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Abstract. The archaeological researches in the Cucuteni A site at Scânteia led to the discovery
of many anthropomorphic idols (about 900). To these are added the zoomorphic idols, as well
as many fragments of anthropomorphic vessels, and worship vessels, which led us to consider
that the settlement was also an important center of worship.
In this communication we will look at some pieces that suggest maternity and less common representations of children. Such idols are rarely encountered in the Cucuteni-Tripolye
area and are undoubtedly linked to the role of the Great Goddess, the Great Mother, the protector of life.
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Cercetările arheologice din așezarea cucuteniană de la Scânteia au dus la descoperirea a numeroși idoli antropomorfi1 (circa 900, din care doar șase sunt întregi).
La aceștia se adaugă idolii zoomorfi2, ca și numeroase fragmente de vase antropomorfe
(14 fragmente, două vase întregi), vase cu protome zoomorfe (opt fragmente) și vase
de cult, ceea ce ne-a determinat să considerăm că așezarea reprezenta și un important
centru de cult.
O parte din idolii descoperiți la Scânteia au fost publicați3, iar pe viitor urmează
valorificarea tuturor pieselor descoperite într-un volum special dedicat artei plastice
din așezare.
În lucrarea de față ne propunem să atragem atenția asupra unui număr limitat
de piese, care ilustrează ipostaze mai puțin comune plasticii antropomorfe a complexului cultural Cucuteni-Tripolie.
Este vorba de patru idoli antropomorfi ce au fost descoperiți în condiții diferite:
doi provin din stratul de cultură, iar alții doi au fost descoperiți în gropi, împreună cu
numeroase alte materiale arheologice.
Prima piesă la care ne vom referi reprezintă un idol antropomorf feminin, la
care starea de graviditate este intenționat subliniată (Fig. 1). Idolul respectiv, la fel ca
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cei mai mulți descoperiți la Scânteia este fragmentar, lipsind o parte din zona umerilor,
gâtul și capul. Piesa a fost realizată dintr-o pastă de culoare roșietică și a fost decorată
cu incizii duble, destul de adânci. Spre deosebire de alți idoli feminini din aceeași așezare redarea elementelor anatomice este sumară: de această dată lipsește linia verticală
pe fața și pe spatele idolului ce marchează de obicei picioarele de restul corpului. Cu
toate acestea, pe zona abdominală, ulterior modelării idolului, a fost aplicată o pastilă
de lut. Și această pastilă a fost decorată cu incizii duble sub formă de alveole, 8 la număr. Zona fesieră este marcată de o incizie dublă în V, de care atârnă 9 franjuri, realizați în aceeași tehnică.
Trebuie să menționăm că din datele publicate până acum în arealul CucuteniTripolie sunt puține reprezentări de idoli antropomorfi feminini cu semne de graviditate. Această stare pare a fi sugerată pe unele statuiete prin modelarea ușor în relief a
zonei abdominale, ca la idolul feminin de la Poduri-Dealul Ghindaru (care avea mai
multe biluțe de lut în interior, Fig. 6a) sau la cel feminin descoperit la Ghelăiești-Nedeia (Fig. 9, sublinierea mea), dar nu cunoaștem o reprezentare identică cu cea de la
Scânteia. De asemenea, în arealul Tripolie, în colecția Platar apar mai mulți idoli feminini pictați, cu abdomenul proeminent, indicând clar graviditatea (Fig. 6b–c). Într-un
caz zona abdominală este decorată și prin incizii organizate în cerc, sugerând probabil
același lucru (Fig. 6d).
De fapt cea mai sugestivă expresie a gravidității, a binecuvântării cuplului divin
este ilustrată extrem de sugestiv pe altarul monumental de la Trușești, din sanctuarul
L244 (Fig. 5). Mai mult, dacă numărăm capetele de coloane/falusuri (simbol al fertilității!) de deasupra sferei în care este redată în relief graviditatea, observăm că acestea sunt în număr de 9! Este o dovadă în plus că aceste comunități ale Epocii Cuprului
foloseau numerele, care aveau și o anumită simbolistică5, probabil conectată și la universul cosmic.
Alături de idolul feminin menționat de la Scânteia, ne-au atras atenția alte trei
piese (Fig. 2–4), de mici dimensiuni, care după părerea noastră sugerează copii de diferite vârste. În primul caz (Fig. 2) pare a fi vorba despre un copil înfășat, pe față fiind
redat un decor realizat din incizii fine, duble, ce redau o rețea, ce se întretaie la mijlocul feței, în formă de V. Capul este realizat în maniera tipică fazei Cucuteni A, foarte
schematic, carena nazală fiind realizată prin presarea lutului la modelare. De asemenea,
trebuie să remarcăm și sesizarea urechilor, ușor în relief, unde apar mai multe perforații, ca la idolii din fazele următoare ale culturii Cucuteni și care pot sugera și o influență
din arealul Gumelnița. Părții dorsale i s-a acordat mai puțină atenție, dar observăm
fesele, iar picioarele sunt redate sumar, în formă de unghi.
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Maniera de decorare prin incizii sugerează un copil înfășat, așa cum au fost
interpretate și unele pandantive din Epoca Bronzului (Fig. 12).
Un alt idol, din Gr. 176, sugerează, după părerea noastră, un copil de sex masculin (Fig. 3). Redarea acestuia este foarte sumară, dar după partea de jos, care este în
relif, înclinăm să credem că este vorba depre un băiat.
Cea de a treia piesă tot de la Scânteia este din păcate fragmentară (Fig. 4), lipsind partea de jos a corpului. Acesta este destul de schematizat, dar este marcat capul,
iar în dreptul gâtului apar două pastile în relief ce sugerează sânii. De această dată a
fost acordată mai multă atenție redării elementelor feței, fiind marcate arcadele, ochii,
nasul și mai schematic gura. Corpul este decorat cu incizii duble, ce ar sugera și de
această dată un copil înfășat. Prezența sânilor sugerează după părerea noastră o fetiță.
De altfel, redarea plastică a copiilor este atestată încă din cultura Precucuteni.
Ne referim în primul rând la complexele de cult de la Poduri-Dealul Ghindaru, Sfânta
familie6 și la cea de la Isaiia7. Astfel interpretăm cei doi idoli de mici dimensiuni ce apar
în cadrul complexului de cult menționat de la Poduri (Fig. 7), sau a celui de la Isaiia
(Fig. 8). Mai mult, primul idol de la Scânteia (Fig. 2) seamănă ca manieră de redare
cu cel de la Poduri (Fig. 7, spre stânga), ca și cu cel de la Rădășeni (Fig. 8c). De alfel
sunt și alte reprezentări de copii, atât în cultura Precucuteni, la Târpești (Fig. 8a), dar
și ulterior în cadrul fazei B a culturii Cucuteni (Fig. 8b–c). Toate piesele menționate
au o redare anatomică sumară, de cele mai multe ori o atenție mai mare acordându-se
modelării capului. Nu trebuie să uităm nici modelele de sanctuare deschise de la Ghelăiești8, unde în ambele cazuri sunt modelați și copii (Fig. 9–10). În primul model de
sanctuar, Marea Mamă este însoțită de o reprezentare masculină și una feminină, alături de care apare și copilul, ceea ce sugerează protecția Marii Zeițe asupra familiei
și a perpetuării vieții.
Dar această temă a mamei și copilul este ilustrată foarte sugestiv și în cadrul
modelului de sanctuar de la Vounas (Fig. 13), unde are loc o ceremenonie importantă,
legată de botezul copilului regelui9.
Chiar dacă până acum în arealul Cucuteni nu au fost descoperite reprezentări de
tip Madonna, mama cu copilul în brațe, precum cele din arealul Trypillia10 (Fig. 11)
sunt alte piese singulare sau ansambluri care sugerează practicile de cult legate de fertilitate, de familie, de perpetuarea vieții, aspect asupra căruia comunitățile s-au aplecat
cu multă grijă și în care Marea Zeiță Mamă era nelipsită.
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Fig. 1. Scânteia, Gr. 40, desen și fotografie.

a

b
Fig. 2. Scânteia, Strat, desen și fotografie.

a
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Fig. 3. Scânteia, Gr. 176, desen și fotografie.
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Fig. 4. Scânteia, Strat, desen și fotografie.

Fig. 5. Trușești, sanctuarul din L24.
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Fig. 6. Idoli feminini cu redarea gravidității: a. Poduri;
b–d. Colecția Platar, Ucraina (foto M. Merlini).
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Fig. 7. Poduri, L36, Sfânta
familie, zona marcată indică
prezența a doi copii11.

Fig. 8. Isaiia, vasul și idolii antropomorfi,
iar în zona centrală este redat și un copil12.
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Fig. 8. Idoli reprezentând copii: a. Târpești (cultura Precucuteni)13;
b. Cucuteni-Cetățuia; c. Rădășeni (b–c. - cultura Cucuteni14).
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Fig. 9. Ghelăiești, L 33, Cucuteni B1, primul model de sanctuar15.
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Fig. 10. Ghelăiești, L33, Cucuteni B1, cel de al doilea model de sanctuar cu
idolii asociați16: a. întregul complex; b. detaliu al copilului.
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apud Cucoș, 1993.
apud Cucuteni culture, 2006.
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Fig. 11. Idoli antropomorfi feminini cu copil în brațe:
a. Sushkivka; b. Krynychki17.

Fig. 12. Copii înfășați din Epoca
Bronzului, Cipru18.

Fig. 13. Macheta de sanctuar de la
Vounas, unde mama este redată cu
copilul îm brațe19.
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