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CATEV A CONSIDERA ŢII ASUPRA SPIRALEI 

CA MOTIV DECORATIV ÎN CULTURA STARCEVO-CRIŞ 

Motivul atât de frecvent al spiralei, întâlnit din paleolitic până În zilele noastre, a stămit interesul 
oamenilor de ştiinţă, atât al arheologilot, cât şi al istoricilor' religiilor (prin semnificaţiile profund 
simboli�e d� ordin magi�u-religios), precum şi al istori�ilor de artă (prin deosebitul său efect estetic). În 
ciuda existenţei a numeroase referiri În diverse studii şi articole, totuşi o lucrare dedicată exclusiv spiralei 
ca motiv decorativ În preistorie nu şi-a găsit Încă autorul. Iată de ce se Încearcă, În prezenta comunicare, 
o abordare sintetică a acestui subiect, deocamdată În limita frecvenţei sale În omamentarea ceramicii . , . 
culturii Starcevo-Criş. 

Pentru stabilirea unei terminologii adecvate se impune, Încă de la inceput, definirea spiralei . 
. Astfel În DEX cuvântului spirală Îi corespunde explicaţia: "curbă plană deschisă care se roteşte (sau se -
'Înfăşoară) îil jurul unui punct fix" (DEX 1996, 10 I O). [n Dicfionarul de neologisme spirala desemnea711 
d "curbă pla'nă'cilre'se Învârteşte În jurul unui punct central, depărtându-se din ce În ce mai' uluit de acest 
punct" (UN 1978, la 11 ).fn Dicţionarul limbii !ral/ceze explicaţia este aproximativ âceeaşi: ;'curbă care 
se Îndepărtează din ce în ce mai mult de un punct ceri/rai pe măsură ce se roteşte ÎI1 jurul lui" (DLEN 

'1992, 120)). După cum rezultă din definiţiile de mai sus, spirala este un motiv curba-liniar care nu se 
confundă cu cb�e$�ondentul ei unghiular, meandruJ. De formă rectangulară acesta se Înfăşoară În jurul 
unui punci' centt'al phn linii frân!e (PU). Tocmai de aceea nu va fi inclus - atât el, cât şi derivatele sale -
În lucrarea de' faia. ' 

. 
Aşa cum amârătatşi mai sus, motivul spiralei are o largă răspândire pe teritoriul României 

Începân'ă in'că dii{ paleolitiC,traversând epocile mezolitică, neolitică, ale bronzului şi fierului, fiind 
Întâlnit-În civilizaţiile dacă şi romană şi continuându-şi existenţa până În zilele noastre, În arta populară. 
Chiar dacă apariţia sil este anterioară neoliticului, totuşi nu se poate stabili o legătură genetică cu epocile 
precedente (DtimitresClt 1974, 24). Aceastăconciuzîe va fi mtărită'de analiza evoluţiei "spiraleiîn cursul 
culturii Starcevo-Criş_ aspect local' al primului mare complex'cultural sud-est european Protoseskto-• • 
Sesklo-Starcevo-Criş-Keres"Karanovo J-Kremikovci, complex 'Iegai de procesul neolitizării (de apariţia , . 
şi dezvoltarea neoliticului, de crearea unor aspecte regiolla'le iil'cadrul unei mari uni-taţi de manifestiire) 
(Lazarovici-l979, 15; 1984, 49). - . . 1n acest sens, sCa constatat că spirala lipseşte'ea' eleinerit şi 'i1lotlv" decorativ din prima"fază 
(Starcevo-Criş Il a culturii amintite, Îşi face apariţia {"cepând cucertde"a 'doua (Starcevo-Cri$ Il). se 
dezvoltă sporadic de-a lungul celei de-a treia (Starcevo-Criş 1\1), atiilgând apogeul În etapele lliB 
("Spiraloid A" la Dimitrijevic) şi IV A (Starcevo-Criş IV), pentru ca apoi, �ttb influenta tot mai accentuată . . . � a elementelor vineiene, să dispară treptat În cursul ultimei faze (Starcevo'Criş IV, etapa IVB). In cele ce 
urmează vom lua În discuţie caracteristicile spiralei În fiecare dintre I fazele prezentate mai sus, 
raportându- ne Îndeosebi la ceramica pictată, ca principal suport de desfăşurare a motivului. 

Starcevo-Criş 1 
'După cum am afirmat, motivul spiralei nu este cunoscut in această etapă. Totuşi pe lângă 

omamenticaspecifică ceramicii pictate, constând în buline lunguiete, puncte ordonate În motive liniarc, 
,mghiuJare, iar mai apoi linii fără contur precis (Lazarovici 1977,34-35; 1979, 4 I -42; 1984, 56-58), la 
,fârşitol primei faze (etapa 1 C) şi Începutul celei de- a doua, În Oltenia. Ia Câicea-"Hanuri" (nivel II) apar 
;.>rime motive curbo-liniare pictate cu alb pe fond roşu (Lazarovici 1984,59). Acestea, reprezentate de 
jenzi albe in formă de arcuri (Nica 1977, fig. 9IIO). motive cu aspect de franj sau ciucure (Nica 1976, 
448-449,3/8.9/5, 1017, 11/4,5; 1977.23,9/15. 18,21). precum şi motive asemănătoare unor ochi uniIi 
"rin linii curbe (Nica 1976,449.9/6, 11/2,6; 1977,23, 91I4, 17) dovedesc adevărate inovatii în materi� 
.1", decor, constituind un prim pas În aparitia spiralei în zonă. 
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Starecvo-Criş II 
Pentru început (etapa UA) se constată o dezvoltare a motivelor decorative şi, implicit, a celor 

curbo-liniare pictate, ca şi în faza precedentă, cu alb pe fond roşu. Şunt semnalate sporadic elemente 
• 

spiralice (Lazarovici 1964,61,3/24). Domină în continuare, însă, motivele rectilinii în stil geometric: 
benzi haşurate, benzi în zig-zag, romburi etc. (Lazarovici 1977,36; 1979,43; 1984,62). 

Caracteristica aceasta se menţine şi în etapa următoare (IlB). Acum, ca o noutate, pe lângă pictura 
realizată cu alb pe fond roşu este inaugurată cea în culori Întunecate: roşu, brun, negru (Lazarovici 1977, 
36; 1979,44; 1984,63). Spirale pictate astfel, cu negru sau cafeniu Închis pe fondul rară slip al vasului 
(uneori galben-portocaliu), sunt Întâlnite În aşezărilc din sud-vestul României la Dubova-"Cuina 
Turcului" (nivel II) (Nicolaescu-Plopşor şi colab. 1965,409). 

Stareevo-Criş m 
- -

[n prima etapă (IIlA) spiralele au o pondere neînsemnată. In una din aşezări le În care apare, la 
Liubcova (Comşa 1966, 358,4/5) decorul are un caracter negativ, fiind rezervat din fondul vasului, 
dungile pictate jucând un rol secundar (PI.Il118). 

Următoarea etapă (IlIB, "Spiraloid A" la Dimitrijevic) semnifică perioada de apogeu a utilizării 
spiralei ca motiv decorativ pe ceramica pictată (Lazarovici 1977, 39). Ea cunoaşte acum maximul 
eleganţei şi diversităţii, probabil şi ca urmare a impulsului dat de noii veniţi În zonă, purtătorii culturii 
Vinea. Cel mai adesea motivele sunt pictate cu culori Întunecate (negru sau brun) pe fondul roşu-angobat 
al vasului sau roşu-gălbui (fără angobă). Este cazul ceramicii de la Giulvăz (Lazarovici 1969, 14,911-3), 
Gornea-"Căuniţa de Sus", Gornea-"Locurile Lungi", Ostrovu Golu (Banului) (Lazarovici 1969, 14,9/7; 
1979, 48-49, VII 0/3, 6, 8, 9, 15), Liubcova-"Orniţa" (Luca 1987, 17, 21, 5/2, 4; 1988-1991, 2, 4, 1/2, 9), 
Sebeş-"Casa Jampa" (Oraşovean 1981,42, 1/5), Leţ-"Vărhegy" (Zaharia 1962,34,36; 1964,29,32, 
12/9), Trestiana (Popuşoi 1980, 128-129, 1711, 2) (PI.lIlI -8, 10, 12-13, 15-17, 19-20). Se observă 
asocierea destul de frecventă a spiralelor cu ghirlande simple pictate sub buză (PI.IIII3, 16, 17,20), cele 
din urmă repezentând negativul cromatic al celor dintâi; dacă spiralele sunt trasate În culori Întunecate, 
ghirlande le sunt cruţate din fondul vasului şi invers. De asemenea spiralele se combină În registre cu 
ghirlande evoluate (PI.IU8), fiind Însoţite de benzi paralele şi verticale. Acest mod de asociere a 
registrelor În care se desfăşol!fă ,spirale cu benzi paralele, uneori haşurate, este destul de frecvent În etapa 
prezentată (PI.Il/8-10, 12). Tot a,um m.ot.ivul capătă uneori aspectul unor spirale fugătoare (PI.Il/2), al 
unor spirale Înlănţuite sau Îmbucate (PI.lIlI,7), de spirale adosate (PI.I113), spirale pe linie (PI.II14) sau 
simple cârlige cruţate din fondul vasului (PI.II1S). 

Alături de redarea bicromă a ornamente lor se constată tot În această etapă (I1IB) un început de 
policromie, legat tot de purtătorii vineieni (Lazarovici 1979, 52), ce va caracteriza de altfel prima parte 
a celei de-a patra faze a culturii Stareevo- Criş (IV A). Însemnate În acest sens sunt descoperirile de la Leţ, 
"Varhegy" (Zaharia 1962,34,36; 1964,29,32), Stroe-Beloescu-Bârlad (Popuşoi 1971,33, 3/4-5), 
Trestiana (Popuşoi 1980, 128- 129), Lunca-"Poiana Slatina" (Oumitroaia 1994, 17, 2112), precum şi 
Cârcea-"Hanuri", "Viaduct" (Nica 1977, 36,17,1991,107,3/2,5). Motivele, şi anume spirale În formă 
de "S"-uri culcate, uneori rezervate din fond (.1'1.11/14), alteori intercalate de mici triunghiuri şi 
semicercuri (PI.lV9), sunt încadrate În registre trasate sub buza vasului şi sunt asociate cu linii subţiri 
verticale sau În zig-zag (PI. 1l/ 9-11). 

Efectul poiicromiei se observă cel mai bine pe ceraunica de la Cârcea, punctele "Hanuri" (nivel 
II) şi "Viaduct" (nivel 1), Încadrate În faza Cârcea IllA, "policrom a". Sunt folosite În special culorile 
roşu-cărămiziu, negru-ciocoiatiu şi mai puţin albul şi cremul (Nica 1991, 107, 312, 5). Se observă spiralele 
duble combinate cu spirale fugătoare terminate În grife, aflate În registre distincte, reunite prin linii 
haşurate de aceeaşi culoare Întunecată. [nteriorul spiralelor este trasat cu alb (PI. [[/12). Pe alte vase 
motivul spiralei, terminat În degete, este pictat alături de triunghiuri pline pe buză (PI.1Il1l 4). 
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Pl.!. Spirala şi meandrul, derivatele lor 
1. Spirală propriu-zisa; 2. Spirală dublă; 3. Spirală culcată; 

4. Spirale 1mbucate; 5. Spirale fugătoare 
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Starccvo-Criş IV 
Prima etapă (IVA) continuă, în anumite limite, tradiţiile fazei anterioare, pictura în stil curbo

liniar, spiralier, geometric de factură locală. fiind în curs de dispariţie. Se în stăpâneşte tot mai mult, 
devenind preponderentă, ceramica polierimă de origine sudică, exterioară spaţiului carpato-danubiano
pontic (legată de cea de la Dimini) (Lazarovici 1977.42; 1979.52; 1984, 69) . 

Spiralele continuă ca motiv decorativ pe ccramica pictată. cum ar fi de exemplu cea de la Bueova 
(nivclIII) în Banat (Lazaroviei 1979, Vll 0/8-11) (P l.ll l/ l-4). dar mai ales cea de la Cârcea-"Viaduct" 
(nivel II), aparţinând fazei Căreea 1I1. "polierom b, e, d" (Niea 1991. 107). Aici pictura şi îndeosebi cea 
spiralieră cunoaşte maxima ei inf1orire, printr-o multiplicare a motivelor tradiţionale locale şi adoptatrea 
unor tehnici cromatice de import. Astfel în etapa Hpolicrom bIt (Cârcea IlIb), când sunt folosite în egală 
măsură culorile crem-g{t1bui. negru-ciocolatiu şi roşu-cărămiziu (N ica 1977, 42, 23/l, 2: 1991, 107, 3/7), 
motivelor spiralice, adeseori terminate În grife, le sunt asociate triunghiuri pline, alături de elemente 
liniare (PI.JJJ/9-11). 

În etapa următoare. "policrom c" (Câreea Ille), efectul pictural este obţinut prin lărgirea spiralelor 
îmbucate de culoare brună pe Întreaga suprafaţă a vaseloL de culoare crem, astfel încât Întreg fondul este 
integrat În ornamentare (Nica 1977,42, "411-2; 1991. 107.4/4.5/2) (PI.lII/5-6, PI.lV/4-6, 8). Uneori 
pictura are un caracter negativ. prin crutarea spiralelor din fond. obţÎnându-se o reduplicare a motivelor 
(PI.IVI'!). Alteori. În cadrul unor benzi late: În acelea�i culori Închise, sunt rezervate spirale Îmbucate 
(PI.lVII I ). Există şi cazuri când spiralclefugătoare duble, terminate În degete şi desfăşurate pc corpul 
\asului, sunt combinate cu registre sub buză. conţinând elemente meandrice (Nica 1991,4/4) (PI.lV!7). 
În aceast" etapă roşul este mult mai rar utilizat. doar sub forma unor linii scurte. pete de aspect 
triunghiular, zig-zaguri intercalate Intre liniile cafenii sau spaţiile libere (Nica 1977,42; 1991, 107) 
(PI.lV 16-8). 

Ultima etap,i. "policrom d" (C'lfcca IlId). prezi ntă o degenerare a spiralei, care d e\ i ne O simplă 
o ndul aţi e reali/aiă din benzi Înguste cruţate din fondul crem prin intermediul tonurilor Întunecate. roşul 
di,p ărand aproape complet (�ica 1976-77.28/4: 1991. 107.511) (PI.IVIIO). 

Aceasta decădere a spiralei. ca de altfel a întregii ornamentici pictate, spre sfărşitul fazei 
Starcevo-Criş IVA. se datorează CLi siguranţă pătrunderii tot mai masive a purt{ltorilor culturii Vinta. 
Dac�i anterior. tot sub impulsul acestora: policromia c[lpătasc un avânt deosebit. acum se generaJizeaze! 
decorul incizat şi ornamentele plastice în relief. Este vorba desigur de acel început de sinteză Vinca
Starcevo ce definc�tc ctapa IVB Starcevo-Cri�, desăvârşit apoi În faza "Slareevo IV' (Lazarovici 1977, 
42: 1979,54-55). Odată cu reducerea importanţei picturii in ornamcntarea ceralllicii fine se diminuează 
implicit � i utilizarea motivelor spiralicc. Foarte rar acestea mai apar ca ornamente plastice în relieL c um 
ar li cazul celor de la Ostrll\u Golu (IV) (Lazaroviei 1979.54. IX'E'12- 13) �i GIăvăneştii Vechi (Comşa 
1978.20.19110) (PI.IVII-3)· 

lată de ce se poate afirma că spirala este un clement şi un motiv legat în principal de tehnicile 
picturale de decorare a ccramicii şi mai puţin-ode cele plastice (incizie. excizÎc� motive în relief). Astfel 
şi-ar găsi explicaţia şi extraordinara ei explozie în culturile de la sfârşitul neoliticului şi din eneolitic 
(l'etreşti. Gumclniţa. Sălcuţa, Cucuteni), chiar dacă nu poate fi negată valoarea deosebită pe care o arc 
În celelalte culturi (Dudeşti, Ve,dastra. 130ian) . 

• 
In ceea ce priv'cştc formele ceramice ornamentate cu acest motiv, acestea sunt mai ales cupe 

globulare sau bitronconice cu picior. strachini troll con i cc şi m ai rar castroane (Zaharia 1962: 34; 1964. 
oe). l' .' Jl)7! ". 1980 1"8) .:... . OpllŞOI . , _)_L _ _  , � . 

Din punctul de vedere al desfăşurării spiralei in decorarea vaselor S-d putut obse/'\'a o coexistenţă 
a celor două stiluri ornamentale: stilul "cadrelorTr (Rhamen.�·til) şi stilul 'curgător:' (LaufenSlil) 
(Dumitrescu 1974, ':5). Cel dintâi, cu ordonaren spiralelor în registre (PLILI7-12, 1 4: PUIl/!3: P l.IV/7) 
este prezent mai ales în Stan':evo-Criş III şi parţial în IVA. Cel de--al doilea l:,;i gă��eştc manifestarea In 
special în aria C are ea, În sensul di aic i sunt lnl[dnite acele vase a căror î ntreagă sup rafa'\ii esle ocupată 

de largi mot ive ,piralice - laza Starcevo-Cri) IVA·· (PI.II!I-6. 13. 15-.20: P!.III/I-12. 14-15: 1'I.IV'4-6. 
8-11). ,\deseori ambell' stiliri s e reunesc p{� acelaşi ,as. creând un cfect estetic deo..:ebit (PUVii:). 

Ln paragraf apa rte trebuie dedicat sp ira lei ca motiv decorativ c u implicaţii profund spirituale. 

Tinand cont de importanţa a cor daW simbolului în gândirea arhaică (Eliade 1994. 11 \ u ni i autori au 
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atribuit o fUllctie magico- religioasă motivului şi abia apoi una decorativă. Deci Începuturile sale În 
omamentarea ceramicii s-ar afla tocmai În semn ificaţi il e sale simbolice (Dumitrescu 1974,23-24). Nu 
poate fi n egată această teorie, după cum nici nu poate fi acceptată. Se prea poate, după cum su sţin ea VI. 
Oumitrescu, să fi existat anumite motive primare cu rol simbolic, dar semnificaţia acestora să fii pierit 
în timp, motivele păstrându-şi doar o funcţie decorativă (Dumitrescu 1974,24). O altă variantă ar fi aceea 

a anteriorităţii sau a simultan ei tăţ ii func ţiei decorative comparativ cu cea simboli că , aceasta din urmă 
nealterând valoarea concreti a primeia, căci, după Mircea Eliade "simbolismul adaugă o nouă valoare 
unui obiect sau unei aCţiuni fără a le prejudicia valorile proprii, n emijl oc ite" (E li ade 1994 , 2 19) . 

Explicarea s emni ficaţi ei spiralei este Tacută adesea analizând posibilele sale prototipuri, precum 
şi moti vele ce şi le asociază. Astfel, printre modelele naturale 5�ar afla cochilia melcului, şarpele 
Încolăcit, vârtejul viforului (Evseev 1994, 172), coarnele de berbec - simbol al  puterii şi virilităţii -
cârcelul viţei-de-vie (Dumitrescu 1974,24). 

Spirala ca imagine a cochiliilor sau a scoicil or ar căpăta virtuţiile sacre ale acestora, simbolizand 
în gân direa mitică fecunditatea, puterile creatoare şi deci regenerarea, cu funcţie nu numai în ceremoniile 
agric ole, cele legate de naştere, căsătorie, dar şi în ritualuri le iniţiatice şi cele funerare (Eliade 1994, 163, 
16S, 176-178). Ca simbol al energie i şi devenirii ar Însoţi reprezent ările figurate ale Zeiţei AtotdiiruilOare, 
dar mai ales ale Zeiţei Regeneriirii şi Transjormiirii alături de semiluni, coarne, cârlige, ouă despicate 
(semi cer curi), vârtejuri, simboluri ale uterului, pe ştelu i, batracienilor, şarpelui. Ar fi legată, astfel, de 

si mboli smul cosmic al lunii, de cosmogoniile acvatice (Eliade 1994, 15S), de simbolul erotic al vulvci 
(Chevalier, Gheerbrant 1995, 2S0). 

Totuşi prin configuratia sa, ar fi mai degrabă Î nrudită cu l abir intul, re prezentând o evolutie ce 
pleacă din centru sau o involuţie prin Întoarcerea la centru (Evseev 1994, 173; Chevalier, Gheerbrant 
1995, 250). Ar simboliza cele două sensuri ale mi şcări i: naşterea şi moartea, complementaritatea celor 
două fiind redată prin spirala dublă (Evseev 1994, 173). Comprimat, spirala ar reprezenta energia mişcării 
universale (Va si lesc u 1993 ,72). 

Punerea enunţurilor de mai sus sub semnul i potetic ului se datorează, desigur, caracterului lor de 
simple supoziţii care nu vor putea fi nic icân d demonstrate. Chiar şi În c azul studiilor comparate şi 
conjugate de elno-arheologie şi istoria religiilor nu se va ajunge la rezultate multumitoare care să pătrundă 
în adevărata spiritualitate a comunităţilor primitive. Dar, deşi incertitudinea planează În jurul Înţelesuri lor 
cabalistice ale spiralei, ea este totuşi o dovadă a extraordinarului si mi artistic, al ingeniozitătii şi al pute rii 
de creativitate al oamenilor preistorici (în cazul de faţă al purtătorilor culturii Star cevo-Criş). 

Clocvalier, 
Cheerbrant 1995 
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QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA SPIRALE 
COMME MOTIF DECORATIF DANS LA CULTURE STARCEVO-CRIŞ 

RESUME 

Dans I'anicle present un desire la reIcvation de l'evolution de la  spirale, commc motif decoratif, dans la 
culturc Starce-vo-Criş. 

Ă la suite de I'analyse entre-prise, on a constate que la spiralc manque commc element el motif decoratif 
de la  premiere phase (Stareeva-Criş 1), et fail son apparition avec l a  deuxieme phase (Slarcevo-Criş Il), se developpc 
sporadique au long de la troisieme (Stareeva-Criş III), en atlirant san apogee dans les elapes IIIB ("Spiraloid"A il 
Dimitrijevic) et IV A (Stareevo-Criş). Ensuile sous l'inf1uence de plus en plus accentu"e des elements vineiens ellc 
disparaÎlra peu il peu au cours de la demiere phase (Starcevo-Criş IV-I'etape IVB). 



Câteva consideratii asupra spiralei ca motiv decorativ În cultura Starcevo-Criş 

EXPLICA TlON DES FIGURES 

PI. 1. La spirale cI le meandre, leur derives. 
PI. II. Starcevo-Criş IlIA: Liubcova 18 (apres Comşa 1996, 14/5). 
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Starcevo-Criş IlIB: Liubcova 1 (apres Lazaroviei 1979 VIID,3); Gornea-"Căunila de Sus" 2 
(Lazarovici 1979, VlID, 6); Gomea-"Loeurile Lungi" 3-4 (Lazarovici 1979, VIID, 8-9); Ostrovu 
Golu 5-6 (Lazarovici 1979, VIID, 14-5); Lel-"Varhegy" 7 (apres Zaharia 1962/1964, 12/9); 
Giulvăz 8 (apres Lazarovici 1984, 5/8); Stroe-Beloescu Bârlad 9-1 I (apres Popuşoi 1971,3/4-5); 
Tresliana 10-12 (Popuşoi 1980, 17/1, 2); Sebeş-"Casa lampa" 13 (apres Draşovean 1981, 1/5); 
Lunca-"Poiana Slatina" 14 (apres Dumitroaia 1994, III 2); Ostrovu Golu 15 (apres Lazarovici 
1969,917); Liubcova-"Omita" 16-17 (apres Luca 1987,5124),19-20 (Luca 1988-1991, 1/2,9). 

PI.I1I. Starcevo-Criş IlIB: Cârcea-"Viaduct" ("polycrom a" 12,14 (apres Nica 1991,3/2,5). 
Starcevo-Criş IVA: Bucova(II1) 1-4 (apres Lazarovici 1979 VlID/S-II); Cârcea-"Viaduct" 
("polycrom b") 9-1 1 (apres Nica 1977, 23/1-2; 1991, 317); Cârcea-"Viaduct" ("polycrom c") 5-8, 
13 (Nica 1991,5/1-2,4-6). 

Pl. IV. StaCevo-Criş IVA: Cârcea-"Viaduct" ("polycrom c") 4-9, II (apres Nica 1991,412-4); Cârcea
"Viaduct" ("polycrom d") 10 (Nica 1977,28/14; 1991,5/3). 
Stareevo-Criş IVB: Ostrovu Golu(IV) 1-2 (apres Lazarovici 1979, IXElI2-12); GIăvăneştii Vechi 

3 (apres Comşa 1976, 19). 
Pl. V. Des types de spirales des stations Starcevo-Criş. 


