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„Soborulzeițelor de la Poduri” (jud.Bacău) afostdescoperitînanul 

1981, însitulmultistratificat de la Poduri-DealulGhindaru, din 

județulBacău. Tezaurul de statueteprecucutenieneeste format din 15 

statuetemari, pictate cu roşu, 13 tronuri de lutars, 

alteşasestatuetemaimicinepictate(15+6= 21 total; simbolisticanumărului 

21 fiindaceeacă, dacăștimcă 20 maiestenumitși „un pol” 

(noinumărămcrescător de la 1 la 10, apoi „urcăm” coborând: unu-

sprezece (11), doi-sprezece (12), trei – spre-zece (13), până la nouă-spre-

zece (19), iarapoi „polul” 20), douăzecișiunu (21) trece déjà în alt 

„univers” șiesteînceputuluneinumărătoarenumai „urcătoare”. 

Aceastaestetainanumărului 21. Mai suntși 13 

tronuri.Despremagianumărului 13 nu trebuiesăvămai spun (12+1; tot un 

nouînceput, de o altăfactură, cedepășeșteduzina de 12 – zodiacul; poate 

fi aparițiacelei de a 13-a zodie, a Serpentariumului – Purtătorul de șarpe, 

symbol al Draconaruluidacic), darşidouămiciobiecteneidentificate (un 

con și o mărgea).Iatăcompoziţiaacestui complex ritual descoperitîntr-un 

sanctuardatatînjurulanului 4900 

î.Hr.Toatestatuetelesuntmodelateînpoziţieşezândă. 

Personajelereprezentatesuntzeiţeadulte (mature), sexulfeminin al 

statuetelorfiindclarmarcat.Personajul central se evidenţiază cu uşurinţă: 

estesingurastatuetă care are mâinilereprezentatedeasupragurii, 

conferindu-i o expresiegânditoare. 

Douăproeminenţeconicemarcheazăbraţele, darprintr-o voităinadvertenţă, 



mânadreaptăestemodelatăchiarpegât, 

iarmânastângăesteridicatăşisprijinităpeobraz, înaşanumitul gest de 

„gânditor” („Zeița care ne creează? Zeița care ne visează?). Cultul Zeiţei 

este cel mai vechi cult existent în societatea Cucutenienilor. Religia 

comunităţilor cucuteniene presupunea rituri şi ritualuri bine definite, 

dominante fiind zeităţile antropomorfe feminine, legate de fertilitate şi 

fecunditate. Specialiştii vorbesc despre un cult al zeiţei-mamă, dovadă 

fiind chiar statuetele antropomorfe descoperite.Una dintre zeițele aflate 

pe tron din „Soborulzeițelor de la Poduri” (jud. Bacău) așputea-o 

numi„Zeița care strigă” dupăfizionomiafeței, sau „Zeița care cântă”… 

Mai avemîntreartefactelepreistoriei din Româniaun vas desosebit cu 

forma unui om care strigă. Este vorba de „Urlătoarea” – un vas 

ritualicdescoperit la Parțaîn 1945 (7000 de anivechime). Vasulnumit -

probabilimpropriu- „Femeia care strigă” sau „Urlătoarea” de la Parţa, 

Banat (culturaVinca-Rast-Turdaş) are o formăantropomorfă, cu un 

orificiu de alimentare la parteasuperioară, darși cu cel de al 

doileaorificiu, de vărsare a apeiaflatîngurachipuluiuman (sauzeiesc!). 

Acest vas vărsaapa „pegură”, ca o reprezentare a izvoruluiarhetipal, ca o 

vărsare a unuideluviuplanetar.Noiastăziavem la bisericiturlele, care se 

mai pot numiși „T – care urlă”, ce se deschid ca niște „guri” 

înspațiulCaseiluiDumnezeu. Să nu uitămcă, la chemarea la slujbă se bate 

toaca (care „toacă”) și se tragclopotele „de limbă”. „Soborulzeițelor de 

la Poduri” afostpână de curând, unicul complex de acest gen, din aria 

ocupată de culturaPrecucuteni.Acum, prinaparițiaSoborului de zeițe de 

la Isaiia (jud.Iași) și a Soboruluizeițelor de la Sabatinovka (Ucraina), 

putemspunecăavemdeaface cu un cult comun, cu o credințăcomună din 

tot acest areal nordponticșisubcarpatic. Poduri este 

o comunădin județulBacău, formată din 

satele Bucșești, Cernu, Cornet, Negreni, Poduri (reședința), Prohozești și

 Valea Șoșii.Comuna se aflăînpartae central-vestică a județului, 
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pemaluldrept 

al TazlăuluiSărat acoloundeprimeșteapeleafluențilorsăiBrănești, 

ValeaȘoșii, lângăorașul Moinești; estulcomunei se 

aflăînbazinulhidrografic al Cernului, un alt afluent al Tazlăului. 

ÎncomunaPoduri se află sitularheologic de interesnațional de 

pedealulGhindaru, lângăfostul sat Rusăești (astăzi parte a satuluiPoduri), 

la 500 m nord-vest de biserica de lemn „SfințiiVoievozi”. 

Situlcuprindeurmeleuneiașezări neolitice aparținând culturii pre-

Cucuteni, ale uneiașezări eneolitice aparținând culturiiCucuteni, 

precumși un mormânt din EpocaBronzului (culturaCostișa). În rest, 

patrualteobiective din comunăsuntincluseîn listamonumenteloristorice 

din județulBacău.Unuleste un alt sit arheologic, așezareafortificată de la 

„Siliște”, aflată la nord-vest de biserica de lemn, pemaluldrept al 

TazlăuluiSărat, îndreptulsatuluiProhozești, sit unde s-au 

descoperiturmeleuneiașezărifortificate din eneolitic (culturaCucuteni). 

Celelaltetreisuntclasificate ca monumente de arhitectură. 

Complexulstatuetelordescoperit la Poduri (jud.Bacău) a 

fostinterpretat ca fiind o portretizare a uneipărţi din 

panteonulpopulaţieiprecucuteniene din 

VechiaEuropă,iaracumsuntînpatrimoniulMuzeului de 

IstorieşiArheologiedin Piatra-Neamţ. 
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Vasulîn care a stat tezaurizatSoborulzeitelor – Poduri Bacau. Piese de 

valoareexcepţionalăaflateînpatrimoniulMuzeului de IstorieşiArheologie Piatra-

Neamţ.Precucuteniene de 7000 de anivechime 

 

Copie a uneistatuete „Zeițăpetron” din „Soborulzeițelor de la Poduri”(jud. Bacău). Piese 

de valoareexcepţionalăaflateînpatrimoniulMuzeului de IstorieşiArheologie Piatra-

Neamţ.Precucuteniene de 7000 de anivechime.Așputea-o numi „Zeița care strigă” 

dupăfizionomiafeței, sau „Zeița care cântă”… Mai avemun vas desosebit cu forma unui om 

care strigă. Este vorba de „Urlătoarea” – un vas ritualicdescoperit la Parțaîn 1945 (7000 de 

anivechime)..Vasulnumit -probabilimpropriu- „Femeia care strigă” sau„Urlătoarea” de la 

Parţa, Banat (culturaVinca-Rast-Turdaş).Acest vas vărsaapa „pegură”, ca o reprezentare a 

izvoruluiarhetipal. 

 

 



 

„Urlătoarea” – un vas ritualicdescoperit la Parțaîn 1945 (7000 de anivechime). Vasulnumit 

-probabilimpropriu- „Femeia care strigă” sau„Urlătoarea” de la Parţa, Banat 

(culturaVinca-Rast-Turdaş).Acest vas vărsaapa „pegură”, ca o reprezentare a 

izvoruluiarhetipal (saudeluviulplanetar care vaveni). 


