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PIESE DE TIPUL ‘COARNE DE CONSECRAŢIE’ DESCOPERITE ÎN AŞEZĂRILE
VITĂNEŞTI ‘MĂGURICE’ (JUD. TELEORMAN) ŞI SURDULEŞTI (JUD. ARGEŞ)

Ion TORCICĂ

Abstract: The ‘horns of consecration’ are a special type of Gumelniţa material culture
discovered in the early 20th century in tell settlements at Gumelniţa, Căscioarele and Sultana. 24
pieces presented in this article were discovered at Vităneşti ‘Măgurice’ tell settlement, Teleorman
county (in levels A2 and B1). An additional object comes from Surduleşti, Argeş county. These objects
are small in size and can be classified into two types based on shape: those with folded side horns
and those with straight branches. In the Romanian literature they have been interpreted as
representations of bulls and considered the personification of a masculine god. This interpretation of
the ‘horns of consecration’ from the Romanian Neo-Eneolithic is similar to interpretations by
researchers of Bronze Age cultures from Greece. Comparison of the archaeological context of the
discoveries and their interpretations leads to some interesting points. The objects appear during the
two periods in which construction models interpreted as sanctuaries also appear. They are also
connected with the representation of the female goddesses. There are strong similarities with the
bull’s horns and they could be interpreted as votive gifts. Human figurines placed between the horns
of the bull or ‘horns of consecration’ are encountered in both periods. These similarities suggest the
existence of an identical religious symbolism for these objects.
Rezumat: Piese de tipul ‘coarnelor de consecraţie’ au fost descoperite în arealul culturii
Gumelniţa încă de la începutul sec. XX în tell-urile de la Gumelniţa, Căscioarele şi Sultana. Cele 25 de
piese prezentate în articol provin, cu o singură excepţie, din aşezarea de tip tell de la Vităneşti
‘Măgurice’, jud. Teleorman. Cealaltă piesă este de la Surduleşti, jud. Argeş. Au fost descoperite în
nivelele A2 şi B1. Ele sunt de mici dimensiuni şi, după forma coarnelor, pot fi încadrate în două tipuri.
În literatura de specialitate românească au fost interpretate ca reprezentări ale taurului considerat o
personificare a zeităţii secundare masculine. Acesta este înfăţişat sub forma umană sau ca bovideu,
bucraniu, partea frontală sau ‘coarne de consecraţie’. Această tratare (liniară) a problemei privind
semificaţia ‘coarnelor de consecraţie’ existente în neo-eneoliticul românesc o vom confrunta cu
demersul făcut în această direcţie de cercetătorii culturilor epocii bronzului din Grecia. Comparând
contextul descoperirii lor şi a semnificaţiei date acestor ‘coarnele de consecraţie’ în neo-eneoliticul
românesc şi în epoca bronzului din Grecia putem face observaţii interesante. Apar, în cele două epoci,
pe modele de construcţii ce au fost interpretate drept sanctuare. Sunt în legătură cu reprezentări
feminine, posibile zeiţe. Pot fi invocate similarităţi puternice cu coarnele de taur sau, mai general, a
unui cornut. Pot fi ofrande votive. Există în ambele epoci reprezentări umane ce se găsesc aşezate
între coarnele unui taur. Similitudinile ar putea demonstra existenţa unei simbolistici religioase identice
pentru aceste coarne.
Keywords: ‘horns of consecration’; Crete; Eneolithic; Gumelniţa; Knossos; Mycenae;
sanctuary; seal.
Cuvinte cheie: ‘coarne de consecraţie’; Creta; eneolitic; Gumelniţa; Knossos; Micene;
sanctuar; sigiliu.
Articolul de faţă prezintă un lot de 25 de piese încadrate de cercetători în categoria
‘coarnelor de consecraţie’. Cu excepţia uneia care provine din aşezarea de la Surduleşti, jud. Argeş
(Planşele I.8, II.7), toate celelalte obiecte supuse studiului au fost descoperite în situl Vităneşti
‘Măgurice’ (jud. Teleorman) (Planşele I.1-7, 9-15; II.1-6, 7-12; III). Ele aparţin culturii Gumelniţa,
zece dintre exemplarele de la Vităneşti fiind din nivelul B1. Cu două excepţii ce au fost publicate în
anul 2003 (Andreescu, Mirea şi Apope 2003: 85, 87, fig. 12/9, 11) sunt piese inedite. Din câte se pare,
‘coarnele de consecraţie’ nu fac parte dintre descoperirile frecvente. Au mai fost găsite în tell-urile
neo-eneolitice de la Căscioarele (Ştefan 1925:179, 187-188, fig. 10/17-20), Gumelniţa (Dumitrescu
1925: 91-92) şi Sultana (Marinescu-Bîlcu şi Ionescu 1967: 38, pl. XII/1; XXI/1).
Dintre cele 25 de ‘coarne de consecraţie’, şase sunt întregi, cinci sunt rupte în dreptul
perforaţiei, iar restul au unul sau ambele coarne rupte. Sunt piese de mici dimensiuni, având înălţimea
cuprinsă între 1,5-3 cm, lungimea bazei între 1,7-3,1 cm şi deschiderea maximă a vârfurilor coarnelor
de 4,9 cm. Sunt realizate din pastă fină şi foarte fină, compactă, ce are în compoziţie mică, ceramică
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mărunt pisată, şi nisip cu granulozitate mică şi foarte mică. Uneori, lutul lor conţine şi fragmente de
calcit. Au culori diverse: maroniu-gălbuie, roşcat-gălbuie, cărămizie sau neagră. Au fost arse în mediu
reducător (13 piese) sau oxidant. Aproape toate au fost supuse şi arderii secundare (20 piese).
Suprafeţele ‘coarnelor de consecraţie’ sunt netezite (majoritatea), şlefuite (două exemplare),
netezite şi lustruite (două piese). În general, sunt bine lucrate observându-se faptul că meşterul a
acordat atenţie creării unor suprafeţe netede, fără adâncituri. La cele lucrate rudimentar s-a păstrat
modul de realizare prin apăsarea pastei cu degetele. Trei dintre ele pot fi considerate drept grosolan
executate.
La o privire mai atentă se poate observa că piesele considerate drept ‘coarne de consecraţie’
sunt compuse dintr-o bază, un corp şi coarnele propriu-zise sau ramurile lor. Baza este dreaptă,
concavă sau, de foarte puţine ori, are o convexitate puţin pronunţată. Ea are o formă pătrată sau
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi este stabilă în cele mai multe cazuri. Pentru crearea acestei
stabilităţi, la unele dintre exemplare, lutul a fost apăsat pe o suprafaţă plată, baza lor lăţindu-se
uneori în toate direcţiile sau mai accentuat pe latura îngustă a acesteia. Coarnele sau ramurile sunt
orientate aproximativ oblic în sus sau chiar vertical. Pot fi scurte, medii sau lungi în comparaţie cu
dimensiunile corpului piesei. În funcţie de forma lor, coarnele sunt drepte sau aproximativ drepte ori
cu vârful îndoit în exterior, sub diferite unghiuri. Pot fi şi excepţii, existând un exemplar cu vârfurile
coarnelor ‘ciupite’, din care rezultă trei faţete aproximativ concave şi egale ca dimensiuni, în forma
capului unei statuete antropomorfe gumelniţene. În secţiune, ramurile sunt circulare, în cele mai
multe cazuri, dar şi ovale, pătrate sau dreptunghiulare.
Opt dintre ‘coarnele de consecraţie’ au perforaţii. Acestea se situează în centrul corpului sau
lateral, spre unul dintre colţuri. La un exemplar se observă că orificiul a fost făcut printr-o
împunsătură, dintr-o singură direcţie (Planşa III.4). Cinci dintre coarne sunt rupte din vechime în
dreptul acestei perforaţii. În mod sigur aici este zona cea mai fragilă a piesei. La o examinare mai
atentă cu microscopul electronic nu s-a putut observa nici o urmă în lut lăsată de un eventual şnur sau
fir.
Dacă se încearcă o împărţire tipologică a ‘coarnelor de consecraţie’ după forma ramurilor,
rezultă două tipuri principale:
- tipul I - piesele cu vârfurile coarnelor îndoite lateral;
- tipul II - exemplarele cu ramurile drepte.
Posibil, nu forma era foarte importantă, ci semnificaţia lor. Dacă piesele de acest fel au fost
interpretate de descoperitori drept reprezentări ale unor coarne (Ştefan 1925: 187-8), folosite în a
consacra ceva, asupra sensului lor s-a mers pe o singură direcţie. Sunt considerate ca fiind simboluri
ale principiului masculin. El este redat în arta neo-eneolitică, de cele mai multe ori, sub formă umană
masculină dar şi personificat de taur. Ca atare, este înfăţişat ca un bovideu sau doar ca un bucraniu,
partea frontală sau coarne (Monah 2001: 180). Acestea, prin forma şi funcţia lor naturală, constituie
imaginea unei arme puternice dar şi a puterii. În ebraică, gueren înseamnă atât corn cât şi putere,
forţă, la fel srnga din sanscrită şi cornu din latină. Gilbert Durand enumeră doar câteva dintre
personajele divine ce poartă coarne: Agni, Yama, Bothisattva Manjusri, Baal, Ramaan, Moise, Bachus,
divinităţile comunităţilor Dakota şi Hopi, căpetenia irochezilor, Alexandru Macedon, şamanii siberieni,
preoţii lui Marte Salianul. „În această conjuncţie a coarnelor animale şi a căpeteniei politice sau

religioase descoperim un procedeu de anexiune a puterii prin luarea în stăpânire magică a obiectelor
simbolice. Cornul, osul frontal cu coarnele bovideului sau cervideului constituie trofeul, adică exaltare
şi însuşire a forţei” (Durand 1977: 174).

Documentaţia arheologică de pe teritoriul României şi nu numai, este invocată în favoarea
demonstrării existenţei unei zeităţi masculine neo-eneolitice reprezentate sub formă de taur. Această
problematică se poate prezenta foarte pe scurt. Astfel, în sanctuarul culturii Vinča de la Parţa, statuia
de dimensiuni mai mici a avut coarne de taur, iar într-un soi de banchete de lut ce divid sanctuarul,
erau încastrate coarne naturale de bovine (Monah 2001: 180). Spătarul unor scăunele (tronuri) de lut
din complexele rituale precucuteniene descoperite la Poduri-Dealul Ghindaru (jud. Neamţ) şi Isaiia
(jud. Iaşi) (Planşa IV. 6) se termină sub forma unor coarne (Monah 1997: 191). Bucraniile folosite ca
protomă sau aplicate pe pereţii vaselor sunt întâlnite frecvent, de exemplu, pe vasele cucuteniene
(Planşa IV.5). De curând, ansamblul vas-protomă a fost interpretat chiar ca o figurare explicită a
hierogamiei, necesară în desfăşurarea unor ritualuri (Bodi 2010: 215). Faţada reprezentării clădirii de
cult de la Truşeşti (jud. Iaşi) (Planşa IV.2) are reprezentările feminine încadrate de coarne (PetrescuDîmboviţa, Florescu şi Florescu 1999: 527-30, fig. 372/7). Modelul de sanctuar de la Căscioarele are
protuberanţe în formă de coarne situate deasupra faţadelor fiecărei locuinţe (Planşa IV.1). Acestea
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decorează şi lateralele cadrului pe care stau locuinţele (Dumitrescu 1968: 384-5). Machetele de
sanctuar de la Ghelăieşti (jud. Neamţ) (Planşa IV.3) au intrările flancate de coarne (Cucoş 1993: 5980). La cele tripoliene din colecţia Platar, acoperişul este decorat tot cu astfel de elemente.
Pandantivul de aur descoperit de Vladimir Dumitrescu la Gumelniţa poate fi considerat de asemenea
din categoria ‘coarnelor de consecraţie’ (Dumitrescu 1925: 99, fig. 75). La fel obiectele de podoabă în
formă de coarne găsite în necropola de la Varna (Planşa IV.4) (Biegel 1986: 81, pl. 129).
Tratarea liniară a problemei privind semnificaţia ‘coarnelor de consecraţie’ existente în neoeneoliticul românesc se poate compara cu demersul făcut în această direcţie de cercetătorii culturilor
epocii bronzului din Grecia. Se remarcă faptul că, în momentul descoperirii primelor ‘coarne de
consecraţie’ în România, arheologii au făcut imediat legături cu obiectele de acest fel din lumea cretomiceniană (Ştefan 1925: 187-8). Pentru neolitic, semnificaţia lor a fost considerată de către Marija
Ghimbutas chiar una dintre ideile filosofice de bază a religiei ‘Vechii Europe’ (Ghimbutas 1982: 93).
Cronologic, aceste piese apar în Creta încă de la nivel de neolitic, existând un exemplar
considerat drept un precursor al ‘coarnelor de consecraţie’ (Evans 1921: 57, pl. 16/c). În epoca
bronzului le întâlnim în Creta, în perioada primelor palate 2000-1600 î. Chr. (Shelmerdine 2010: 165).
O dată cu instaurarea stăpânirii miceniene la Knossos, ele sunt păstrate alături de alte simboluri:
păsări, şerpi, securea dublă. În perioada miceniană, ‘coarnele de consecraţie’ au fost preluate ca
elemente de simbolism şi pe continent, fiind întâlnite la Micene, unde au fost lucrate în aur, la Pylos
sau Gla, în piatră ori la Tirint, în lut (Dikinson 1994: 285-93).
Arthur J. Evans a definit ‘coarnele de consecraţie’ drept un fel de postament sau bază
terminată la cele două capete prin două prelungiri în formă de coarne. Aceste terminaţii par a fi
coarne de taur dar şi imitaţii convenţionale ale unor coarne (Evans 1901b: 135).
Acest simbol este larg răspândit în cadrul materialelor arheologice minoice. Poate fi întâlnit
pe sigilii sau pe amprente ale acestora, în picturi murale din palatele cretane, pe vase, modelat în
piatră, lut, ipsos sau aur.
Pe un sigiliu descoperit la Vapheio (Planşa V.1) apar doi demoni ce flanchează o plantă
destul de înaltă, posibil un palmier (Evans 1901b: 101). Aceştia poartă, în labe, vase pentru libaţii.
Palmierul se găseşte în centrul unor ‘coarne de consecraţie’ ce sunt aşezate pe un altar. Pe o gemă
descoperită în peştera Ida (Planşa V.3) este reprezentată o persoană ce suflă dintr-un triton peste trei
plante (Evans 1901b: 141-142, fig. 25). Două dintre acestea flanchează nişte ‘coarne de consecraţie’
iar a treia se găseşte chiar între ele. Tot ansamblul este aşezat pe un altar dublu concav. Impresiunea
unui sigiliu descoperit în sanctuarul central Knossos (Planşa V.4) are în prim plan o zeitate feminină
(considerată, de Evans, Rhea minoică) ce are de o parte şi de alta doi lei (Evans 1901a: 29, fig. 9;
1930: 463, fig. 323). În faţa acesteia este aşezat un adorator, posibil o zeitate masculină, iar în spate
este o clădire care are pe faţadă şi pe acoperiş câte două perechi de ‘coarne de consecraţie’. Din
aşezarea de la Kydonia, situată în nord-vestul Cretei, provine un sigiliu (Planşa V.2) pe care este redat
un zeu aşezat între ‘coarne de consecraţie’. Personajul are în partea stângă a sa un demon iar în
dreapta, o capră înaripată (Marinatos 1993: 169, fig. 160). Pe un inel descoperit la Micene (Planşa
V.5), dar de factură cretană, sunt reprezentate trei personaje feminine, posibil zeităţi ce se află în faţa
unei clădiri care are pe acoperişul plat un ‘corn de consecraţie’ (Evans 1901: 184, fig. 58).
De lângă palatul din Knossos provine un altar miniatural (Planşa V.6) cu înălţimea maximă
de 15 cm. Pe acesta sunt sculptate patru securi duble. Ele stau în centrul unor ‘coarne de consecraţie’
(Evans 1935: 200-201, fig. 154). Tot în acelaşi sit s-a găsit un model de sanctuar din teracotă (Planşa
V.8), pictat. El are pe acoperiş o succesiune de patru ‘coarne de consecraţie’ (Evans 1921: 220-21, fig.
166/A). Acestea corespund laturilor construcţiei. Piese miniaturale ce au legătură cu acest simbol mai
provin de la Haghia Triada şi Petsofas. Din primul sit este cunoscută o piesă miniaturală întreagă
(Planşa V.7) în formă de coarne. Obiectul, împreună cu alte 23 de descoperiri de acest gen, sunt
considerate de arheologi ofrande votive (D’ Agnata: 90-92, fig. 14). Din al doilea sit provine un model
de sanctuar (Planşa V.9) diferit total de cel de la Knossos (Marinatos 1993: 120-21, fig. 86). Are forma
a două perechi de ‘coarne de consecraţie’, poziţionate una în cealaltă. Clădirea are trei uşi, cea din
centru având deasupra şi în lateral - stânga şi dreapta - câte un ‘corn de consecraţie’.
În mormântul al patrulea din Cercul A de la Micene Henry Schliemann a descoperit un
sanctuar miniatural (Planşa V.10) lucrat din foiţă de aur în tehnica repoussé (Schliemann 1978: 267-8,
no 423). Edificiul este tripartit, cu ‘coarne de consecraţie’ modelate în cele trei cellae şi pe acoperişul
lor. Cele de pe compartimentele laterale au redate şi câte o pasăre, posibil porumbei.
Poate cea mai interesantă piesă pe care sunt înfăţişate ‘coarne de consecraţie’ este rhyton-ul
de la Zagros (Planşa VI.1a-c), descoperit în încăperea tezaurului din palatul minoic. Pe suprafaţa
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acestuia se poate vedea o construcţie de cult. Sanctuarul constă dintr-o clădire tripartită ce are
‘coarne de consecraţie’ pe acoperiş, cu o curte în faţă unde se găsesc două altare de diferite tipuri
(Shelmerdine 2010: 167). Curtea este delimitată de ziduri pe care se află de asemenea ‘coarne de
consecraţie’. Unii autori sunt de părere că locaşul de cult are pseudonişe sau nişe utilizate în
comunicarea cu zeii (Marinatos 1993:119-21).
Cele mai explicite reprezentări ale ‘coarnelor de consecraţie’ ca elemente ale iconografiei
religioase se regăsesc în picturile murale. În ‘palatul’ de la Knossos a fost descoperit, în zona de est a
curţii centrale, un fragment de frescă, executată în stilul numit miniatural, care posibil, reproduce un
sanctuar tripartit (Evans 1901b: 192-3, fig. 66). Fiecare compartiment al său este prevăzut cu una sau
două coloane flancate sau precedate de câte două ‘coarne de consecraţie’ (Planşa VI.2). Din locuinţa
cunoscută drept ‘Xeste 3’ din Akrotiri-Thera, avem o frescă ce înfăţişează printre figuri umane şi o
clădire interpretată drept sanctuar. Deasupra acesteia sunt montate ‘coarne de consecraţie’ stropite cu
sânge şi de pe care curge tot sânge. Întreaga pictură murală reprezintă, după unii cercetători, un act
de iniţiere (Marinatos 1993: 207).
Tot ca elemente ale unei iconografii religioase sunt considerate ‘coarnele de consecraţie’
descoperite în altare. Unul dintre acestea este cel de la Knossos, datat ca fiind după distrugerea
‘palatului’. Inventarul descoperit in situ cuprinde vase miniaturale, figurine feminine, vase şi ‘coarne de
consecraţie’ (Marinatos 1993: 225). În sanctuarul de la Karphi au fost găsite mai multe statuete
antropomorfe feminine numite şi ‘Zeiţele cu braţele ridicate’, ce au pe cap acoperăminte sau diademe
decorate cu diverse obiecte: păpuşi, bulbi, păsări, discuri (Planşa VI.3, 4). Două dintre acestea au şi
‘coarne de consecraţie’ (Banou 2008: 36).
După ce a definit ‘coarnele de consecraţie’, Arthur J. Evans a căutat să le descifreze
simbolistica şi să studieze contextul lor. A fost influenţat în analiza sa şi de descrierile din Biblie unde
coarnele reprezintă cele patru proeminenţe ale colţurilor altarului (Exodul:1-3). Pentru lumea cretană
a observat că ele apar şi ca pictograme (Evans 1921: 282, fig. 214/37) şi le-a numit obiecte de cult,
piese de mobilier ritualic (Evans 1901b: 116-35) sau embleme sacre (Evans 1935: 202). Sunt asociate
în arta minoică cu coloana sacră sau securea dublă. Uneori, sunt portabile, fiind aşezate pe un altar
(Planşa V.1, 3). Pot fi puse în legătură cu coarnele animalelor sacrificate, iar prezenţa lor, singure sau
împreună cu a porumbeilor, indică un sanctuar (Evans 1901b: 137, 191-2).
Nanno Marinatos le numeşte ‘probabil cel mai prezent simbol în religia minoică’ şi crede că
înţelesul lor este necunoscut, deşi similarităţile cu coarnele de taur nu pot fi întâmplătoare. Este de
acord cu observaţia că, montate pe un altar sau pe o întreagă clădire, ajută la identificarea
sanctuarelor în iconografie (Marinatos 1993: 5). Despre modelul de la Petsofas (Planşa V.9), este de
părere că edificiul de cult a fost sugerat cu ajutorul unor ‘coarnele de consecraţie’, simboluri din
arhitectura sacră (Marinatos 1993: 121). De asemenea, coarnele au fost sculptate pe sigiliul de la
Kydonia (Planşa V.2) ca referinţă simbolică la spaţiul sacru. Din această cauză, personajul masculin
este aşezat între nişte ‘coarne de consecraţie’.
Alţi autori au apreciat că acestea nu sunt numai simboluri ci şi instrumente de cult, fiind
chiar locuri de consacrare, de sfinţire pentru diferite obiecte (Marinatos 2010: 106). Înţelesul lor poate
fi destul de larg şi abstract, fiind un simbol care denotă un cadru religios unde sunt plasate ritualuri
specifice. Prezenţa plantelor sau arborilor între ‘coarnele de consecraţie’ poate fi un semn al renaşterii
naturii (Banou 2008: 40-42). Posibil, ca ofrande votive, au fost expresii ale credinţei sau au
reprezentat apeluri pentru ajutor sau protecţie (Dikinson 1994: 269-71).
Paralel cu interpretările lui Evans au apărut şi altele destul de diferite. Astfel, acest obiect a
derivat din simbolul egiptean al muntelui sau al orizontului, fiind un substitut al unei zeiţe minoice a
soarelui (Banou 2008: 28). Pornind tot de la asemănarea cu ideograma egipteană şi căutându-se
analogii în lumea mesopotamiană, unii cercetători le-au considerat reprezentări ale unor munţi văzuţi
ca porţi spre lumea de dincolo (Marinatos 2010: 110).
Comparând contextul descoperirii lor şi a semnificaţiei date acestor ‘coarne de consecraţie’ în
neo-eneoliticul românesc şi în epoca bronzului din Grecia, putem face observaţii interesante. Ele apar
în cele două epoci pe modele de construcţii ce au fost interpretate drept sanctuare. Sunt în legătură
cu reprezentări feminine, posibil zeiţe. Pot fi invocate similarităţi puternice cu coarnele de taur, sau
mai general, a unui cornut. Pot fi ofrande votive datorită dimensiunilor destul de mici (chiar a unora
dintre cele minoice şi miceniene). Există în ambele epoci reprezentări umane ce se găsesc aşezate
între coarnele unui taur (Dumitrescu 1977: 577-83) sau între ‘coarne de consecraţie’. Aceste
similitudini ar putea demonstra existenţa unei simbolistici religioase identice pentru aceste coarne.
Totuşi, punerea unui semn de egalitate necontestat între piesele gumelniţene şi nişte coarne de taur
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considerate reprezentări ale divinităţii ar trebui să se facă numai dacă există dovezi arheologice
suficient de clare.
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‘Coarne de consecraţie’ descoperite în aşezările de la Vităneşti (1-7, 9-15) şi Surduleşti (10).

‘Horns of consecration’ from Vităneşti (1-7, 9-15) and Surduleşti (10).
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‘Coarne de consecraţie’ descoperite în aşezările de la Vităneşti (1-6, 8-12) şi Surduleşti (7).

‘Horns of consecration’ from Vităneşti (1-6, 8-12) and Surduleşti (7).
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‘Coarne de consecraţie’ descoperite în aşezarea de la Vităneşti (1-13).

‘Horns of consecration’ from Vităneşti (1-13).
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Planşa IV.
1. Machetă de sanctuar de la Căscioarele; 2. Faţadă de templu de la Truşeşti;
3. Machetă de sanctuar de la Ghelăieşti; 4. Aplice de aur de la Varna; 5. Vas cu protomă zoomorfă de
la Poieneşti; 6. Set de figurine şi scaune de la Isaiia (1, 2, 5, 6 după Wullschleger 2008; 3, 4 după
Anthony 2010).
1. Model of a sanctuary from Căscioarele; 2. Temple facade from Truşeşti; 3. Model of a sanctuary
from Ghelăieşti; 4. Gold appliqués from Varna; 5. Bowl with a bull head shaped handle from Poieneşti;
6. Assemblage of figurines and chairs from Isaiia (1, 2, 5, 6 after Wullschleger 2008; 3, 4 after
Anthony 2010).
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Planşa V.
1. Sigiliul de la Vapheio (după Evans 1901b); 2. Sigiliul de la Kydonia (după Marinatos
1993); 3. Sigiliu descoperit în peştera Ida (după Evans 1901b); 4. Sigiliul de la Knossos (după Evans
1901a); 5. Imaginea de pe un inel de la Micene (după Evans 1901); 6. Altar miniatural de la Knossos
(după Evans 1935); 7. Coarne de consecraţie miniaturale de la Hagia Triada (după D`Agnata 1997);
8. Sanctuar miniatural de la Knossos (după Evans 1921); 9. Model de sanctuar de la Petsofas (după
Marinatos 1993); 10. Sanctuar miniatural de aur de la Micene (după Schliemann 1978).
1. Seal from Vapheio (after Evans 1901b); 2. Seal from Kydonia (after Marinatos 1993); 3. Seal from
Ida Cave (after Evans 1901b); 4. Seal from Knossos (after Evans 1901a); 5. Image on a ring from
Mycenae (after Evans 1901); 6. Miniature altar from Knossos (after Evans 1935); 7. Miniature horns of
consecration from Hagia Triada (after D`Agnata 1997); 8. Miniature sanctuary from Knossos (after
Evans 1921); 9. Model of a sanctuary from Petsofas (after Marinatos 1993); 10. Gold miniature
sanctuary from Mycenae (after Schliemann 1978).
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Planşa VI.
1.a-c Rhyton-ul de la Zagros (după Marinatos 1993); 2. Pictură murală de la Knossos
(după Evans 1901b); 3, 4. Statuete antropomorfe de la Karphi (după Banou 2008).
1.a-c Rhyton from Zagros (after Marinatos 1993); 2. Mural painting from Knossos (after Evans
1901b); 3, 4. Anthropomorphic statuettes from Karphi (after Banou 2008).

