Disc ornamental cu motivul discului solar descoperit
la Biserica Domnească din Vaslui (sec. XV)
deConf. univ. dr. George V Grigore
Încolecțiilearheologice ale MuzeuluiJudețean „Ștefancel Mare”
din Vaslui,parte a colecției de arheologie „CurțileDomnești”, se aflăși
un disc ornamental cu motivuldiscului solar.Acest disc cu decor
geometric
simplu
decora
registrul
superior
al
fațadeiBisericiiDomnești
„Sf.
IoanBotezătorul”
din
Vasluișiestedatatîn a douajumătate a secolului al XV-lea. Biserica
„Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Vasluimai este
cunoscută și ca Biserica Domnească din Vaslui. Este
o biserică ortodoxă ctitorită de domnitorul Ștefan cel Mare (14571504) în anul 1490. Ea a avut rolul de paraclis al Curții Domnești din
Vaslui. Avariată de cutremure, a fost reconstruită din temelie în anul
1820. Biserica se află situată în centrul orașului, pe str. Ștefan cel
Mare nr. 58. Aceasta a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din
anul 2015 din județul Vaslui la numărul 167, având codul de
clasificare VS-II-m-A-06708.
Discul ornamental afostdescoperitînurmacercetărilor de la
sitularheologic „CurțileDomnești” Vaslui, din anul 1977,
încadrullocuințeidomnești L 10, secțiunea S XI, caroul 4, adâncimea 2,2 m. Măsoară 21 cm. îndiametruși 9 cm. îngrosimeșiesterealizat din
ceramicădecorativă de exterior, dintr-o pastăsuperioarăroșie,
omogenă, bine frământatășiarsă la roșu, fiindsmălțuită cu
brunînchis.Decorulînfățișează un disc solar, o „rozetăsolară”, o
„vârtelniță”, ale cărororigini le întâlnimînartapopulară a
crestăturilorînlemn. Soarele, princeeacesimbolizează - căldură, putere,
nemurire
a
exercitatdintotdeauna
o
1

fascinațiedeosebităasupraoamenilor. El estecorpulceresc central al
sistemuluinostruplanetar,
preferatînornamenticatradiționalădatorităaureoleispirituale cu care
esteînconjurat. Țăraniiconsideraucădarurilesolare de care se
bucurăsuntproduselepământuluicultivat,
ale
gospodăriei.
Chiarșigalbeniierau din aur, precumsoarele. De altfel, înmulteregiuni
din țară, cel care înjură de soareesteprivit ca un mare păcătos, fiindcă,
potrivitsătenilor, de la el ne vin lumina, căldura, hrana, în fond
întreagaviață.Reprezentărilesimbolice la noi au fost fie sub formă de
vârtelnițe, cercuri, rozete, vârtejuri, cruci, romburi, fie sub formă de
Floareavieții. Pentru a fi pavăzăîmpotrivaspiritelorrăufăcătoare, se
recurgeaadesea la imagini ale Floriiviețiiși ale Soarelui,
simbolurinelipsite din zonele de hotar care despartspațiileesențiale.
De aceea le găsimnegreșitpeobiecteleimportante: pepoartă,
peușacaseisau a bisericii, pecrucișitroițe, pemobilier (lada de zestre,
dulapuri, mese), pețesăturile de interior (scoarțe, ștergare, cămăși) și,
desigur,
peceramicatradițională.Vârtelnițareprezintăsimbolicmișcareacirculară
de
rotireșisugereazămotorultimpului,
energiaregeneratoare,
succesiuneacelorpatruanotimpuri, datoratăcelorpatruvânturi care trag,
ca patrucai, îndirecțiidiferite, darșicelepatrusăbiisica (seceri) ce se
învârtînjurulaceluiașicentru (cruce „rotitoare”). Încelemaivechiculturi
ale omenirii, vârtelnița a fostasociată cu cursadiurnă a
cailorcetragcarul
de
foc
al
zeuluiluminii.ToateacestesemnificațiisimboliceilustreazăcăSoarele a
stat mereuîncentruluniversului creator al țăranului, care s-a folosit de
întreagasaimaginație,
tocmaipentru
a
subliniaimportanțaastruluiînexistențaomenirii.
Pentruvaloareasaarheologicășisimbolică, acest disc ornamental a
fostdeclarat „Exponatulluniiiulie 2020” șipoate fi „descoperit” de
doritoriîncolecția
de
arheologie
„CurțileDomnești”
a
muzeuluivasluian.
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Surse: muzeu-vaslui.ro; evenimentemuzeale.ro; youtube.com;
persee.fr; wikipedia.org

Disc ornamental cu motivuldiscului solar- CurteaDomneascăVaslui, secolul XV
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Tezaurul de la Craiova – Aplica de harnasament, ca simbol solar (sec IV î.Hr.)

Tezaurul de la Craiova – Aplica de harnasament, ca simbol solar (cele patru vânturi)
(sec IV î.Hr.)
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Simboluri solare (Cruce „rotitoare”, sau „cu seceri – sica”) pe un cercel de argint dacic

Biserica "Sf. Ioan" din Vaslui - latura sudică
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