
PREISTORIA UNUI SIMBOL: 
COLOANA CERULUI 

"Felix Qui Dotuit rerum 
cognoscere causa ... " 

(Vergiliu) 

Oamenii din preistorie, Înzestraţi cu aceleaşi însuşiri intelectuale ca şi cei din ziua de azi, au 
Încercat să-şi imagineze cum arată "lumea" în care trăiesc şi forţele care o conduc. Explicaţiile pe care 
şi le-au formulat erau de ordin mitologic, născându-se astfel marile mituri ale omenirii. 

Mitul cosmogonic ocupă un rol central în religiile arhaicel, ca şi În cele "primitive". Imaginea 
miticfl a susţinerii Cerului pe coloane este o imagine universal atestată, funcţionalitatea sacră a coloanei 
fiind atestată şi la populatiile cele mai arhaice'. 

-
In spaţiul românesc au mai existat preocupări pentru cultul coloanei, dar atenţia cercetătătorilor 

a fosl alrasă doar de cultura populard, cercetările fiind făcute cu preponderenţă de către etnologi. Romulus 
Vulcănescu a demonstrat existenta unui cult arhaic al coloanei În mitologia romanească'. Nu există ir.să, 
după cunoştinţele noastre, un studiu care să Încerce să caute "preistoria" acestui simbol. Articolul de faţă 
încearcă să descopere tocmai această preistorie. 

Pentru înţelegerea demersului de mai jos este necesar să precizăm metoda pe care am folosit-o. 
Arheologii se simt stânjeniţi, atunci când sunt nevoiţi să analizeze fenomenele religioase preistorice, de 
lipsa "dovezilor" clare'. Nu rare ori se face o eroare elementară de metodologie: se analizează fenomenele 
religioase cu aceleasi metode ca şi în cazul fenomenelor de cultură materială. Descoperirile arheologice 
prezentate mai jos sunt creaţii materiale, scopul lor este însă pur religios. Nu putem sesiza experienţa 
sacrului cunoscută de omul neolitic decât prin intermediul a ceea ce el spune despre această experienţă, 
adică prin intermediul acestor creaţii materiale. Şi pentru că sacrul- aşa cum a dovedit M. Eliade - este 
ireductibil şi inerent fiinţei umane, nu poate fi analizat printr-o singură hermeneutică', ci printr-o 
cooperare de melode înglobate în Ştiinţa religiilor. Obiectul ei este studierea metodelor de analiză şi 
inţelegere a lui homo religiosus, care este universal răspândit'. Ştiinţa religiilor trebuie să pătrundă 
semnificaţia limbajelor religioase şi intenţia lor profundă'. 

Metoda esenţială pentru ştiinţa religiilor este comparaţia, prin această metodă completându-se 
insuficienta informaţiilor asupra"istoriei" unei credinţe, În cadrul unei societăţi, prin fapte Împrumutale 
de la alte medii şi din alte timpuri'. La baza comparatismului stă uniformitatea psihicului uman'. -

[n prezentul studiu am apelat-prin comparaţie-atât la civilizaţiile Orientului prcistoric, cât şi la 
cele '1clasîce" orientale, majoritatea cercetătorilor fiind de acord că mentalităţile arhaice (diu }Jld:;tulic:) 
s-au dezvoltat În epoca marilor civilizaţii urbane, multe idei şi forme religioase preistorice stând la baza 
miturilor de mai târziu l". 

Contactele culturale ale zonei carpato-danubiene cu Orientul sunt bine atestate în epoca neo-

1 M.Eliade, The Quest.History and Meanmg in Religivn, Chicago, 1969, p.41. 

2 Este vorba despre populatiile din peninsula Malacca. Ia pigmeU Senanq. Vezi M.R., Le chamani.\me el le techniques arhaiques de 

{'extQJe, Paris, Payot, 1951, p.253. 

3 Ve�i R.Vulcanescu, Coloana Cerului, Buc., 1972; idem, Mitologia romani, Buc., 1987. 

-4 Vezi şi mărturia lui Chr Zervos, L 'art de la Crete neolithique et Minoenne, Paris, 1956, p.27. 

5 M. Meslln, Şriinja religiilor, Ouc., 1994, p. 194. 

6 Ibidem, p.7. 
7 Ibidem, p. 14. 
8 Definitia metodei comparatiste a fosl data de catre Goblct d'Alviella. Vezi Meslin. op. cit., p. 167. 

9 Ibidem. p. 136. 

1':1 G. Contenau, .\fanuel d'archeologie orientale, Paris, 1927, p. 339-340. 
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neolitică", marea axă a Dunării fiind legătura Între Orient şi Occident". Sunt bine atestate şi legăturile 
culturale ale Egiptului predinastic cu zonele balcano-dunărene". 

Moştenirile preistorice În religiile antice sunt recunoscute de către cercetătorii religiilor. Dăm 
doar căteva exemple: originea preistorică a "Ka"-ului la egipteni"; hieroglifa reprezentând apa, era o linie. 
frântă, in zig-zag, acelaşi simbol pe care il Întâlnim pe numeroase vase ccramice în culturile preistorice, 
considerat deja ca semnificând apa1j, e1emtllleh:: prditeralt: din Ghilg'llJlt;;� \Iii OCI1�Ldl". Simuv)u)IIlÎLl\.. 

al lui Axis Mundi - cel de care ne ocupăm În prezentul sludiu l;1;;: 4.:UIlc;::\,;lt:i:Lâi PfuJla.lJlul h1 Cel �-ct UCLvulli:1L 
în principalele culturi pastorale şi tribalc şi a trecut În marile culturi urbane ale antichităţii estice". 

Pentru înţelegerea mai adâncă a concepţiilor religioase neo-eneolitice am făcut comparaţie şi cu 
unele credinţe ale triburilor primitive aflate pe aceleaşi coordonate socio-economice (matriliniaritate, 
economie agricoIă)I8, specialiştii tratând religiile arhaice şi cele "primitive" împrennă. Nu se pot aduce 
În discuţie religiile arhaice fără a descrie câteva din caracteristicele majore ale aşa-numitelor religii 
primitivel9. 

S-a constatat că În zone îndepărtate ca spatiu şi timp pot apărea fenomene similare fară a exista Însă 
contacte culturale între ele. S-a observat deasemenea universalismul IInor credinle şi idei religioase, 
considerându-se că acestea ar avea o origine colectivă"'. C. G. Jung este primul care a teoretiza! existenţa 
unor arhetipuri, acestea fiind modele de comportament ("patterns of bebavior") instinctuale, 
preexistente"- Fenomenul care se nume�te spirit se fondeaza deci, pe existenţa unor imagini autonome 
primitive, preconştiente, care sunt universal prezente În constitulia psihicului uman". 

Cercetările noi din domeniul psihologiei abisurilor consideră că există ÎIl om o reală funcţie 
mitică". Astfel se poate explica existenţa unor mituri asemănătoare la popoarele civilizate ale Orientului 
antic şi la populaţiile aflate într-un stadiu primitiv de dezvoltare. Cităm doar câteva exemple: mitul 
Potopului, mitul suslinerii Cerului pe stâlpi sau coloane, mitul Pământului-mamă şi a tatălui-Cer, legătura 
fizică între Cer şi Pământ" sau apariţia independentă a şamanismului în Asia, cele două Americi şi în 
Australia". M. Eliade a ajuns la concluzia că experienţa revelării sacrului este metaculturaIă26• 

Există diferite expresii ale unei forme de comportament uman universal atestate". Cu alte 
cuvinte, simbolurile sunt dezvoltări ale unei scheme arhetipale. Nu trebuie însă, confundat arhetipul cu 
simbolul". Arhetipul este static, doar simbolul se schitTIbă , iar universalitatea arhetipului nu o 
antrenează, obligatoriu, şi pe cea a simbolului". 

Ceea ce Încercăm noi În acest articol este comparalia În cadrul aceluiaşi arbetip, cel ascensional, 

11 Cf.G. Childc, Tile DawfI of Eurupeun Civilisaliun, New York, 1958, p. 9. 
12 Cf. L. R. Nougicrc,l.'art prehistorique. Paris, 1964, p. 149. 

13 G. Childe, L 'Europe prchisforique, l-es premiere:,. sociefes ellropel:!nes, Paris, Payol, 1962, II, 5. 
14 J Sainte Fare Gamot, L'anthropologie de L'Egypte ancienlle, În Anrhropologie r�ligieu.se, Leidcn, 1955, p, 20, 

lS M. Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Suc 1993, p. 184. 

J6 G. S. Kirk, Myth, ils meaning alld Functiom In Ancienl (Ind other cultures, London, 1970, p. K7. 
li M. Eliade, The Yearningfor Paradise;" Primitiw Trudition, În Myth and Mythmaking, New York, 1960, p. 62. 

Il! G. Childc, ['Europe prehisforique, p. 5. 
1') J. Kitagawa, Primive. Clasical and Modern Religious, in 11te History of Religious. EssoJ's an the Proh/em of Understanding, 

Chicago,J967, p. 44. 

20 G. S. Kirk, op. cit .• p. 275. 
21 

C. G. Jung, In lumea arhetipurilor, Jurnalul literar, Buc., 1994, p. 6. 

22 C. G. Jung, La simbolica de/lo spirito, Torino, cd. 1959, p.24. 

23 M. Meslin, op. cit., p. 267. 

2·\ M. Eliade, Le c;hamewisme el le lechniques archaiques de l'extase, Paris, Payot, 1957, p. 418. 

25 1. P. Culianu, CAlatorie in lumea de dincolo, Suc .. 1994, p. 6&. 

26 M. Eliade, Inifiafion. rile.�, socjetes secretes .. Naissallce misliqlle. EssUI mr le qllelques t)'fX!s d'iniliarfon, Paris, 1959, p. 223. 

27 M. Eliade, S(ructurt'S and Changes ill the liistory of Rellgion, Chicago. p. 3S3. 
28 O. Durand, Structurile antrlJpo(ogice ale ilTUJginarului, Buc., 1977, p. 74. 

29 Ibidem, p. ) 59. 
10 Ibidem, p_ 486. 
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al legăturii dintre Pământ şi Cer. Simbolurile cuprinse în această schemă arhetipală sunt multiple: 
coloană, stâlp, arbore, scară, lant, sfoară etc. 

Vom aborda aşadar, cultul coloanei sacr", aşa cum ne apare În epoea neo-eneolitică, cu metodele 
şi din perspectiva istoriei religiilor - ştiintă care trebuie sa descopere sensul simbolunlor aşa cum au lost 
ele trăite În cadrul unei anumite experiente de catre comunităţile arhaice31 - şi OII �trict tiin pe:r�re:('.tiv� 
arheologieî. Ne-am folosit însă de arheologie, ca de un instrument foarte bun de lucru. 

-
Intelegerea exactă a metodei folosite înseamnă şi întelegerea modului de abordare al întregii 

lucrări. 
• •• 

o dovadă �ă oamenii arhaici încercau să-şi reprezinte Universul, este statueta descoperită de către 
1. Paul, la Ocna Sibiului (cultura Precriş, nivelul lIa), reprezentând, stilizat, o pereche Îmbrăţişată". 
Descoperitorul ei o consideră "prima Încercare - cunoscută până acum în Europa - de redare prin mijloace 
plastice a mitului creatiei"". 

Este cunoscută importanta complexului mitica-religios al hierogamieiJ4• Creatia prin divizarea 
unei unităti primordiale este un mit arhaic larg răspândit, părintii lumii find considerati Cerul şi 
Pământu 1". 

Legat de ideea de cosmogonie este mitul sustinerii Cerului pe coloane sau stâlpi. Acest mit este 
re!lectat prin câteva descoperiri arheologice aparţinând neo-eneoliticului danubiano-pontic şi care, 
analizat, ar putea da imaginea reală şi importanţa acestui arhetip. , 

In complexul de la Căscioarele (Boian, faza Spanţov, nivelul A2a) s-au descoperit resturi ce 
indicau existenta chiar În centrul aşezării a unei mari case, considerată de către VI. Dumitrescu, 
saneluar". S-au descoperit resturi masive de pereţi distrtlşi de incendiu şi temelia unor stâlpi carbonizati 
Înfipţi În sol. Edificiul, având un plan recrangular orientat E-V, 16m lungime şi IOm lăţime", era divizat 
în două camere de şase stâlpi înşiruiti carbonizaţi (PI. 1/2). Zidurile sanctuarului erau decorate cu motive 
curbiliniare, alb-crem pe fond roşu. Sub ruinele calcinate ale zidurilor s-a descoperit o coloană de 
aproximativ 1 ,  90m, cu diametrul de 43cm", pictatii cu aceeaşi culoare alb-crem utilizată la decorarea 
pereţilor camerei pe acoperirea foarte fină cu roşu". Coloana cra decorată cu 22 benzi înguste, verticale, 
pe care se Înscriau 7 rânduri orizontale de câte 7 perechi de triunghiuri afrontate (PI. III I ). O altă coloană, 
mai. subtire, înaltă cam de 2m, cu diametrul de aprox. 12-14cm, era pictată numai cu o bandă lată de 
culoare alb-gălbuic ce se răsucea elicaidal de sus În jos pe acelaşi fond roşu40. 

Alături de coloana mare s-au descoperit două rânduri paralele de urme de stalpi: Iln rilnd de patru 
stâlpi şi un altul din trei stâlpi. Se pare că stâlpii constituiau scheletul unui spaţiu de tip baldachin, in 
Înteriorul căruia coloana era ascunsă privirilor indiscrete·I'. 

Pentru a întelege cât mai profund elementele de simbol care compun acest cult al coloanei sacre, 
trebuie să ne raportăm �i la alte spatii geografice �i chiar la alte timpuri. Pentru ca, daca ne oprim doar 
la documentele arheologice, ignorând informaţiile aduse de către textele sau tradit"le anumitor socletătl 
agricole, religiile neolitice riscă să pară simpliste şi monotone". 

31 M. :\lkslin, op. CÎI., p. 228. 
,-
_ .. 1. Paul, Oale noi privind f()losirea '��crit:d;" ÎN dvih=a(Îi/e fII:o/ifu'l? CQ'/JllIO-dar,/ibiene, in Transilvania, 9. 1989, p. 44_ 
l3 Ibidem, p. 45. 
] I Cf. M.  Eliade. Slrucf:IN!$ Qnd Changes in Ihe /liSIOI)' of Udigion. Chicago, p. 360. 

lS M. Eliade, MylJIl' e: pensb: myrhiq/le, În L 'univers janfo,Hique dt's mythes, Paris, 1976, p. 19. 

36 VI. Dumitrcscu, Ed�!ic(' lk.HilU! WI cl/lle deCO/lw:rl datu {a �'ollclle Boian-Spanro\' de la Slmion-lefl de CjJ.'u,:ioflrele, în Dacia. N. S., 

XIV. 1970. p. 7. 
17 Ihidem, p. 10. 

38 Ibidem, p. 14. 

JOi Ibidem. p. 16. 

40 V!. Dumitrcscu, Arta preistorica in Romania. Auc, 1974, p.';' 7�. 

41 VI Dumitn:scu, l-:difice do.!sril/ti au culte decouwrf dam la couche BoiillJ-Span[ov de la sfation-(efl de Căscioarele, in Dacia, N. S. 

XIV. 1970, p.IR. 

-12 �l Eliade, Istoria credin{e!rJr şi ideilor religioase, RlH':., 19lJl, Il 59. 
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Plaoşa 1. I - galet cu motivul romburilor afrontate Lepenski Vir, epipaleolitic (a - f6to; b - desen) (după V.  
Boroneanţ).;2: planul sanctuarului de la CăScioarele, Boian, faza Spimtov (după VI. Dumitresctl) ," 
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1 

Planşa II . .  1. Coloana mare de la Căscioarele; 2. Medalionul din.sanctuarul de la Căscioarele 
3. Fragmente din peretele sanctuaruJui (după VI. Dumitrescu). 

IS 



16 ŞT. DORONDEL 

Conform tradiţiei tribului Asunta (Ahica), fiinţa divină Numbakula, după ce l-a creat pe Strămoş 
a fasonat Stâlpul Sacru (dintr-un arbore de cauciuc) şi căţărându-se pe el a dispărut in CerB 

Poate şi în sanctuarul de la Căscioarele s-ar putea vorbi despre un cult esoteric - aşa cum 
presupune şi autorul dealtfel" - ceea ce ar explica prezenta baldachinului ce ascundea coloana. ÎnfiPtă 
În pământul divinizat ca zeitate supremă şi şi Înălţându-se spre cer, colo:1n:1 ele 1/1 r�,ci{)n�le p�r? ,il tip: 
cea mai coerentă reprezentare a arhetipului ascensional. , 

In culturile tradiţionale există o idee dominantă:accea că între Pământ şi Cer comunicarea este 
realizată - sau a fost illo tempore - printr-un mijloc fizic oarecare (coloană, stâlp, scară, munte, liană etc). 
Acestea sunt variantele Arborelui Lumii sau ale lui Axis Mundi. Ele implică un Centru al Lumii, un punct 
unde Cerul, Pământul şî',lnfernul se racordează". 

Un element interesant, la Căseioarele, îl constituie cele şapte triunghi uri afrontate pictate pe 
coloana mare şi care l-au determinat pe VI. Dumitrescu să se întrebe dacă cifra 7 are un rol magic în acest 
context". Importanţa magică a cifrei 7 este bine cunoscută, atât numărul 7 cât şi numărul 9 fiind des 
folosite ca numere rituale. 

Numărul 7 este obţinut prin diviziun e, in 4 şi respectiv in 3 părţi, una a revoluţiei sinodice, alta 
a revoluţiei siderale a lunii". Numărul 7 este strâns legat de cultul coloanei şi reprezintă în numeroase 
culturi cele 7 niveluri cereşti. Fino-ugricii îşi închipuiau "Stâlpul Cerului" ca o coloană cu 7 caturi, aşa 
cum şi ziguratul are 7 etaje, iar templul Barabudur 7 tcrase'''. 

Un alt element interesant, tol la Căscioarele, îl constituie medalionulde lut, descoperit 
fragmentar. care împodobea ca o aplică în relief unul dintre pereţii locuinţei (probabil acela de vest)". 

Medalionul a fost pictat în 3 culori : alb, gălbui şi roşu, cu un motiv în bandă spiralică (PI. I1/2). 

Spirala, element constitutiv important În cadrul une i "geometrii sacre" existentă în arta culturilor 
tradiţionale, este un laitmotiv întâlnit în numeroase zone ale lumii, în culturile arhaice: în picturile faciale 
ale seminţiei Caduveo, în olăria Yang Chao şi în bronzurile arhaice chineze, în decorul polinezian ca şi 
În vechiul Mexic. Acest motiv, obsesiv, pictat În culturile neo- eneolitice balcano-dunărean, a fost 
considerat de M. Gimbutas ca simbolizând apa"'. Nu poate fi cazul - credem noi - la Căscioarele, de un 
asemenea cult. O lumină asupra acestui simbol ar putea aduce un fragment ceramic de tip Ubaid 
descoperit la Uruk. În care spirala este asociată cu scara" (PI.IVI1), care constituie la rândul ei unul dintre 
simbolurile ascensionale. 

O altă descoperire arhcologică ce vine să ateste cultul coloanei în neo-eneolitic este nllluelul ue 
sancluar de la Truşeşti (Cucuteni A2). Piesa, înaltă de I m �i latii tot de I m, a fost descoperită într-o "casă 
de cult" aflată cam În centrul aşezării şi este confecţionată din lut amestecat cu pleavă. La partea 
superioară este alcătuită din doi idoli antropomorfi , consideraţi de către M. Petrescu-Dâmboviţa, zeiţa 
Mamă şi acolitul ei52, Partea inferioară a acestei piese este decorată cu două grupe de câte trei reliefuri 
înalte dispuse simetric de o parte şi de alta a or ificiului central şi reprezintă - consideră autorul 
descoperirii - "idoli în formă de coloană". Alte două grupe cu câte trei capete în relief de la asemenea 

43 M.E!iadc, .)'acru/ şi profanu!, Buc., 1994, p. 23. 
'14 V!. Dumitrescu, Edifice deslinl:! au culte decoJ/\'crl dans la ('a/lche B,.iiau-Span[ov de la statian-tell de Căscioare/e, în Dacia, N. S., 

XIV, 1970, p.18. 

4:1 )\.1. Eliade, Le chamanisme el le techniques archaiques de l'ex{ase. Paris, 1957, p. 428. 

46 VI. Dumitrcscu, Edifice destine au l.'ulte decow'ert dans la cm/clie Botan-Span/ol,! de la statian-teIt de Căscioarele, În Dacia, N. S" 
XIV, 1970, p. 2l. 

,-
',1 li. Huh:r, M. Mauss, Melangesd'hislOirc des religions, Paris, 1929, p. 216. 
48 eL M. Eliade, Cosmologic şi a/cliinue habiion/ană, laşi, 1991, p. 33jn doctrina Yoga-în care coloana vertebrală este asimilată axei 

lumii, cei 7 ccntri cnergetici ai cDrpuluî corespund celor 7 nivele ale Universului. 

·w VI. Dumitrescu, Arta preistoriCti În România, Huc., 1974, p 477. 

50 M. Gi mbutas, Cllliurii şi civilizatie, Buc., 1989, r. 78. 

51 A. Nî(lI, Originea orientală şi sensul relixius al motivului antropomorfwcutenian de la Pe/reni (Basarc.bia), În Studii şi cercetări 

istorice,!, 1943, Iaşi, p. 6, (fig. 4). 

sz M. Petrescu-Dâmbovila, .,'Xmtlel1tl TrUşeŞtl, inSC./.V l-IV. 1-2, 1953, P 13. 
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idoli decorează partea superioa,. �i inferioară a orificiului central (PUII.). Piesa a fost pusă de Petrcscu
Dâmnoviţa În legătură cu cultul fecundităţii şi al fe'1ilităţii, dar şi cu cultul coloanei şi triada'-'-

Cuplul femeie-bărbat constituie titlul din clementele de bază În cosmogonia arhaieă. Astfel de 
cupluri se Întâlnesc atât Î n  Egiptul predinastic cât şi la hiniţi (miI. III Î.Chr.)" sau În cultura elamită - la 
Tepe Kazineh (Începutul miI. III LChr.)". Mai târziu, 'in epoca istorică, în Asia Mică vor avea loc 
ceremonii de unire a preoţilor şi preoteselor simbolizând unirea zeului şi a zeiţeil6 . 

Considerăm că În cazul piesei de la Truşeşti este reprezentată credinţa incipientă a legăturii dintre 
Piimân! - simbolizat de Zeita Mamă şi Cer - reprezentat de idolul masculin. Coloanele vin să Întărească 
această idee. În antichitatea orientală numeroase sanetuare babiloniene (de la Nippur, Larsa, Sippar) craII 
denumite "Dur-an-ki", adică "legătura Între Cer şi Pământs'''. 

I 
• 

1: I 

I 
: I 

l' 

, 

1, , \ 
" . 

-" . . -

Planşa III. Modelul de saneluar de la Truşcşti, Cucuteni (după M.Petrescu-Dîmboviţa). 

53/hidem,p.14. 
5-4 A. Eliot. Creaturs dc' la nalura el de {'''lImanire, in l:univers/alllas(ique des mYllre.'l, P 65. 
5� C( L. Frorn:nius. Cullllra Aji';cii, Suc., 1982, p. 11(-1, ttg. I02l\·ul. 1) 
56 \r. COJltcnau, Manuel d'(lrcheologie .:melltale. Paris, 1927. p 29!, 
57 r. M. Eliade, Sacrul şi profanlll. iluc .. 1994. p. 39. 
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Cultul coloanei sacre este atestat şi in sanctuarul I de la Parta (Vinea B 1) ridicat în centrul 
aşezării exact la  jumătatea axei N-S, in care se găsea o mică coloană de lut distrusă la ridicarea 
sanctuarului 2. Coloana - ce nu părea a avea vre-un rol arhitectonic - a fost înfiptă în pământ o parte a ei, 
păstrându-se sus masa unui altar din sanclUarul 2. Era din pământ nears (diametrul aproximativ 18-20 
cm), înălţimea fiind apreciată În comparaţie cu coloana lk la Căscioarclc". În acest sancwar, culrul 
coloanei, parc a fi şi În legătură cu cultul lunii - pe coloanele (sau stalpii) din mtenor apar coarne de 
consacraţie" - dar implică şi totemismul, la coloallc fiind ataşate coarne de taur sau leucranii6Q. 

Cultul coloanei pare a fi reprezentat grafic şi pe ceramică. Pe un fragment ceramic, din cultura 
Vinca-Turdaş, faza târzie, repenoriat de M. Roşka, estc reprezentată imaginea unei case În culoare brun
roşiatică'I(PI.lV/2). Imaginea a fost considerată o reprezentare a mitului cosmogonic, aşa cum era văzut 
de omul din neo-eneolitic. Este cunoscut faptul că, construcţiile arhitectonice ale culturilor"tradiţionale" 
exprimă un simbolism foarte riguros, fie că este vorba de sanetuare, temple, fie de monumente sau de 
labirinte, şi este În strânsă legătură cu concepţiile cosmogonicc"'. Ceea ce este reprezentat pe ciobul 
vincian pare a fi o imagine simbolică, aceasta fiind transfigurarea unei reprezentări concrete printr-un 
sens niciodată abstract"'. Astfel de imagini există în numeroase culturi arhaice. Pe un sarcofag egiptean 
din lemn c,te reprezentat Cerul, sprijinit de zeul Shu şi de cei patru stâlpi bifurcaţi"(PI. IV/7). 

Casa, templul, sarcofagul, constituiau pentru populaţiile vechi un micro cosmos, o imago mundi. 
"Acest templu este ca şi ccrulln toate aranjamentele lui", este inscriplia de pe un fragment al templului 
lui Ramses al II-lea". La egipteni sarcofagul reprezenta universul", iar In cultura tradiţională românească 
se aşezau 4 stâlpi (sau brazi) Împodobiţi la cele patru colţuri ale mormântului, reprezentând stâlpii "casei 
de veci" al celui dispărut". Imagini sau modele de sanctuare (în mintea omului "primitiv" ca şi - probabil 
- în mintea celui arhaic, imaginea unui obiect era de fapt chiar acel obiect, atât imaginea cât şi obiectul 
având aceleaşi valenţe sacre) Întâlnim in intreg neoliticul egeean" ca �i în Africa (imaginea unui sanctuar 
sudanez)" sau în Moravia (PI. IV/S). 

Se poate deduce astfel că motivul pictural de pe fragmentul ceramic de la Turdaş ar putea 
reprezenta un edificiu sacru în forma imaginii arhitectonice a lumii. Stâlpul central apare Ingroşat fie 
printr-o pană de intărire în cazul în care motivul ar reproduce o construcţie reală, fie, poate, pentru a reda 
conceplia "muntelui lumii" Înconjurat de stâlpii cerului în cazul în care motivul reprezintă o imagine 
ideală. Dar pentru că una din dimensiunile concrete ale simbolului este "cosmicitatea", acesta fiind un 
instrument de figurare a lumii vizibile, care ne ÎncorIjoară70, Înclinăm să considerăm imaginea de pe 
fragmentul ceramic vincian ca reprezentând o imago mundi simbolică. 

O altă reprezentare a coloanei sacre ar putea fi imaginea de pc un fraglllcnt ceramic (cullura 
Vinca-Turda5) aflat În colecţia Zsofici Torma" considerată a reda o piesă de mobilier de cult; un corp 
orizontallmpălţit În două părti egale, haşurate oblic. deasupra având două coloane sau doi stâlpi cu câte 

'8 
Ibidem, p. 30. 

59 Ihidelll, in AdaM?, 1991, p.17. 

60 lhidcm, în AaaMP, XII, 1988. p. 36. 
611\1. 

Roska,A TomuJ 2..\ojia G)'iÎjlem,my, Cluj, 1941, p. 291. pl. ('XXXIII. 17. 
62 M. Eliade . Barablldtlr. templul simbolic, În RC'vista Fundafiilor regale, 'Nr. 9. sepL 1937. p.3. 
(,] G. Durand, [.'imagiNmion simbolique, Paris. P.L,F., \Q68, p.8. 

64 Cr,A. Nil u, Semnfficapo mot/VIdu; religios pic/urai in formă de "casă" dl! la TlIrdaş (transilvania), in Apulum, II, 1943-1945. p. 7, 
1>5 Cf. M. C. Ghykil., Estetica şi leoria arfei. Ruc .. 1981, p.64, 

66 Vezi 1. l». Culianu, op. cii" p. 91. 

(,7 Cf. M. Bocşc.Rilllri/wlerare pefltru via]j.ln /Janatica, 12, 1993. p. 355. 
6S ce n. Rlltkowski, Arta egee'Ulil. Duc., 1980. J). 45. in apropiere de Lori,>a s-a descoperit un model de templu impodobit cu motive 

tipice pentru ccramica miI. V (Sc�klo) executate cu vopsea roş ie pc fond crem. \1odclul arc patru deschizături mari care de fapt scot in 
evidcn\5 sustinerea acopel'işului de patru stâlpi groşi. in centrul uct)perişului sc află o deschidere prin care ieşea rumul de la focul aprins în 
mijlocul camerei (Fig. 21) 

6<) Cf A. NiIU, Semnificaţia motivului re ligios pic/ural in Jormâ de"c-as;]" de ia TZlrdaş (Transilvallia), in Apulum, Il, 1943·1945. p.9. 

7Q P. Ricoeur, Fini/ude el clilpabilill!, p. 18, apud G. Durand. L'imag;/latiun sl/1/bo1ique, p. 9. 
71 V{�7iM Roska,op. cit.,p.3tJ,pL XXXIV, 26. 
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Planşa IV I Scară asoeJală cu spITal,,, Uruk (după A.N.ţu); 2.Jmagmea unei case. Vinca-Turda� (după M.Roşka): 
3,Repre7.entarea unui altar cu doufi (oloane sau sttilpi. VlJ1ca�Turda.� (după M.Roşka); 4.Barcă funerară egipteami 
(după A.N iţu); 5.ModeJ de ,anetuar_ 6.A Ilar cu două coloane, Lengyel, (a-foto, b-desen) (dupa lSchrănil); 7. M ilul 
crcJ\iei la cgipwni, ilustrat pe un sarcofag de lemn (dupa L.Frobenius), 8.Scăriţa asociată cu pasărea. epipaleolilic. 
Gaura Chindiei (dtJpă V.Boroneanp: 9.Desen amropomorf pc un fragme,nt ceramic) Cucuteni B. (după A.Ni�u): 
10 MOl iv alllropomorf pc' ccramica de III' �usa I (după A NiIU): II.Molivlll omului în vârful sC<irii, Susa I (după 
A Nilu). 
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un apendice oblic la capătul superior72(PI . IV/3). A. Niţu a găsit analogii ale acestei reprezentări pe un 
cilindru de la Uruk (Uruk-lIl Djemet Nasr):un altar în trepte cu doi stâlpi, dar şi în Anatolia l a  Bogazkiii73. 
Analogii se pot face şi cu "băncile funerare" Împodobite cu coloane al căror vârf este drept sau indoit ca 
un cârlig (1'1. I V  /4) din vremea Imperiului Teban (aproximativ 2 1 69 i.Chr.). Pe baza reprezentărilor de 
coloane din interiorul templelor egiptene am putea consIdera că în acest caz reprezentarea de la Turdaş 
comportă şi un simbolism solar", cu atât mai mult cu cât VI.  Dumitrescu consideră că este o legătură Între 
cultul solar şi anumite ritualuri de Înmormântare ( Ia Cernica, Virira, f:iiscioarele etc )75. A stfel ne piese 
de mobilier de cult, modelate În argilă, În care cultul coloanei sacre parc a fi impl icat, există şi În sudul 
Moraviei (cultura Lengyel)'6 (PI. IV/6) 

Scara - ca idee a unei legături Între Cer şi Pământ - este comună unui număr mare de culturi 
şi civilizaţii din Mesopotamia până în Tracia, din Asiria până În Africa. Reprezintă trecerea simbolică 
de la un nivel la altul, o imagine a schimbării unui mod de existenţă cu un altul, superior"

Reprezentarea motivului simbolic al scării este bine atestată în zona carpato-danubiană, Încă 
, 

din paleolitic. In peştera de la Gaura Chindiei, în strâmtoarea Pescari-Alibeg (Cara� Severin), printre alte 
, 

picturi rupestre a fost desenată o scăriţă alături de o pasăre"(PI. IV/8). In numeroase tradiţii, pasărea 
reprezintă unul dintre simbolurile ascensiunii. Şamanul, în timp ce urcă treptele stâlpului "Întinde mâinile 

, 
ca o pasăre aripile" şi ajuns în vârf strigă: !lAm atins cerul, sunt nemuritorl!79. In tradiţia chineză se spune: 

, 
"Pat călători cocorul alb şi mă pot Înălţa deasupra celor 9 ceruri"go [n numeroase culturi şi tradiţii este 

, 
atestat vastul izomorfism între ascensiune şi pasărc(sau aripă). In cazul desenului din peştera Gaura 
Chindiei, alăturarea celor două simboluri, credem noi, este dovada acestui izomorfism. 

, 
Numeroase reprezentări de scări exista şi În nea-eneolitic. In  cuprinsul ariei Cucuteni s-a 

descoperit un vas pictat în stilul B (l'etreni, Basarabia), cu un motiv antropomorf, în care arhitectura 
corpului este constituită de 3 triunghiuri suprapuse, cu vârful În jos. Braţele, pornind de la baza 
triunghiului superior sunt figurate liniar În formă de scară şi terminate cu palme pline. Triunghiul mijlociu 
alcătuind bazinul şi coapsele, poartă, pornind din cele două colţuri, de la bază, două apendice oblice, 
figurate tot liniar În formă de scară'I(pl. IV /9). A. N iţu a făcut analogii cu motivul antropomorf pictat pe 
un vas de tip Susa 1 (PI .  IVI10) descoperi 1 la Teppe Mussian (Elam) dar şi cu "motivul omului aflat în 
vârful scării"82 (tot Teppe Mussian, Susa [ )  (1'1. IVI1 I). 

, 
In neo-eneoliticul carpato-danubian există mai multe fragmente eeramice având pictate pe ele 

motivul scării: în cultura Vinca-Turdaş" (PI.  VII ,2), sau În cultura Precucuteni unde motivul scării are 
forma unei spirale". 

Scara, în toate culturile tradiţionale (in epoca veche, În antichitate, ca şi În evul mediu - vezi 
scara ca mijloc de urcare l a  ceruri la Sf. Ioan Scănarul - sec. VI  d.Chr.) cste asimilată simbolului Axis 
Mundi fiind unul din modurile rituale de a aj unge la Cer. 

U n  alt simbol ascensional este arborele. Verticalitatea, rădăcinile in pământ şi coroana 
Îndreptată spre Cer i-a adus valorizarea religioasă ca Axis Mundi - susţinător al Cerului. Fiecare cultură 

72 Cf A Ni(u, Reprezentarea altarului cu două coloane pe ceramica de ta Turdaş (hansilOiania), laşi, 1948, P 4. 
73 Ibidem, p. 7. 
74 Ibidem, p. 8. 

i5 CI'. VI. Dumitrcscu. A. Bolomey, F. Mogoşanu , f;sqllisse d'ulle prehisloire de la Roumanie, Buc., 1983. p. 74. 

"}6 Vezi J. Schrânil,  Die Vorgeschichll! Hijhmef/.\" und vViihrens. Berlin, Leipzig, 1928, pl. VII, 19, 19a; 

n M. Meslîn, ap. cit., p. 230. 

7R V. 13oroncan(, Arta rupestră din peştera Gawa Chindiei, comuna Pescari (judeţul Cara,,, Severin), în Revista Muzeelor şi 

:\4onumentelor-lv/onumente Istorice şi de Artă, 1 ,  1 Q77, p. 25 .  fig. 2 1 .  

79 M. Eliade, /,e chamanisme el le technique8 archaiques de {'extase, Paris, 1957, p. 222. 
80 Cf 1 .  P. Culianu. op. cit, p.  97. 
S I  Cf A Niţu, Originea orien/alii şi sensul religIOS al motivului an/ropomorf cucuteman de la Petreni (Basarabia), în Studii şi 

cercetări istorice, laşi. 1943, p,  4, fig. 1 .  
82 

Ibidem, p. 1 J .  
81 Cf. M. Roska, ap. cit., p. 3 13, pl. CXXXIV, 2. 
84 

Vezi VI. Dumitrescu, A. Solomey, F. Mogoşanu, up. cii., p. 1 03 ,  fig. 8/1 .  
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• .  V. 1 -2.Motivul scării, fragmente ceramice, Vinea-Turdaş (după M.Roşka); 3-4.Motivul Bradului, 
epipaleolitic, Gaura Chindiei (după V.Boroneanll; 5.Fusaiolă cu motivul bradului, Vinca-Turdaş (după M.Roşka); 
6.Motivul bradului pe ceramica cucuteniană, Valea Lupului (după c.Prut); 7.Piesă de altar (h=8,3 cm), Karanovo 
VI, Ruse (după M.Gimbutas). 
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îşi are proprii săi arbori consideraţi Arbori ai Vieţii: mesteacănul în Siberia, cunnulul În Orient, 
bananierul (sau cocotierul) În Africa, bradul la români", 

Cele mai vechi reprezentări de brazi sunt cele din peştera-sanetuar de la Gaura Chindiei 
(epipaleolitic), Motivul bradului este redat de 7 ori singur şi de două ori În pereche, Prezintă Întotdeauna 
o l inie verticală spre care converg l in i i  inclinate Închipuind nervurile (PI .V/3 ,4). Interesant este că atât 

, 
în redare singulară cât şi în pereche, motivul se termină uneori In cerc. In cazill redării În pereche lin 
brăduţ pare a pomi tot dintr-un cerc". Redarea brădulului se va face şi pe ceramica neolitică de tip Vinca
Turdaş (PI.V/5) dar ş i  pe cea precucuteniană" sau În cultura Cucuteni"(PI .V/6), iar de aici va trece în 
epoca bronzului şi  a fierului intrând apoi - ca simbol major - În perioada istorică". 

În perioada primitivă, numeroase reprezentări au o origine magică: magia simpatică, prin care 
obiectele sunt reproduse. A reprezenta un obiect era acelaşi lucru cu a-i da viaţă, ca şi când chema un 
nume9(). Această idee este - credem noi - prefigurată pe ceramica neolitieă carpato-danubiană sub forma 
motivului simbolic al  bradului. 

Şi În alte arii culturale Copacul Cosmic este asimi lat lui Axis Mundi, Cu prilejul sacrificii lor 
l a  populaţi i le de păstori din Asia Centrală se introduce în iurtă un arbore al cărui vârf iese prin 
deschizătura din partea superioară, susţinând astfel Cerul9l• Şamanul altaic foloseşte pentru asensiune un 
mesteacăn tânăr cu 7, 9 sau 1 2  trepte tăiate în trunchi,  Copacul simbolizează Arborele Lumii iar treptele, 
diferite nivele cereştin Structura arhetipală a imaginii lumii este revelată de desenul de pe toba unui 
şaman. Arborele Lumii are rădăcini În Infern, creşte deasupra pământului, urcând până În cerul unde 
locuiesc zeii�3. 

Legătura Arborelui Vieţii cu Centrul Lumii şi cu concepţiile arhaice cosmogonice este i lustrată 
la peştera Gaura Chincliei de cercurile desenate în vârful brăduleţiloL Cercul - figură geometrică sacră -
exprimă centrul, pc plan cosmic simbolizand cerul în opoziţie cu pătratul care e simbolul pâmântului. 
Cosmosul, În multe tradiţii mita" poetice e considerat o sferă (grafic, un cerc) dincolo de l imitele sale fiind 
haosul''. 

Unii  eertătători contestă orice încercare de a stabi l i  posibile valenţe simbolice coerente 
figurilor geometrice - deşi sunt de acord că aceste motive au avut un rol simbolic - considerând însă orice 
incercare de acest gen ca fiind l ipsită de fundament ştiinţific''. A fost, În arheologie, din acest punct de 
vedere, o iungă dezinteresare ştiinţifică, unde dezinteresarc Înseamnă neseparare de prejudecăţi. 

Există figuri geometrice care exprimă ideea centru aşa cum sunt de exemplu: cercul, spirala 
şi rombul .  Sunt puţine eforturile de a lumina valorile simbolice ale unor astfel de reprezentări abstracte. 

Pe unul din galeţii descoperiţi de D. Srejovic la Lepenski Vir observă o faţă umană, pe care, 
pornind din partea inferioară spre partea superioară, sunt excizate trei coloane formate din romburi 
afrontate (PUII). V. Boroneanţ consideră că este reprezentat un cult al strămoşIlor", iar M. Gimbutas că 
reprezintă un om-peşte". 

Oricât de dificilă, de plină de capcane, investigaţia motivelor artistice arhaice devine totuşi 
posibilă, dacă ţinem seama de certitudinile pe care le oferă patrimoniul morfologic ş i  stilistic. Mai întâi 

l\5 eL R. Vulcănescu, Coloana Cerului, p. 16 ;  vezi şi  Mitologia româl1J� cu bibliogratia. 

'" V' ' \' 11  ' 26 ezI . oroneanţ, op. CIt., p. , 
87 ef VI.  Dumitrescu. Ati JI�ief dela cu/ture r1(!ol!rique Prec/lclllcnÎ, in Dacia, N. S., Xl, 1967, p. 4 1 .  
88 ce C Prut, Calea nJl/icitii O priv/I'e asupra artei populare româneşti, Buc .. 1 99 ! ,  p .  80·8 L fig. 43,44. 
,'> \' Il ' "1 " . uoroneanţ, op. Cir, p.  L.\). 
9[J , . • •  

G. Cnn[rnau, op. CIl., p. 3:)).  
9 1  M. Eliade, li"atat de istoria religiilor, p 3·47. 
92 Cf. M. Uiade, The Yearningfor Paradisc in Primitive Tradition, în Myrh and AIythmaking, New York, 1960, p. 65. 
<" " ("1" A "1' ' 77 . .  . I �  lOC op. clt. , )1. , . 

94 el'. 1 Ensccn, Dicfionar de simho/uri şi arhctipuri cu//urule, Timişoara. 1 994, p.136.  

95 VLDumitrescu, A.Bolomey. F.Mogoşanu, op.cit., p.78. 

96 V. Horoncanţ, Les religions de la prehistoire, în A cles du S)'IIlposium interna/iona! sur le religions de la prehistoire, Capo di Ponte, 

Va1c"mnnica,1975, p. 1 12, fig. 55. 
')7 i\1. Girnbutas, Ine Language of Ihe Godds, Chicago, 199 J ,  p. 2AO. 
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există rombul, care reclamă în sine existenţa unui punct central". Apoi există valorizarea simbolică a 
rombului. Pe fragmentul unui vas descoperit Mussian este înfăţişat un arbore schematizat înconjurat de 
romburi. Arborele Cosmic va fi în Orientul antic Întotdeauna însoţit de simboluri care îi vor preciza 

" 

valoarea cosmologică". In iconografia mesopotamiană sunt reprezentări înruditc: arborc - disc solar -
oameni deghizaţi ritual în peştel"". 

2 

1 

Planşa VI. I .Vas aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni (după I.T.Dragomir); 
2.1magine de pe un stâlp de sanctuar neolitic de la <;:atal HUyuk (după J.Mellaart). 

Desigur Între �lenţii de la Lepenski Vir există o diferenţă de timp de cel puţin patru milenii. 
însă cosmografia mitologică comparată a demonstrat că originile popoarelor răspund unei viziuni 
universale în care structurile sunt comune la toţi oameniilol• 

Romburile afrontate apar deseori, în neo-eneolitic, alături de spirală - considerată şi ea 

98 C. Pruţ op. cii., p. 47. 

99 M. Eliade, Tratat de iJtoria religiilor, p. 257. 

100 ibidem, p. 258. 
101 A. Eliot, op. ciI. p. 78. 
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"reprezentare metafizică a centrului"'" - ceea ce dovedeşte că aceste simboluri se completează reciproc. 
Pe un fragment ceramic provenit probabil de la o piesă de altar (cultura Karanovo VI) 

descoperit la Russe'o! cele două simboluri apar Împreună (PI.VI7), ca şi pe un vas din cultura Stoicani
Aldeni'04 (PI.VII I ). 

Motivul romburi lor afrontatc apar� jli În neo liticul analOl i an pc stălpii din interiorul unui 
saneluar ( 10  VI A) de la <;:atal HUyuk'05 (PI.VI/2), , 

In Întreg spatiu l  anatolo-balcanic, cultul coloanei sacre este bine reprezentat, ceea ce dovedeşte 
Încă o dată unitatea de c iv ili zatie şi mai ales unitatea spirituală În epoca neo-eneolitică'06. 

Printre simbolurile caracteristice cultului cretani lor se regăseşte şi coloana. Cripta de la casa 
"C" din Tylikos avea În mijlocul camere i Ull stâlp pătrat, ce nu Îndeplinea vre-un rol arhitectonic, fapt 
confirmat �i de semnele sacre de pe feţele sal e, repetat de un mare număr de ori, cum putem vedea şi  în 
cripta sanctuarului central al palatului din Cnossos'07. Aici legătura Cer-Pământ este reprezentată de 
contactul coloanei cu pământul pe care îl penetrează şi  cu Cerul reprezentat de sanctuarul aşezat deasupra. 
Stâlpii sunt pictaţi în roşu ca şi pereţii sanctuarelor'o, . 

Simbolismul lui Axis Mundi este strâns legat de simbolul Centrului. Constructia centrului nu  
se facea numai În ordinea "spatiului!' ci şi a "timpului". Templul sau sanctuarul nu  devenea numai centrul 
Cosmosului ci şi cadranul  indicator al "Anului sacru!!, adică al timpuluiJ(}'), Omul "primîtiv", ca şi omul 
preistoric probabil, nu putea trăi decât In Cosmos, adică Într-un teritoriu care a fost creat de fiinţe 
supranaturale. A IIcosmicizatt un teritoriu Înseamnă a-l consacra, a-I sanctifica, iar locul este consacrat 
atuuci când este posibilă comunicarea cu lumea zeilor. Această concepţie religioasă poate fi descifrată 
În imagistica cosmologică, în simbolismul locuinţei şi în rituri le de orientare şi construcţie ale unui mare 
număr de populaţii aparţinând unui mare număr de cu lturi ' 10. 

Ideea religioasă de Centru al Lumii este dovedită în neo-eneoliticu! carpato-danubian, prin 
faptul că sanctuarele unde cultul coloanei este atestat - la Căscioarele, Truşeşti ş i  Parţa - au fost ridicate 
În centrul aşezării. Locul În care se află coloana sacră sau Arborele sacru, este considerat Centrul Lumii, 
pentru că In jurul lui se desfăşoară m itie întreaga activitate terestrăJ I ' .  Ideea de centru, legată de ideea 
eosmogonică este ilustrată şi de descoperirea de la Ghclăeşti (Cucuteni AB), unde, Într-un vas mare, au 
fost depuse 4 statuete pictate, dispuse în direcţia celor patru puncte cardinalel l 2 .  

Imagistica lui Axis Mundi este bogată: munte, stâlp, scară, arbore, sfoară sau lanţ (despre 
simbolul lanţului ca Axis Mundi, vezi cosmogonia totemică africană)'''. Simbolurile seamănă astfel cu 
o constelaţie pentru că sunt dezvoltări ale unei teme arhetipale identice, pentru că sunt variaţiuni pe un 
arhctip"4 Arhctipul este ideea, iar simbolul este reprezentarea'''. 

Considerăm că, In încheiere, putem trage două concluzii .  În primul rând, putem vorbi - credem 
noi - despre existenţa unui cult al coloanei ca reprezentare implicită a mitului cosmogonic ce va fi 
explicat mai târziu În textele sacre orientale. Recunoaşterea ex istenţei acestui cult a fost de altfel taeutii 
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Aldeni. iti SC/V, 28, 4, 1977, P 503, fig. 3. 
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În câteva studii de sinteză asupra preislOriei zonei carpato-danubiene"" fără a Încerca descifrarea 
elementelor de simbol ce compun acest cult. 

Deşi unii autori consideră că este abuziv s� vorbim de o Ureligie neoliticăI ! I J'i� noi considerăm 
că fenomenul religios În cpoca neo-eneolitică este coerent, existând deja o mitologic (constituită, 
consideră L .croi-Gourhan, încă din paleolitic) ' "  dovedită de constanţa dispozitivului simbolic. 
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