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JUGUL CU CAPETE DE ŞARPE  
(SAT ZLAGNA, COM. TURNU RUIENI,  

JUD. CARAŞ-SEVERIN)1 
 
 

Ovidiu Bozu* 
 
 
* ovidiu_bozu@yahoo.co.uk 
 
 
Abstrait. Un pichet avec des têtes de serpent. Le pichet avec des têtes de serpent a été sculpté 
du seul morceau de bois. Le corps des serpents est réalisé d'une manière artistique par la tech-
nique de la mise en relief, deux lignes étant zigzaguées et mises en évidence par des ombres 
noircies, tout en utilisant, cette fois-ci, la fumée. Une ligne en relief médiane sépare les deux 
zigzagues qui, regardés d'une distance quelconque, offrent l'image des X liés, chacun des têtes 
de serpent étant réalisé d'une maniere différente. En qualité de symbôle mithologique, le ser-
pent réunit des significations contradictoires. Les terres, la maison, le bétail, la charrue repré-
sentent pour le monde des villages montagneuses une très importante fortune. En ce contexte, la 
présence des deux serpents sur le pichet de la charrue appartenant à la famille Stan du village 
de Zlagna (département de Caraş-Severin, RO) en est pas hasardeuse. Attelés d'une manière 
figurative à la charrue, les deux serpents jouent le rôle de proteger de tout malversation le 
bétail, la charrue et les personnes transportées par celle-ci. 
 
Mots clé: pichet, charrue, serpent, symbole, mit.  
 
 

O piesă deosebită din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie din Caran-
sebeş reprezintă un jug pentru înhămat vacile achiziţionat de la Stan TRANDAFIR 
din satul Zlagna, nr. 44, judeţul Caraş-Severin (inv. 1530). A fost cioplit manual și 
este compus din patru părţi distincte: jug dublu arcuit, în lungime de 1,280 m; două 
distanţiere cu înălţimea de 50 cm şi 7 cm lăţime, care la baza lor prezintă o îngroşare, 
spre vârful lor, unul prezintă două orifici şi celălalt cu 5 orifici de fixare; o bucată de 
lemn îngustă, lungă tot de 1,28 m, în care la 40 de centimetri de la capete a fost pre-

                                                      
1 Versiunea în limba engleză a acestui articol – The yoke with snake heads, Zlagna village, 
Turnu Ruieni Commune, Caraș-Severin County – se regăseşte în volumul Between earth and 
heaven. Symbols and signs. In memory of Henrieta Todorova, Constantin-Emil URSU, Adrian 
PORUCIUC, Cornelia-Magda LAZAROVICI (eds), Papers presented at the international sym-
posium "From symbols to signs. Signs, symbols, rituals in sanctuaries", Suceava, România, 
11–13 September 2015, Muzeul Bucovinei-Suceava, Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul 
de Arheologie din Iaşi, Ethnoreligion Series, II, Muzeul Bucovinei, Ed. Karl A. Romstorfer, 
Suceava, 2016, 530 pg., ISBN 978-606-8698-10-6; p. 421-424; fiind o piesă de excepţie, am 
considerat oportun ca articolul să fie publicat şi în limba română. 
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văzută cu două orifici dreptunghiulare prin care se introduc ce le două, distanţiere 
pentru fixarea jugului pe gâtul celor două vaci înhămate la car (Fig. 1.a–b).  

a. 

b. 

c.  d. 
Fig. 1: a–d. Jugul de lemn pentru vite de la Zlagna.  

Jugul a fost sculptat dintr-o singură bucată de lemn, ale cărui capete se ter-
mină cu câte un şarpe. Corpul şerpilor este artistic realizat prin dăltuirea în relief a 
două linii în zig-zag ce au fost puse şi în evidenţă prin umbre înegrite, prin tehnica 
afumării. O linie mediană în relief separă cele două zig-zaguri, care privite de la dis-
tanţă oferă imaginea unor X-uri înlănţuite. Fiecare cap de şarpe a fost sculptat dife-
rit. Unul dintre capete este uşor turtit, cu botul arcuit ce se termină cu o mică umflă-
tură. Mica umflătură, linile orizontale şi cele dispuse perpendicular pe ele, sugerează 
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o viperă cu corn care parcă stă la pândă. (Fig. 1.c). Celălalt cap, cu mai multe lini 
orizontale şi lini dispuse radiar în spatele cornul, sugereză o viperă cu corn cu botul 
deschis pregătită să-și muşte prada (Fig. 1.d).  

Ambele capetele de şarpe se termină cu o protuberanţă, care ne face să credem 
că artistul popular a căutat şi a reuşit să redea pe cel mai veninos şarpe din Banatul 
de munte – vipera cu corn. În literatura de specialitate, vipera cu corn (Vipera ammo-
dytes; Fig. 2.a) şi şarpele rău (Dolichophis caspius; Fig. 2.b), datoriă agresivităţii lor, 
sunt cele mai de temute exemplare din familia serpens ce vieţuiesc în România. Ambele 
subspecii sălăşuiesc în zonele cu pajişti, păduri de foioase, stâncării până la altitudini 
de 2000 de metri2.  

Vipera cu corn se distinge prin modelul în zig-zag, sau în formă literei X, cu 
un colorit de la cenuşiu la brun. Întrebând pe bătrînii din satul Zlagna şi din alte 
zone etnografice ale judeţului Caraş-Severin ce cred ei despre vipera cu corn şi des-
pre şerpi în general, mi-au spus că aceştia trebuie să fie omorâţi – “când omori un şar-
pe, omori un drac”. Se crede, de asemenea, că vipera cu corn umblă doar în pereche 
şi dacă omori una, cealălaltă te va urmări şi te va muşca. De aceea, considerăm că nu 
întâmplător jugul se termină la capete cu imaginea simbolică a două vipere cu corn. 
Despre şerpi se mai spune că, dacă sunt surprinşi, te atacă căutând să te muşte între 
picioare sau de faţă. Vacile, lăsate la păscut nesupravegheate, pot fi muşcate de bot 
sau prinşi de ţâţe, şerpii dorind să le sugă laptele. 

La Romulus VULCĂNESCU simbolismul şarpelui este de factură mitică, reu-
nind semnificaţii contradictorii. Una malefică, ostilă omului, şerpii fiind consideraţi 
instrumentele răului aflaţi sub influenţa demonilor3. Sub înfăţişarea şarpelui de casă, 
devine geniu ocrotitor al locuinței4 fiind considerat, totodată, o rămăşiţă a unui cult 
de origine totemică, stămoşul mitic al unei colectivităţi5.  

Cei doi şerpi de pe jugul de la Zlagna sunt un exemplu al credinţei şi super-
stiţiei ţăranului de la poalele Muntelui Mic. Pământul, casa, vitele, carul, reprezintă 
pentru lumea satelor de la munte sau câmpie averea cea mai de preţ a ţăranului român. 
În acest context, nu întâmplător îi găsim sculptaţi pe cei doi şerpi pe jugul de lemn 
care a aparţinut familiei Stan. Înhămaţi figurativ la car, cei doi şerpi au menirea să 
ocrotească de rele vitele înjugate, carul, cât şi pe cei din car sau de pe lângă el. La 
amândoi şerpii de pe jug, pe lângă zig-zagul de pe trupul lor, se regăsec incizate două 
linii frânte dispuse pe verticală exact în dreptul celor două distanţiere. Simbolic ele 
pot să reprezinte fulgerul sau trăsnetul, care nu trebuie să se producă, carul în cazul 
nostru fiind ocrotit de cei doi şerpi. În jugul de la Zlatna putem regăsi cele trei tipuri 
principale ale şarpelui: şarpele simbol al strămoşului arhaic, pornind de la dubla atitu-
dine a omului faţă de şarpe de veneraţie şi teamă; şarpele mesager între lumea celestă 
şi terestră, şarpele reprezentând caracterul chtonian, elementul terestru şi profan6. 

                                                      
2 Fuhn, Vancea, 1961, p. 388. 
3 Vulcănescu, 1985, p. 527. 
4 Vulcănescu, 1985, p. 524. 
5 Vulcănescu, 1985, p. 527; Coman, 1980, p. 99; Evseev, 1983, p. 179. 
6 Vrabie, 1966, p. 149; Chiţimia, 1979, p. 186. 
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a.  b. 

c. 

 
 
 

Fig. 2: a. vipera cu corn (Vipera 
ammodytes); b. şarpele rău 

(Dolichophis caspius);  
c. balaurul (Elaphe sauromates);  

d. şarpele lui Esculap (Elaphe 
longissima). 

 
 

d.  

 
Fig. 3. Şarpe pe un cazan de răchie din ceramică de la Lăpuşnicu Mare.  
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Un alt exemplu de reprezentare al şarpelui, cu multiple semnificaţii tradiţio-
nale, este cel de pe un cazan de fiert ţuica din comuna Lăpuşnicul Mare, județul Caraş- 
Severin7 (Fig. 3). 

În sudul Banatului şi al Olteniei vieţuiesc cele mai mari exemplare de şerpi; 
balaurul (Elaphe sauromater), şarpele rău (Coluber jugularis caspius sau Dolicho-
phis caspius), şarpele lui Esculap (Elaphe longissima), specii ce pot ajunge în cazuri 
excepţionale până la 2–3 m lungime (Fig. 2.b–d).  

Pe Valea Cernei, spune legenda lui Iovan Iorgovan, trăia ascuns în vechime, 
un şarpe, care scăldându-se în apele termale de la Băile Herculane, s-a transformat în 
balaur. Oamenii locului înspăimântaţi de aceea apariţie înfiorătoare îi dădeau să mânân-
ce în fiecare zi câteva oi şi un bou. Cheile Corcoaiei, unde îşi avea sălaşul balaurul, 
conform legendei, s-au format prin spintecarea acestora cu sabia de către Iovan Ior-
govan pentru a ucide balaurul, care s-a ascuns (Fig. 4.a–b). Valea, care se desface de 
la stâna din Cîmpuşel-Cerna sat și până la Peştera lui Iorgovan, se spune că a fost 
adâncită de stârvul balaurului ucis în timp ce eroul legendar îl târa prin munte.  

Cadrul geografic al Văii Cernei, în care se desfăşoară legenda balaurului, 
este un spaţiu considerat sacru încă de Herodot, care localiza aici urma lui Hercules8. 
Uciderea balaurului de la Izvoarele Cernei, după R. Vulcănescu, “nu poate fi decât 
rituală, conform statului lui de făptură mitică, ce redă liniştea văii Cernei”9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Gaga, 1984, fig. 20. 
8 Vulcănescu, 1975, p. 184-185. 
9 Vulcănescu, 1985, p. 527. 



972 
 

 a. 

 b. 
Fig. 4: a.–b. Valea Cernei, Cheile Corcoaia, amprenta în piatră  

lăsată de şarpele mitic după ce a fost ucis de eroul salvator10. 
                                                      
10 http://romaniamegalitica.blogspot.ro/2010/10/valea-cernei-iovan-iorgovan-cheile.html 
(reaccesat 1.10.2016). 
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