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‘ZEIȚA CU ȘARPELE’ ȘI ‘IANUS’
TĂRTĂRIA - ‘GURA LUNCII’, CAMPANIA DE CERCETĂRI PREVENTIVE DIN ANII 2014-2015

Sabin Adrian LUCA

*

Abstract: Rescue excavations in the 2014-2015 campaigns led to the discovery of a hollow
feature (Petreşti culture), which cuts into the space between dwellings XII and XIII that date to Vinča
culture, phase B. The objects discovered included a statuette (goddess) with a snake and a statuette with
incised signs (Ianus – representing a message).
Rezumat: Campania de cercetare preventivă din anii 2014-2015 a dus şi la descoperirea
unui complex arheologic adâncit (cultura Petreşti) care a dislocat spaţiul dintre locuinţele XII şi XIII
aparţinând fazei B a culturii Vinča. Între piesele descoperite cu acest prilej se remarcă Statueta (zeiţa)
cu şarpele şi Statueta cu semne incizate (Ianus – cu semne incizate formând un mesaj).
Keywords: Tărtăria ‘Gura Luncii’; Eneolithic; Petreşti culture; the statuette (goddess) with the
snake; the statuette with incised signs (Ianus?).
Cuvinte-cheie: Tărtăria ‘Gura Luncii’; eneolitic; cultura Petreşti; Statueta (Zeiţa) cu şarpele;
Statueta cu semne incizate (Ianus?).
Aceste săpături preventive au fost publicate, mai sumar, de curând, într-un volum
monografic (Luca 2016). Una dintre gropile de mari dimensiuni, nenumerotată – aflată între locuinţele
XII (Luca 2016: 159-65) şi XIII (Luca 2016: 179-81) datate de noi, relativ, Vinča B, unde nivelul de
depunere al resturilor acestora a fost notat cu III, în săpătura noastră datat şi radiocarbon (Luca et al.
2016) – a adus spre cunoaştere un lot de materiale arheologice petreştene deosebite (Luca 2016:
171, plan 13 – mijloc, groapa se vede bine pe planul orizontal, dezvoltându-se mai mult pe profilul
opus celui publicat; aceasta este cea care taie platforma de chirpici, numită de noi ‘locuinţele XII şi
XIII’ – care pot fi una şi aceeaşi construcţie; amănunte suplimentare despre locuinţa XIII la Luca
2016: 179-81; fig. 135-7; foto 202-3; amănunte despre umplutura gropii petreştene la Luca 2016: 81186, fig. 138-43).
Nivelul locuinţelor de suprafaţă vinciene din nivelul III este afectat – în mare parte – de
lucrările realizate pentru construirea unei foste gări CFR (Luca 2016: 179).
Pentru a arăta, pe scurt, încadrarea cronologică şi culturală a gropii vom reaminti câteva
dintre caracteristicile ceramicii din acest complex arheologic.
În groapă (Luca 2016: 181-2, fig. 138) s-au descoperit, între altele, două fragmente
ceramice provenind de la un castron carenat, cu buza uşor evazată, pictat cu culoare închisă, interior
şi exterior, registrele picturii fiind triunghiulare pe partea exterioară şi grupuri de câte trei-patru linii
paralele pe partea interioară. Vasul este acoperit, interior şi exterior, cu o angobă brună (brunroşcată), lustruită excelent. Şi arderea la care a fost supusă ceramica este excelentă. Pasta este
degresată cu nisip foarte fin, bine ales (Figura 1.1) (Paul 1992: pl. XXXVII/3 – partea gâtului şi
umărului; Gligor 2009: pl. CXLI/7 – pentru pictura exterioară).
Un alt fragment ceramic, o buză a unui castron cu burta carenată, este pictat cu culoare
închisă pe exterior, are registrele picturii triunghiulare. Vasul este acoperit, interior şi exterior, cu o
angobă brună, lustruită excelent (acesta poate fi şi un postament-picior de vas). Pasta este degresată
cu nisip foarte fin, bine ales. Arderea la care a fost supusă ceramica este excelentă (Figura 1.2)
(Paul 1992: pl. XXXI/4).
Un fragment ceramic provenind de la un castron cu buza evazată, pictat cu culoare închisă
(brun-închis) pe exterior este descoperit în acelaşi context. Registrele picturii sunt greu de descris, pe
partea exterioară, datorită fragmentării ceramicii (oricum este vorba despre dungi paralele, curbilinii,
unele intersectate). Pe partea interioară există o bulină pictată pe buza recipientului. Vasul este
acoperit, interior şi exterior, cu o angobă brună (brun-roşcată), lustruită excelent. Arderea la care a
fost supusă ceramica este – de asemenea – excelentă. Pasta este degresată cu nisip foarte fin, bine
ales (Figura 1.3) (Paul 1992: pl. XXXIV/10; XXXVII/1, 3).
_____________
*
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În acelaşi complex arheologic (Luca 2016: 182-3, fig. 139) s-a descoperit un fragment
ceramic provenind de la un suport de vas cu baza îngroşată, pictat cu o culoare închisă, registrele
picturii fiind triunghiulare. Pasta este degresată cu nisip foarte fin, bine ales. Vasul este acoperit, atât
la interior, cât şi exterior, cu o angobă roşu-cărămizie lustruită excelent. Arderea ceramicii este foarte
bună (Figura 2.1) (Paul 1992: pl. XLVI/4; Gligor 2009: pl. CLVIII/8 – forma Petreşti arată, de fapt, că
pictura este a culturii cu acelaşi nume; Gligor 2009: pl. CLIX/1, 1.b.).
Un alt fragment ceramic, provenind de la un castron carenat, este pictat cu culoare închisă
pe exterior. Registrele pictate sunt formate din două linii groase dispuse pe partea inferioară a vasului.
Vasul este acoperit, interior şi exterior, cu o angobă brună, lustruită excelent. Şi arderea la care a fost
supusă ceramica este foarte bună. Pasta este degresată cu nisip foarte fin, foarte bine ales (Figura
2.2) (Paul 1992: pl. XL/4a, 6a; XLI/4b; pictura este, din nou, pe un vas de formă tipică Petreşti, cum
vedem şi la Gligor 2009: pl. CLVIII/9).
Fragmentul de vas următor, pe aceeaşi planşă, este pictat atât pe interior, cât şi pe exterior.
Culoarea exterioară a fondului este gălbuie, iar cea interioară roşiatică. Pe exterior motivul pictat este
o bandă formată din linii paralele, dese, negre. Pe interior liniile sunt tot paralele, mai groase şi brune
(Figura 2.3) (Paul 1992: pl. XLII/11 – numărul este tipărit şi foarte şters; Gligor 2009: pl. CLVIII/6).
Tot aici (Luca 2016: 183, fig. 140) s-a descoperit un fragment ceramic provenind dintr-un
vas rotunjit (amforă?), pictat cu o culoare închisă, brună, pe exterior. Pictura este realizată sub forma
unor mari corpuri geometrice, triunghiulare (?), umplute cu culoare. Vasul este acoperit, interior şi
exterior, cu o angobă brun-gălbuie, lustruită excelent. Pasta este degresată cu nisip foarte fin şi foarte
bine ales. Arderea la care a fost supusă ceramica este foarte bună (Figura 3.1) (Paul 1992:
pl. XXXVI/1a; XXXVIII/6, 7b; XL/4a, 6a; XLIV; XLIX/6a-b; Gligor 2009: pl. CLIX/1, 1a; CLXVIII/1;
Lazarovici 2010: fig. 13a/1; 14a; Lazarovici 2012: fig. 13a/1; 14a).
Un alt fragment ceramic, provenind dintr-un vas rotunjit (amforă ?), pictat cu culoare
închisă, brună, pe exterior este exemplificat mai departe. Pictura este reprezentată de o linie groasă,
brună. Vasul este acoperit, pe exterior, cu o angobă brun-gălbuie, lustruită excelent (la interior,
eventuala prelucrare a peretelui vasului a dispărut datorită desprinderii părţii finisate a ceramicii).
Pasta este degresată cu nisip foarte fin şi bine ales. Şi arderea la care a fost supusă ceramica este
foarte bună, rezonantă (Figura 3.2) (Paul 1992: pl. XXXVI/1c; XXXVIII/5b, 7a; XL/3a; XLI/4b, 5b, 8b;
XLIV; XLVII/3c, 4c; XLVIII/6c; Lazarovici 2010: fig. 13a/1; 14a; Lazarovici 2012: fig. 13a/1; 14a).
Trebuie să observ faptul că acest stil de a picta – relativ străin culturii Petreşti – este, totuşi,
prezent, atunci când s-a publicat cât de cât corect un sit al culturii. Un exemplu este situl de la Cheile
Turzii (Maxim 1999: pl. XXV/3 - fragmentul ceramic mare, fără număr, este cea mai apropiată
analogie, 7 - interiorul fragmentului).
În aceeaşi groapă de la Tărtăria (Luca 2016: 183-4, fig. 141) s-a mai descoperit şi un
fragment ceramic provenind dintr-un vas bitronconic, carenat. Vasul este acoperit, interior şi exterior,
cu o angobă brun-gălbuie, lustruită excelent. Pasta este degresată cu nisip foarte fin, bine ales. Şi
arderea la care a fost supusă ceramica este foarte bună, rezonantă (Figura 4.1).
În sfârşit, în aceeaşi groapă s-a mai descoperit un fragment ceramic provenind dintr-un vas
rotunjit, cu patru toarte perforate vertical, cărămiziu. Acesta are cu un lustru foarte bun. Pasta
ceramicii este degresată cu nisip foarte fin, bine ales. Arderea la care a fost supusă aceasta este
foarte bună (Figura 4.2).
Toate fragmentele ceramice se înscriu – evident – în cultura Petreşti. Analogiile citate sunt
evidente. Orice alte discuţii – chiar dacă sunt mai noi – nu cred că merită atenţia cercetătorului.
Piesele care atrag atenţia, prin ineditul lor, sunt statuetele descoperite în groapă. Una dintre
acestea (Luca 2016: 184-5, fig. 142/1) este realizată din lut cărămiziu, degresată cu nisip fin, fiind
arsă foarte bine. Ea reprezintă o apucătoare pentru un capac – la fel ca cele de la Goljamo Delčevo
(Hansen 2007: Taf. 323/3, vol. 2), Vinica (Radunceva 1976: 19, fig. 12/11; 38, fig. 27/11; 50,
fig. 38/9, 11; 54, fig. 42/2; 67, fig. 55/8), Smilčić (Schwarzberg 2011: Taf. 141/2-3), Gradešnica (Biehl
2003: Taf. 12/377, vol. 2), Tiszalúk (Patay 2007: 165, Abb. 16/3-4) şi altele (Todorova şi Vaisov 1993:
135, fig. 121a/7; 143, fig. 126/6) – şi este acoperită cu semne incizate. O vom descrie amănunţit în a
doua parte a acestui articol.
* * *
‘Zeiţa cu şarpele’
O primă statuetă din lut din acest complex arheologic (Foto 1-8), o vom numi de acuma
‘Zeiţa cu şarpele’ (Luca 2016:184-5, fig. 142/2).
Statueta are masca triunghiulară (cu forma generală spre pentagonal), ceafa trasă spre
spate, sânii (pe sânul stâng are şi câteva incizii scurte), mâinile modelate plastic (o mână s-a desprins
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în mod natural şi s-a pierdut), iar fesele redate/modelate cu exactitate. La jumătatea dintre acestea
(fese) şi ceafă se află trei incizii paralele care formează un câmp triunghiular, ca formă, pornind din
dreptul mâinilor, cu vârful ascuţit în sus (Foto 3, 4). La foto 3 se văd clar două incizii paralele, scurte,
sub forma unor valuri. La foto 4 se pot observa, sub fese, trei linii paralele, fine, pe partea din
dreapta. Acestea pot exemplifica resturi ale faldurilor fustei, ca şi în cazul Statuetei de la Liubcova
(Luca şi Dragomir 1987, 1989).
Ceea ce nu am observat decât mai târziu – datorită neexecutării unor fotografii mai clare şi
amănunţite în momentul publicării – este prezenţa unui şarpe, modelat plastic (Foto 1, 2, 7, 8 – cu
amănunte), care se află dispus oblic pe trupul statuetei şi pare a executa o mişcare de urcare
(aceasta, deoarece este redat şerpuit, aşa cum se mişcă vietatea în natură), spre faţa Zeiţei (Foto 1,
2, 5, 6). Astăzi, noi vedem această piesă (statueta) ca pe o ‘apucătoare’ a unui capac. Se vede clar
faptul că şarpele era mai lung şi făcea legătură cu vasul-suport (Foto 1, 2, 5, 6).
* * *
Aici ne permitem şi o observaţie legată de posibilitatea realizării unei ‘distrugeri ritualice’ a
întregului piesei şi a principalelor caracteristici de cult şi ritualice ale acesteia. Faptul că ‘Zeiţa cu
şarpele’ era o prelungire-apucătoare a unui capac îl vedem şi când analizăm partea sa inferioară (Foto
1-6). La toate fotografiile se vede clar că nu este vorba despre un postament, ci despre o ruptură
agresivă a legăturii sale cu baza. Deci, iată un prim indiciu al unei ‘distrugeri ritualice’.
Am fost tentaţi a crede că şi mâna stângă a dispărut tot datorită unui astfel de gest. La foto
3-5 se vede clar, însă, că această rupere/desprindere este mult mai nouă şi este realizată, poate, chiar
în momentul prelevării din stratul arheologic (la foto 3 este evidentă observaţia). Deci, trebuie să
renunţăm la idee. Nu putem renunţa însă la observaţia după care şarpele suferă o rupere intenţionată,
printr-o lovitură aplicată cu precizie, pentru a-i detaşa capul de restul trupului (la foto 1, 2 şi 5-8 se
vede clar cum şarpele trecea peste sânul drept şi a fost rupt intenţionat – printr-o lovitură precisă –,
din vechime; observăm că şi ochiul drept al statuetei a fost afectat parţial de această lovitură;
amănuntele sunt clare la foto 7, 8 unde se observă şi faptul că gura şarpelui este sugerată plastic pe
capul vietăţii). Această realitate se poate observa, foarte bine, la foto 1, 2, 5, 6. Prin ritualul de
distrugere al piesei s-a încercat, astfel, să se anihileze rolul şarpelui asupra divinităţii, dar şi al ‘Zeiţei
cu şarpele’ asupra ansamblului de cult din care făcea parte.
În sfârşit, un alt amănunt care trebuie amintit este faptul că statueta are redat plastic şi
buricul, ca o adâncitură (Foto 1, 2, 5-7). În aceste fotografii se observă şi că aplicaţia plastică prin
care este reprezentat şarpele trece, parţial, peste acesta.
* * *
Tradiţia de realizare tipologico-stilistică a statuetei este vinciană, dar aspectul său general,
tipologico-stilistic, arată o evoluţie în cultura Petreşti. După observaţiile noastre, statueta poartă
urmele evidente ale acoperirii cu vopsea roşie şi galbenă pe creştetul său (galbenul este pe partea
stângă şi roşul pe partea dreaptă – atunci când privim piesa din faţă) (Foto 1, 2, 5, 6). O altă
observaţie ne impune ideea după care ‘Zeiţa cu şarpele’ avea o vârstă venerabilă. Spunem aceasta
deoarece este evidentă ‘gârbovirea’ personajului, partea superioară a personajului fiind în mod evident
aplecată mult în faţă – un mod clar de reliefare a vârstei înaintate (Foto 3-5) (la Sadievo se află una
dintre analogiile apropiate ca mers a personajului, dar şi asocierea cu o incizie care pare a reprezenta
un şarpe (Hansen 2007: Taf. 326/II, vol. 2, ultimul rând, a treia statuetă de la stânga la dreapta).
În cultura Petreşti nu cunoaştem astfel de realizări care să evidenţieze un cult legat de
venerarea şarpelui. Un astfel de cult se vede, evident, în lumea culturii Cucuteni, înrudită cu cea
numită Petreşti (Paul 1992: 13). Acesta se reflectă – în special – şi prin pictarea unor şerpi pe vase.
(Monah 1997: 500, fig. 248/3 – sus; 249/2, 4 – stânga; Lazarovici 2004: fig. 22-24; Lazarovici et al.
2009: 301, fig. 367; 302, fig. 370; 303, fig. 368; 311, fig. 311; Hudson şi Milisauskas 2015: fig. 8;
Ovchinnikov 2015: fig. 4/4; Jakubenko şi Kumlenko 2015: fig. 3/10; Szücs-Csillik şi Maxim 2016: 441,
fig. 4-5). O posibilă analogie o avem şi la Durankulak (Todorova 2002: Grab 524, Tabl. 85/8 – vas şi
capac; Grab 673, Tabl. 117/6 – vas cu picior).
Căutând şi analogii directe în alte medii culturale vedem că acestea sunt foarte rare, dar –
mai ales – foarte greu de găsit în identitatea lor.
Pe anumite piese se află aplicaţii plastice, care pot să fie şerpi – uneori realizaţi prin incizie –
la: el Almar (Hauptmann 2007: 17, Fig. 30 – incizat, sub pasăre, dreapta şi stânga animalului cu patru
picioare), Nevali Ḉori (Hansen 2007: 64, Abb. 23 , vol. 1) Hauptmann 2007: 18, Fig. 32 – în relief) sau
Nemrik (Hansen 2007: Taf. 3/1, vol. 2), în Orient sau la Karanovo I (Hansen 2007: Abb. 73-74, vol. 1),
Vinica (Radiceva 1976: 39, fig. 28/17; 66, fig. 54/4), Rakitovo (pictură) (Hansen 2007: Taf. 169/11,
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Taf. 170/1, vol. 2); tot prin pictură la Krivodol (Ganetsovski 2007: fig. 23/1, dar şi prin ornamente
lustruite – fig. 36/1); pictat policrom la Teliš (Gergov 2007: 136, Abb. 1), Szakály ‘Réti’ (Hansen 2007:
300, Abb. 180/1, vol. 1), Paradimi (Hansen 2007: Taf. 200/3, vol. 2), Čuka (Hansen 2007: Taf. 153/4,
vol. 2), Teliš (Gergov 2007: 137, Abb. 4-5) sau Tiszalúk (Patay 2007: 163, Abb. 8/3). Unele dintre
analogiile propuse nu sunt perfect edificatoare, putând reprezenta – ca idee – şi alte lucruri. Şi pe
pintaderele din lut par a fi realizaţi şerpi (Todorova şi Vaisov 1993: 189, fig. 167/4, 6-8).
La Rudnik se află, pe un vas antropomorf, o aplicaţie care pare a reprezenta un şarpe
(Becker 2011: Taf. 131/1). Tot în Starčevo-Criş avem aplicaţii sub forma şarpelui pe un vas de la
Szajol ‘Felsőföld’ (Becker 2011: Taf. 150/1), dar şi o piesă de la Trestiana (Becker 2011: fig. 157/9).
Şi în Bulgaria este publicat un vas cu aplicaţii de acest fel (Todorova şi Vaisov 1993: 84, fig. 76/8),
unele realizate prin brâuri alveolate (Todorova şi Vaisov 1993: 119, fig. 105/10; 128, fig. 115/4; 129,
fig. 116/5; 130, fig. 117/2). Alte piese cu aplicaţie plastică sunt cele de la Hotărani (Hansen 2007: Taf.
215/2, vol. 2), Pietrele (Hansen 2007: Taf. 409/1, vol. 2) şi Gumelniţa (Hansen 2007: Taf. 215/3, vol. 2).
Cea mai edificatoare este statueta de la Rast (Hansen 2007: Taf. 299/4, vol. 2), şarpele fiind însă
aplicat pe spatele statuetei.
La Drachmani, tot pe un vas antropomorf se află, pe partea mediană a burţii, două perechi
de şerpi, paralele cu fundul şi buza vasului (Hansen 2007: Taf. 95/1, vol. 2).
Prin incizie sunt redaţi şerpi la Agia Sofia (Hansen 2007: Taf. 101/2-3, vol. 2) sau la Dimitria
(Hansen 2007: Taf. 205/20, vol. 2). Analogii se mai află la: Stubline ‘Crkvine’ (Lazarovici şi Lazarovici
2014: 210, fig. 41/3), Kurilo ‘Kremenica’ (Biehl 2003: Taf. 47/526-527, 48/532, vol. 2), Ovčarovo
(Hansen 2007: Taf. 325/2, vol. 2), Vel'ké Raštovce (Becker 2011: Taf. 173/3), Tiszavasvári (Becker
2011: Taf. 181/1), în cultura Gumelniţa faza B1 (*** 1995: 86, fig. 140), la Lenkivtsi (Burdo 2014: 149,
fig. 7/6), Sabatynivka II (Burdo 2014: 149, fig. 8/11), Luka-Vrublivetska (Burdo 2014: 149, fig. 8/14),
Cuneşti (Hansen 2007: Taf. 444/3, vol. 2) sau la Lenkivtsi (Burdo 2014: 149, fig. 8/17), dar în cultura
Cucuteni (*** 1995: 85, fig. 184b; 86, fig. 186; Monah 1997: 271, fig. 19/7; 349, fig. 97). Interesante
şi semnificative sunt şi statuetele de la Samovodene (Hansen 2007: Taf. 189/1, 3, vol. 2), Usoe
(Hansen 2007: Taf. 194/7; 195/6; 197/1, vol. 2) şi semnificativ este şarpele incizat pe spatele
statuetei de la Gabarevo (Hansen 2007: Taf. 359/a treia fotografie; aici pare a fi şi un şarpe aplicat pe
mijlocul piesei, perpendicular pe talpa acesteia - vol. 2) sau cel realizat pe o tabletă din lut din
Bulgaria (Todorova şi Vaisov 1993: 104, fig. 91), dar şi pe alte piese, în aceeaşi ţară (Todorova şi
Vaisov 1993: 133, fig. 119/3, 10; 135, fig. 121a/11; 196, fig. 175/13a-c; 204, fig. 185/13a-c; 209,
fig. 194/1c; 229, fig. 226/9 şi 230, fig. 227/4-9 – ca tip de incizie). Văzând piesele de la Fărcaşu de
Sus (Hansen 2007: Taf. 206/1-2, 5, vol. 2) şi Hotărani (Hansen 2007: Taf. 206/13; 208/13; 210/6 –
ultimele două trimiteri reprezintă aceeaşi piesă incizată pe o aplicaţie plastică, poate mână? - vol. 2),
ne dăm seama de amplitudinea apariţiei acestor şerpi o dată cu eneoliticul, ca şi la Krivodol
(Ganetsovski 2007: fig. 33/1; 41/1).
Prin puncte impresate se realizează un şarpe pe o statuetă de la Gulubnik (Hansen 2007:
Taf. 164/2, vol. 2), dar şi un tip specific de a picta ceramica veche neolitică în sud-estul Europei
(Todorova şi Vaisov 1993: 195, fig. 94/2). Acest tip (cel pictat) este reluat şi în tehnica punctelor
impresate (Todorova şi Vaisov 1993: 119, fig. 105/5) sau a brâurilor aplicate, în Bulgaria.
În cultura Turdaş – în situl eponim – se află mai multe aplicaţii de acest fel analoge (Roska
1941). De exemplu, la Abb. 1/2, linia continuă, incizată sub buză (Roska 1941: 34), poate sugera
şarpele, la fel ca şi aplicaţia plastică tăiată cu linii scurte (Roska 1941: 34). Poate că unul dintre cele
mai semnificative exemple este cel de la Taf. LXXXII/1 (Roska 1941: 208-9). Aici sunt incizaţi trei şerpi
– unul sub buză şi alţii doi pe burtă, paraleli. Putem considera şi inciziile de la Taf. LXXXIII/7 drept
şerpi (Roska 1941: 210-1). Alte posibile reprezentări incizate de şerpi pe vas pot fi cele de la Taf.
LXXXV/8 (Roska 1941: 214-5), XCIII/8 (Roska 1941: 230-1), CVI/15 (Roska 1941: 256-7), CVII/7
(Roska 1941: 258-9), CXI/2-4, 8 (Roska 1941: 266-7), CXIII/19 (Roska 1941: 270-1), CXVII/4, 8
(Roska 1941: 278-9), CXXI/7 (Roska 1941: 286-7), CXXII/11 (Roska 1941: 288-9), semnele pe fundul
vasului (Roska 1941: 312-3, Taf. CXXXIV/17; 316-7, Taf. CXXXVI/21), la fel ca unele realizate prin
aplicaţie plastică (Roska 1941: 268-9, Taf. CXII/10; 270-1, Taf. CXIII/2-3, 8; 302-3, Taf. CXXIX/10;
328-9, Taf. CXLII/8, 11-12). Astfel de incizii se află şi pe greutăţi (Roska 1941: 298-9, Taf. CXXVI/16,
18; 300-1, Taf. CXXVIII/22).
Povestea legată de acest simbol este mult mai evidentă şi dezvoltată în situl arheologic de la
Turdaş ‘Luncă’ decât în alte situri sau culturi. Acest lucru se poate vedea şi în noile descoperiri de aici, atât în
volumul monografic deja publicat (incizate: Luca 2001: 83-84, fig. 5/1 - nivel I, cultura Turdaş I; aplicaţie pe
vas ornamentată cu tăieturi scurte: Luca 2001: fig. 40/4, 43/2 - nivel III, cultura Petreşti), cât şi în cel
dedicat cercetărilor sistematice (1996-1998) aflat sub tipar (incizate: Luca 2018 - sub tipar; fig. 53/9 - nivelul
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II inferior, cultura Turdaş II; 71/7; 80/7 - nivelul III, cultura Petreşti; aplicaţie pe vas ornamentată cu tăieturi
scurte: fig. 70/3 - nivelul II superior, cultura Turdaş III; 76/4 - nivelul III, cultura Petreşti).
Mai sunt o serie – scurtă de astă dată – de posibile analogii. Pe unele statuete se realizează un
posibil şarpe, incizat de această dată, şi poziţionat tot sub masca triunghiulară a feţei, ca şi în cazul nostru.
Tot şarpe pare a fi şi piesa din lut (toartă?) de la Györe ‘Bocok’ (Schwarzberg 2011: Taf. 16/5).
În lucrarea de sinteză scrisă de V. Beeker există şi tipuri de ornament care poate fi un şarpe
(Beecker 2011: 69, Abb. 9/p5 h8; 71, Abb. 10/p7-6). Alte astfel de tipuri le găsim şi la P.F. Biehl (Biehl
2003: 71, abb. 2/vm 4 şi la Taf. 2/4, Taf. 4/12-20 – mai departe la Abb. 4-7 se vede şi acelaşi semn la
Gradešnica, Pernik, Kurilo ‘Kremenica’), Taf. 7/19-1-19-4, Taf. 8/21-1-21-27, Taf. 9/23-8 vol. 1).
Nu sunt lipsite de importanţă sintezele care au atins această problemă, cea a rolului şarpelui,
în realizarea unor ritualuri sau exprimări specifice cultului. Una dintre aceste sinteze s-a referit la
legătura cu agricultura (Szücs-Csillik şi Maxim 2016), iar a doua este mult mai amplă şi edificatoare
(Lazarovici şi Lazarovici 2015: 41-94).
În lucrarea soţilor C.-M. şi Gh. Lazarovici observăm că această simbolistică, cea a şarpelui,
poate fi urmărită ca simbol şi semn (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 41), şarpele şi divinitatea
(Lazarovici şi Lazarovici 2015: 42-43), şarpele cosmic (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 43-48), şarpele pe
tăbliţele cu semne (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 48-56), şarpele pe statuete/ idoli (Lazarovici şi
Lazarovici 2015: 56-60), şarpele pe altăraşele de cult (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 60-64), şarpele pe
vasele ceramice (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 64-71), şarpele pe megaliţi (Lazarovici şi Lazarovici
2015: 72-77), şarpele pe stele funerare, construcţii şi obiecte de cult (Lazarovici şi Lazarovici 2015:
77-85), şarpele pe mărgele şi pintadere (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 85-88), şarpele şi bărcile
(Lazarovici şi Lazarovici 2015: 88-91) şi alte reprezentări (Lazarovici şi Lazarovici 2015: 91-94). Simpla
înşiruire a tuturor acestor domenii şi atribute ne scuteşte de a mai căuta analogii.
În consecinţă, chiar dacă simbolul şarpelui pare a fi unul secundar în preistorie se dovedeşte
a fi demn de studiat şi reţinut ca element constituent al cultului şi credinţelor epocii.
* * *
Semnele de pe ‘Ianus’… şi un ‘text’ sau un ritual preistoric?
În acelaşi complex arheologic s-a descoperit o a doua statuetă, publicată cu acelaşi prilej şi
numită de noi, astăzi, ‘Ianus’ (Luca 2016: 184-5, fig. 142/1). Ianus este o divinitate veche a
panteonului Romei antice, fost rege al Latiumului, arătat, întotdeauna, cu două feţe opuse, faţă-spate,
poate ca să exemplifice analogia – formală dar necesară – pentru personajele care au puterea de a-şi
exprima atenţia la 3600 (a ‘vedea totul’; clarvăzător al întregii lumi; atotvăzător). Mitologia romană,
având şi izvoare scrise, ne comunică existenţa personajului omnipotent ca spirit de observaţie. În
preistorie putem constata – prin observaţiile ce vor urma – că există personaje ce pot confirma
legătura cu acest subiect.
O apucătoare antropomorfă a unui capac, cu forma uşor phallusoidă (cele mai vechi forme
de reproducere a sexului masculin sunt în paleolitic, ca şi cap al unei statuete: Hansen 2007: Abb. 1/1,
13/2-8, 16/2-10, 17/2, 5, 21 (vol. 1); Taf. 1, 2 (vol. 2). Rar există referinţe directe la phallus – ca tip
de redare a sexului – în neoliticul românesc. Astfel că o apărătoare de phallus, din lut ars, s-a
descoperit la Turdaş: Luca 2001: 85-86, fig. 77/2; un phallus din lut s-a descoperit în aceeaşi staţiune,
neornamentat: Roska 1941: Taf. CXXIX/24) ne dă prilejul următoarelor rânduri. Alte piese extrem de
semnificative din acest punct de vedere la Drama, Balčik, Denev, Godšadermen, Pefkakia şi Haghia
Sophia (Biehl 2003: Taf. 84/930-936; 90/1015; 103/1146; 103/1147-1149; 131/1403; 132/1427, vol. 2).
Mai există astfel de piese, făcând parte din obiecte-apucătoare de capac (Todorova şi Vaisov 1993: 135,
fig. 121a/7; Schwarzberg 2011: Taf. 141/2). Sunt şi statuete sub formă de phallus (Radunceva 1976: 43,
fig. 31/4; Todorova şi Vaisov 1993: 199, fig. 179/9a-c; Biehl 2003: Taf. 16/373, 34/462, vol. 2;
Hansen 2007: Taf. 91/5; 380/7; 408/2-12; 514/6, vol. 2; Becker 2011: Taf. 30/8; 113/7). Par a exista
chiar şi vase-phallus, mai precis capace (Todorova şi Vaisov 1993: 117, fig. 103/9; 119, fig. 105/3;
144, fig. 127/8; Todorova 2002: Grab (mai departe G.) 130, Tabl. (mai departe T.) 10/11; G. 139,
T. 11/7; G. 363, T. 46/14; G. 397, T. 55/11; G. 496A, T. 77/18; G. 431, T. 63/13; G. 565, T. 94/23;
G. 726A, T. 122/13; G. 727A, T. 122/13; G. 736A, T. 126/12; G. 826A, T. 176/5; G. 827, T. 138/11;
G. 887, T. 142/4; G. 888, T. 143/4; G. 893, T. 144/13; G. 900, T. 147/10; G. 911, T. 149/2; G. 916,
T. 149/8; G. 924, T. 151/3; G. 933, T. 152/2; G. 941, T. 154/1; G. 948, T. 156/4; G. 973, T. 161/3;
G. 1025, T. 170/3; G. 1032, T. 171/7; G. 1041, T. 173/14; G. 1042, T. 182/9; G. 1073, T. 179/1;
G. 1199, T. 193/11; G. 1146, T. 196/1-2; G. 1192, T. 197/4; G. 1196, T. 15; Hansen 2007:
Taf. 217/5, vol. 2). Statuete cu capul şi gâtul sub formă de phallus reprezintă ultima reprezentare de
acest tip (Todorova şi Vaisov 1993: 198, fig. 178/3a-c; Hansen 2007: Abb. 172 – Šuplevec, Abb. 183 –
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Szombately, vol. 1; Hansen 2007: Taf. 3/2, 3, 5, 10; 6/1; 50/2-4; 52/2, 3; 53/10; 58/2; 514/11; 517/23, 24;
520/8; 521/1, vol. 2; Todorova et al. 2011: 74, fig. 60).
Statueta-apucătoare din acest articol este total atipică pentru perioadele preistorice, având
sugerate două feţe-părţi, opuse una alteia, făcând imposibil de identificat, de fapt, care este cea dorită
a fi adevărată. Dimensiunile piesei sunt: 7,5 cm înălţime şi 2,8 cm lăţime maximă.
Faţa cea mai reprezentativă – după noi – (Figura 6; Foto 10) arată prin incizie, sub nasul
reprezentării, două registre. Cel superior este subliniat, în partea de sus, de ochii şi nasul (incizaţi) ai
personajului. La partea inferioară subliniată, ferm, printr-o incizie, cu capătul stânga barat cu o altă
incizie (mai clare la Figura 6) perpendiculară, se află un personaj redat într-o mişcare complexă (sau
două personaje?). Sub bara despărţitoare se află un simbol care poate fi, la rândul său, antropomorf,
rupt – din păcate – din vechime.
Pe creştetul statuetei se află un alt personaj antropomorf din care lipseşte o parte, din
păcate (Figura 8; Foto 12).
Sub a doua faţă (Figura 5; Foto 9), redată opus primei, se află incizat un om (sau pasăre?).
Analogii formale pentru acest tip de reprezentare incizată găsim tot la Turdaş (Luca 2001: 84, 85,
fig. 29/1; în publicarea de la acest prilej am considerat că este vorba despre animale (cerbi?) în mişcare.
În acest moment suntem mult mai tentaţi să considerăm că personajele publicate cu acel prilej (măcar
cel din dreapta) sunt/este un simbol cu aceeaşi semnificaţie ca şi cel de pe faţa 2 din prezentul articol).
Toate aceste reprezentări sunt redate prin incizii bine, ferm şi clar trasate.
Faptul că sunt redate două feţe, reprezentative pentru acelaşi personaj, vine şi după
observarea modalităţii total diferite de a le ornamenta, dar şi din faptul că acestea nu se întrepătrund
pe lateralele piesei (fig. 7; foto 11).
Trebuie să amintesc faptul că la abandonare statueta a fost distrusă intenţionat (ruperea de
partea inferioară, capac), dar şi programatic (partea din faţă pierde gura şi astfel personajul
antropomorf din partea superioară nu mai are o parte din incizii; de asemenea şi personajul din partea
inferioară pierde jumătate; personajul de pe creştet pierde şi el o parte prin ciobirea slipului piesei).
Ceramica este gri-cenuşie – cu unele pete cărămizii – şi are în compoziţie nisip fin, foarte
bine ales şi ars (Paul 1992: pl. LII/11a-c – analogii evidente pentru semne la a, b, c şi d; Limba –
Ciută şi Florescu 2010: fig. 9 – pentru forma falusoidă).
În situl de la Tărtăria mai este o statuetă, vinciană de această dată, exemplificând existenţa
unui personaj, atât de des invocat în aceste rânduri, cu capacităţi supranaturale (Ianus). Ea este de
culoare brun-deschisă, cu pasta din care a fost realizată conţinând mâl şi nisip fin, bine ales. Arderea
la care aceasta a fost supusă este de foarte bună calitate. Piesa pare a avea două feţe. În desenul din
stânga se vede faţa poziţionată normal, firesc. În cel din dreapta (pe spatele piesei) pare a fi redată
încă o pereche de ochi şi o gură (fig. 9) (Luca 2016: 34, fig. 7/4. Analogii la: Balta Sărată – Bălănescu
1982: 118-119, pl. II/6; Lazarovici 1979: pl. XX/113).
Vasul cu două feţe de la Vinča ‘Belo Brdo’ (Vasić 1932: 54, Sl. 105, a=6,6 m) – situl eponim
al culturii – arată faptul că vincienii, cel puţin, erau frământaţi de tema personalităţii cu spiritul de
observaţie superdezvoltat, bipolar (sau multipolar). Caracteristicile capacului cu două feţe din aceeaşi
staţiune (Chapman 2000: Fig. 3.8; *** 2004: 40-41; Schwarzberg 2011: Taf. 130/5) arată că acest
cult – cel al existenţei unor personaje cu atribute de putere mult mărite faţă de omul mediu – este
bine evidenţiat şi are valenţe integratoare faţă de relaţia cu comunitatea prezentă în jur.
Dacă sintetizăm observaţiile din bibliografie vedem faptul că există mai multe modalităţi de a
exprima ‘spiritul lui Ianus’.
În primul rând se constată existenţa vaselor cu două feţe, opuse. Astfel de vase s-au
descoperit în mediul ceramicii liniare (Biatorbágy ‘Tyúkberek’: Becker 2011: Taf. 55/1, vol. 2;
Schwarzberg 2011: Taf. 83/1; Budapest ‘Békásmegyer’: Hansen 2007: Taf. 509/3, vol. 2; Becker 2011:
Taf. 54/2, vol. 2; Schwarzberg 2011: Taf. 83/2 şi Zalaerzeg ‘Andráshida’: Schwarzberg 2011: Taf. 83/3)
sau la Ichstadt (Beecker 2011: Taf. 77, vol. 2), Vinča ‘Belo Brdo’ (Schwarzberg 2011: fig. 76/1),
Pavlovac (?) (Schwarzberg 2011: fig. 76/2 – este o presupunere, după cum este desenat vasul) şi
Biatorágy ‘Tyúkberek’ (Hansen 2007: Taf. 509/3, vol. 2).
În culturile arheologice dinspre estul Europei se mai află – foarte rar, este drept – statuete
cu atribute de acest fel (două feţe) cum ar fi cele de la Balta Sărată (Bălănescu 1982: 118-9, pl. II/6;
Lazarovici 1979: pl. XX/113), Tărtăria (Luca 2016: 34, fig. 7/4), Truşeşti (Hansen 2007: Taf. 469/9, vol. 2 –
cele două perforaţii simulează faptul că faţa are pandant) sau Crnobuki (Hansen 2007: Taf. 478/1, vol. 2 –
redarea feţei este asemănătoare pe ambele părţi, opuse, ale capului).
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Varianta 1 (Figura 10)
1
2
3
4

–
–
–
–

semnul
semnul
semnul
semnul

de pe faţa 2;
de pe creştet;
superior ca dispunere de pe faţa 1;
inferior ca dispunere de pe faţa 1.
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Varianta 2 (Figura 11)
2
1
3
4

–
–
–
–

semnul
semnul
semnul
semnul

inferior ca dispunere de pe faţa 1;
superior ca dispunere de pe faţa 1.
de pe creştet;
de pe faţa 2;

Se poate observa cu uşurinţă faptul că indiferent cum ‘citim’ înşiruirea semnelor, trei dintre
personaje sunt în mişcare (varianta 1 – ‘personajele’ 1-3 sau varianta 2 – ‘personajele’ 1, 3, 4). Mai
mult! Mişcarea acestora este spre aceeaşi direcţie, stânga, după cum privim noi personajele!
Faptul că ‘personajul’ de la varianta 1, numărul 4 sau varianta 2, numărul 2 nu poate fi
interpretat survine din cauza ruperii unei părţi din incizie la zona inferioară a apucătorii. Astfel că nu
ne putem imagina personajul decât într-o mică proporţie.
Succesiunea semnelor ne arată o modalitate nemaiîntâlnită până acum de a ‘comunica’ un
ritual sau – poate – idei. Astăzi ne este foarte greu să le înţelegem sau să le interpretăm. ‘Citirea’
acestei succesiuni de semne este are în faţă câteva încercări anterioare pe piese descoperite la
Tărtăria de N. Vlassa (Vlassa 1962, 1963. Pentru opinii generale, prezentări şi discuţii vezi: Luca 2016:
notele 1-22, 103-121) sau de subsemnatul la Tărtăria (Luca 2016: 55-61, foto 46-49, fig. 31) sau
Turdaş (Luca 2001: 83-84, fig. 5/1. Alte studii: Luca 1993; Luca et al. 2009).
Un exemplar de statuetă care pare a transmite un mesaj asemănător – dar nu cel al lui
Ianus – este descoperit la Kurilo ‘Kremenica’ (Biehl 2003: Taf. 49/537) sau o alta publicată într-o
sinteză mai veche (Todorova şi Vaisov 1993: 196, fig. 175/7a-c).
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2

3

1

Figura 1. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa dintre
locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti. Ceramică pictată (Luca 2016: 181, fig. 138).
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 2014-2015. Tell settlement. The pit between L.XII and
L.XIII dwellings. Petreşti culture. Painted pottery (after Luca 2016: 181, fig. 138).

2
1

3
Figura 2. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa dintre
locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti. Ceramică pictată (Luca 2016: 182, fig. 139).
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 2014-2015. Tell settlement. The pit between dwellings L.XII
and L.XIII. Petreşti culture. Painted pottery (after Luca 2016: 182, fig. 139).
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1
2
Figura 3. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa dintre
locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti. Ceramică pictată (Luca 2016: 183, fig. 140).
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 2014-2015. Tell settlement. The pit between dwellings L.XII
and L.XIII. Petreşti culture. Painted pottery (after Luca 2016: 183, fig. 140).

1
2
Figura 4. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa dintre
locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti. Ceramică (Luca 2016: 184, fig. 141).
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 2014-2015. Tell settlement. The pit between dwellings L.XII
and L.XIII. Petreşti culture. Pottery (after Luca 2016: 184, fig. 141).
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Foto 1. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de
cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa
dintre locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti.
‘Zeiţa cu şarpele’. Vedere din faţă.

Foto 2. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de
cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa
dintre locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti.
‘Zeiţa cu şarpele’. Vedere din faţă.

Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 20142015. Tell settlement. The pit between dwellings
L.XII and L.XIII. Petreşti culture. ‘The goddess
with the snake’. Front view.

Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 20142015. Tell settlement. The pit between dwellings
L.XII and L.XIII. Petreşti culture. ‘The goddess
with the snake’. Front view.

Foto 3. ‘Zeiţa cu şarpele’. Vedere din laterala
stângă a piesei.

Foto 4.
piesei.

‘The goddess with the snake’. Left side view.

‘The goddess with the snake’. Back view.

‘Zeiţa cu şarpele’. Vedere din spatele

‘Zeiţa cu şarpele’ şi ‘Ianus’ – Tărtăria ‘Gura Luncii’, campania de cercetări preventive din anii 2014-2015

Foto 5. ‘Zeiţa cu şarpele’. Vedere din faţa a
piesei – uşor răsucită spre stânga.

Foto 6.
piesei.

‘The goddess with the snake’. Front view –
slightly turned left.

‘The goddess with the snake’. Front view.
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‘Zeiţa cu şarpele’. Vedere din faţa a

Foto 8. ‘Zeiţa cu şarpele’. Detaliu cu şarpele
(capul acestuia).
‘The goddess with the snake’. Detail of snake
head.
Foto 7. ‘Zeiţa cu şarpele’. Detaliu cu şarpele.
‘The goddess with the snake’. Snake detail.
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Foto 9. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de
cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa
dintre locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti.
‘Ianus’. Faţa 2.

Figura 5. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de
cercetare preventivă 2014-2015. Tell. Groapa dintre
locuinţele L.XII şi L.XIII. Cultura Petreşti. ‘Ianus’.
Faţa 2.

Tărtăria ‘Gura
2014-2015. Tell
dwellings L.XII
‘Ianus’. Face no.

Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 20142015. Tell settlement. The pit between dwellings
L.XII and L.XIII. Petreşti culture. ‘Ianus’. Face no. 2.

Luncii’. Rescue excavations
settlement. The pit between
and L.XIII. Petreşti culture.
2.

Foto 10. ‘Ianus’. Faţa 1.

Figura 6. ‘Ianus’. Faţa 1.

‘Ianus’. Face no. 1.

‘Ianus’. Face no. 1.
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Foto 11. ‘Ianus’. Partea laterală din dreapta.

Figura 7. ‘Ianus’. Partea laterală din dreapta.

‘Ianus’. Lateral right side.

‘Ianus’. Lateral right side.

Foto 12. ‘Ianus’. Creştetul.
‘Ianus’. Top.

Figura 8. ‘Ianus’. Creştetul.
‘Ianus’. Top.
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Figura 9. Tărtăria ‘Gura Luncii’. Campania de cercetare preventivă 2014-2015. Tell. L.III. Statuetă
întreagă (cu două feţe?).
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Rescue excavations 2014-2015. Tell settlement. L.III. Complete statuette (with two faces?).
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Figura 10.
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Ianus.
Varianta 1 de ‘citire’ a ‘textului’.

Figura 11.
Tărtăria ‘Gura Luncii’. Ianus.
Varianta 2 de ‘citire’ a ‘textului’.

Tărtăria ‘Gura Luncii’. Ianus. First version of
‘reading’ the ‘text’.

Tărtăria ‘Gura Luncii’. Ianus. Second version of
‘reading’ the ‘text’.

