poduri, apa~inând aceleiaşi faze a culturii
Precucuteni (a li-a): 21 de statuete, dintre care 15 decorate (la Poduri cu pictură, la lsaiia prin incizii), 13
scăunele-tronuri de lut (fig. 11), cu spătarele terminate, la cele mai multe exemplare, prin proeminenţe
stilizate în formă de coarne (mai mari sau mai mici), care pot fi considerate un simbol al masculinităţii.
Elemente constitutive
Număr statuete
Număr scăunele-tronuri
Număr statuete

decorate
Statuete cu colier
Diferentierea statuetelor prin dimensiuni
Coarne pe spetezele scăunelelor
Conuri partial oerforate
Bilute parţial oerforate
Mărgele de lut

Poduri
21
13
15
2

lsaiia
21
13
15
2

X
X

X
X

1
1

21
21
42

-

Tabel comparativ intre complexele de cult de la Poduri şi lsaiia.
Este evident că doar 13 din cele 21 de statuete aveau dreptul de a fi aşezate pe scaune, probabil
cele care erau considerate că ajunseseră la maturitate şi dăduseră naştere vieţii, iar coamele scăunelelor
reprezentau tocmai simbolul hierogamiei, ca şi imaginile phallice stilizate (conurile cu cap mobil). În acest
sens, trebuie remarcat că cele 21 de statuete din grupurile de la lsaiia şi Poduri erau de dimensiuni diferite
(la lsaiia, între 1,9 şi 8,7 cm) şi aveau, fiecare, trăsături distinctive. Şi scăunelele se deosebeau între ele,
prin diferite elemente distinctive. Se remarcă, în mod deosebit, două scăunele care prezintă decoruri
simbolice, realizate prin puncte imprimate: unul avea o spirală (fig. 12/1), iar celălalt un decor cu metope,
separate printr-o linie terminată, la unul din capete, cu alte două liniuţe, ceea ce ar putea reda o
reprezentare umană, extrem schematizată (fig.1212). Scaunul cu decor spiralic de puncte avea, pe partea
dorsală, un desen de linii incizate; din păcate, semnifica~a acestui desen ne scapă, dar nu putem să nu ne
gândim la faptul că spirala e considerată ca fiind simbolul evoluţiei permanente, al vieţii eteme32 • Un alt
semn simbolic (mai clar apropiat de o ideogramă) apare şi pe spatele unei statuete (fig.12/3).
Repetarea identică a componenţei elementelor de bază din cele două complexe de cult
contemporane, care au fost descoperite la o distanţă de circa 140 km în linie dreaptă, ne sugerează faptul
că lumea culturii Precucuteni avea o concepţie religioasă unitară, pe care o transpunea identic, în esenţă,
dar cu diferite modalităţi de redare artistică, deosebite de la o comunitate la alta. Această constatare,
valabilă deocamdată în mod cert pentru aşezările de la Poduri şi lsaiia, pare a fi confirmată şi de numărul
identic al statuetelor (21) descoperite în construcVa de cult de la Sabatinovka (16 piese pe laviţă, cinci în
zona râşn~elor), ca şi de numărul probabil egal al scăunelelor din acelaşi complex. Dar, la Sabatinovka nu
era vorba de un complex închis (ca la Poduri şi lsaiia), ci de piese răspândite pe suprafaţa construcţiei,
etalate probabil chiar în timpul unei ceremonii 33•

Analiza detanată a acestor airela!ii a fost prezentată de N. Ursulescu în comunicarea Valeur sacree des nombres dans l'Eneolithique de
Roumanie, susţinută la cel de al XIV-iea Congres Internaţional de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice, Liege, 2-8 septembrie 2001 şi care va apare
in Actele Congresului (rezumatul comunicării în Pre-Actes, Liege, 2001, p.248). O varianta în limba româna a acestui studiu (Dovezi ale unei
simbolistici a numerelor în cultura Precucuteni) se afla sub tipar, la revista Memoria Antiquitatis.
32 Johannes Boehlau, Die Spirale in der Bandkeramik, Praehistorische Zeitschrift, XIX, 1928, p. 54-98; Andrei Oişteanu, Motive şi semnifica\ii mitosimbolice în cultura tradiţională româneasca, Bucureşti, 1989, p. 164, 263-265.
33 Dan Monah, op. cit., 1977, p. 36.
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Datele recent fumizate prin cercetările de la Târgu Frumos şi lsaiia ne oferă o lărgire majoră a
despre viaţa spirituală a comunităţilor precucuteniene, întrezărindu-se şi mai bine legătura
intimă ce a existat între cultura Precucuteni şi civilizaţia cucuteniană, fiind vorba, în fond, de aceeaşi lume,
aflată într-un proces firesc de evoluţie, materializat prin găsirea treptată a unor noi forme de exprimare a
aceloraşi concepţii fundamentale.
cunoştinţelor

Fig. 1. Sabatinovka: reconstituirea construcţiei-sanctuar (apud M.L. Makarevic)
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Fig. 2. Poduri. 1-2: complexele de cult Sfânta familie şi Sfatul Zeiţelor, descoperite în locuinţa nr. 36
(apud Dan Monah)
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Fig. 3. Tg. Frumos. 1: planul locuinţei nr. 11; 2: vestigiile in situ ale altarului
descoperit lângă vatra locuinţei nr. 11.
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Fig. 4. Tg. Frumos - altarul pictat, descoperit lângă vatra locuinţei nr. 11 .
1: imagine de ansamblu; 2: vedere frontală sl secţiuni; 3: fragment din marginea îmconjurătoare .
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Fig. 5. Plăci rombice de lut din aspectul cultural Stoicani-Aldeni (apud I. T. Dragomir)
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Fig. 6. lsaiia. 1-3: piese de cult descoperite lângă vatra primului sanctuar;
4: a doua tăbliţă fragmentară de lut, cu semne incizate (apud Ursulescu, Merlan)
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Fig. 7. lsaiia: vasul de cult din complexul descoperit lângă vatra primului sanctuar.
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Fig. 8. lsaiia: recipientul în care a fost descoperit complexul de statuete.

Fig. 9. lsaiia: complexul de cult descoperit în apropierea vetrei sanctuarului nou.
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Fig. 10. lsaiia: conuri şi bile de lut,
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Fig. 11. lsaiia: cele 13 scăunele-tronuri din al doilea complex de cult.
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Fig. 12. lsaiia: scăunele şi statuetă cu semne simbolice
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NOUVELLES DONNEES CONCERNANT LES COMPLEXES DE CULTE DE LA CULTURE
PRECUCUTENI
Resume
Apres un bref coup d'oeil sur Ies constructions â caractere de sanctuaire connues â presen! dans
l'aire de la culture Precucuteni-Tripolie A de l'Eneolithique ancien - â Sabatinovka 11 6 (le bassin du Boug
Meridional, Ukraine), a PodurF (dep. de Bacău) el, peut-etre, â Târpeşti 4 (dep. de Neamţ) - l'article s'arrete
sur deux decouvertes faites dans Ies dernieres cinq annees dans deux habitats de celle culture, situes sur
le territoire du departement de laşi (Moldavie): Târgu Frumos (de la Ilie phase) 8 et lsaiia (de la ne phase) 24 .
ATârgu Frumos, dans l'habitation no.11 (encadree stratigraphiquement â la derniere etape
d'habitat des trois y existantes), on trouvait Ies vestiges d'un autel, situe â proximite de l'âtre)9. Ason tour,
le foyer etait amenage au-dessus du remplissage d'une fosse, ce qui peut âtre interprete comme un rituel
de fondation, une offrande destinee â la Grande Deesse de la Terre 14 · 15 • L'autel consiste de deux plaques
en argile, reunies entre elles, la partie superieure, par une corniche et au dos etait une auire plaque,
cette-fois unitaire. Entre Ies plaques par devant et la plaque dorsale etait un espace libre. Al'interieur de
cel espace on trouvait deux cretes affrontees, placees verticalement, qui faisaient la liaison entre Ies
plaques, probablement a l'aide d'un dispositif en bois: sur Ies faces affrontees des deux cretes, on voit
nettement en argile deux empreintes trapezo"idales, qui proviennent probablement de ce dispositif. A la
partie inferieure de ces crâtes on trouvait Ies restes de deux orifices rondes qui servait probablement â
l'introduction d'une tige en bois, pour un eventuel deplacement de l'autel. Les plaques frontales paraissent
representer l'image stylisee de deux bustes humains, avec Ies epaules legerement cambrees â la partie
superieure. On n'exclut pas la possibilite aient existe jadis au-dessus de la corniche des tetes (fixes ou
mobiles) des deux statues, ainsi que Ies analogies de Parţa 10 et de Truşeşti1 1 suggerent. Outre de sa
forme inhabituelle, l'autel se remarque par la peinture des plaques frontales. Sur un fond de couleur
blanchâtre des losanges concentriques ont ete peints avec le rouge-brun; au milieu de ces losanges un
cercle etait trace. Au-dessus des losanges, sous la corniche, quatre lignes paralleles etaient peintes.
L'idee de la double representation antropomorphe peut etre interpretee comme une forme de
manifestation du "couple divin" 19 ou comme un prototype du couple des deesses mere-fille20.
La zone de l'autel etait entouree par une bordure en argile, peu elevee, peinte aux memes
couleurs, mais avec d'autres motifs. L'autel etait oriente vers la bouche de l'âtre. De meme, ii se trouvait
vis-a-vis d'une banquette situee le long du mur septentrional. Celle-ci aurait eventuellement servir â la
deposition des offrandes, s'il ne s'agit pas d'un lieu â dorrnir.
Alsaiia (commune de Răducăneni), exactement au centre de !'habitat, precucutenien, a existe
une construction d'un caractere special, presque sur un sanctuaire. Celle construction a eu deux phase
d'existence, avec une refection totale. Bien que le plan et Ies dimensions des deux constructions se sont
modifies, pourtant le sanctuaire a ete rebâti au mâme endroit, qui, pour celte communaute, a conserve
probablernent son caractere hierophanique. Les plus significatifs complexes de culte ont ele decouvertes
pres Ies foyers des deux constructions succesives, emplaces aux lieux differents25 .
La premiere construction a ete en grande mesure boulversee par l'elevation du nouveau
sanctuaire, mais â. c6te des restes de l'âtre on trouvait, sur un surface d'environ 1 m2, quelques objets
avec une evidente destination cultuelle: une table-autel de grandes dimensions, avec le bassin soutenu
sur quatre pieds massifs; un vase du type askos (l'une de plus anciennes attestations de celle forme dans
le Sud-Est de l'Europe); deux tablettes fragmentaires en argile26, avec de lignes incisees â l'une de leurs
faces, qui parraient im~er Ies signes symboliques trouves aux divers objets similaires de differentes
civilisations neo-eneolithiques de !'Europe Sud-Est27•
Ala proximite de l'âtre du nouveau sanctuaire, vers l'interieur de la construction, on trouvait un
r0cipient d'une forme inhabituelle2B-29 , qui hebergait un ensemble de culte forme de 21 statuettes
feminines (de differentes dimensions et le modelage individualise), 13 petites chaises-tr6nes en argile (Ies
dossiers finis, en presque tous Ies cas, avec de proeminences en forme des cornes stylisees), 42
rassades en argile perforees (qui forrnaient probablement un collier), 21 de c6nes et 21 de petites billes.
Les demieres deux categories d'objets etaient percees seulement partiellement, ce qui nous determine a

a
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supposer qu'un c6ne et une bille etaient reunies par l'intermediaire d'une petite tije en bois, en formant
ainsi une image phallique stylisee30 (peut-etre, Ies acolytes des deites feminines). L'interpretation de
l'entier ensemble se base, semble-t-il, sur un symbolique des nombres31, ayant pour element principal le
chiffre 7, considere en tant que le nombre de la divinite dans la conception de l'ancienne population
orientale, qui utilisait un systeme numerique â six chiffres. La valeur symbolique des correlations
numeriques de la composition de ce complexe de culte a ete analysee par nous dans un autre ouvrage31 •
Le fait que dans Ies agglomerations contemporaines d'lsaiia et de Poduri, situees â peu pres 140
km entre elles, la composition numerique des deux complexes y trouves se repete en grande mesure
(fig.17), nous permet â considerer que le monde de la culture Precucuteni avait en essence une
conception religieuse unitaire, mais exprimee par des modalites artistiques differenciees d'une
communaute â l'autre. li est interessant le fait que le meme nombre de statuettes (21) a ete aussi trouve
dans la construction - sanctuaire de Sabatinovka, mais ici ii ne s'agit pas d'un complexe cl6s, mais,
probablement, d'une scene de culte au cours de deroulement33 .
Les recentes decouvertes de Târgu Frumos et d'lsaiia accentuent !'idee que le monde des
civilisations Precucuteni et Cucuteni a eu une spiritualite qui a trouve graduellement de nouvelles formes â
exprimer Ies memes conceptions fondamentales.
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Fig. 12. lsaiia : De petites chaises et statuette avec des signes symboliques.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

