
1 
 

Sanctuarul de teracotă descoperit la Căscioarele 

(jud. Călărași) – 6.500 de ani vechime 

 

de Conf. Univ. dr. George V Grigore 

 

 

ÎnlocalitateaCăscioarele(jud.Călărași), pe insula 

„Ostrovelul”urmele de locuiresuntprezenteîncă din 

celemaivechitimpuri. Săpăturilearheologilorefectuateaici au scos la 

ivealălocuințeșiartefacte ale culturiiGumelnița. 

Săpândmaiînadâncimefață de nivelul la care suntsituate 

urmelesatuluigumelnițean dezvelitînîntregime, arheologii au făcut la 

Căscioareleșialtedescoperiri – unele de o deosebităvaloare, 

adevărateunicateale patrimoniului civilizației străvechi de 

peteritoriulRomaniei.Astfel, încelmaivechinivel de locuire a 

purtătorilorculturiieneolitice Gumelnița, printreresturileunei case 

situate aproximativîncentrulașezării, a 

fostdescoperitmodelulminiaturizat al uneiconstructii cu 

evidentecalitățicultice. Realizat din lutarsșiînfățișând un 

socluparalelipipedicprevăzut cu douărânduri de ferestrecirculare, 

decoratpefață cu liniileorizontaleparaleleincizate – pe care 

stauînșirate„patru case” (temple) – șiele decorate 

deasuprafrontoanelorși la colțurileacoperișurilor cu „coarne de 

consacrație”, simbolurifaliceale unui cult bărbătesc al rodiriiși al 

forței. Arheologii au încadratacest splendid artefact 

umanîncadrulculturiiGumelnița, orizontulanilor 4.500 – 4.200 î.Hr. 

Deșiasemeneamodele de sanctuareminiaturizate au 

apărutșiînaltestațiunigumelnițene, exemplarul de la Căscioareleeste, 

neîndoielnic, celmaiinteresantprin forma 

saunicășisimbolismulsău.Dacăprivim cu atenție din față, apoi din 
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profilsiluetasanctuarului de la Căscioareleputemspunecăacesta are o 

formăce ne poate duce cu gândul la o celebrăarcă a luiNoe, hibridîntre 

vapor șisubmarin, darșiunicașansă de salvare din 

încercărileunuiposibilpotopplanetar. Ferestrelerotunde au forma 

unorposibilehublourietanșe, iarașaziselecoarne de consacrațieaflate la 

parteasuperioară pot simboliza forma specific a corăbiilorce „taieapa”. 

Celepatruconstrucțiiaflatepepuntea „vaporului” (templele), pot fi 

spațiipentruadăpostireaoamenilorșianimalelorselectatespre a fi 

salvate.AflatînprezentîncolecțiileMuzeuluiDunărea de Jos din 

Călărași, acestapoate fi admirat de cătreceiinteresați. Acest model din 

teracotă al unui sanctuar (templu), care prezintă un adevărat 

rafinament arhitectonic pe care templele elene îl vor atinge după mii 

de ani, vorbește despre imaginația și creativitatea strămoșilor noștri. 

 

 

 

 

 

Sanctuarul de teracota de la Căscioarele (jud. Călărași), sau 7000 de ani de istorie. Zece orificii 

asigură accesul în interior, ca zece peșteri din care se va naște zeul Mithra, ca zece grote în care 

se află staulul în care se va naște Iisus. Cele patru temple cu fereastră pot reprezenta cele patru 

puncte cardinale, ce asigură lumea întinsă (lată) și nu făcută sul (strânsă în pumnul lui 

Dumnezeu), atunci când cerurile vor cădea pe pământ (se vor prăbuși stâlpii cerului – 

coloanele). 

https://1.bp.blogspot.com/-mdTRBFpvMlg/UCeMAOILK3I/AAAAAAAAC3M/Dfe2GXuthLU/s1600/7-sanctuare.jpg


3 
 

 

 

Sanctuarul de teracotă de la Căscioarele (jud. Călărași). Privit din profil el poate reprezenta cu 

totul altceva.  

 

 

 

Sanctuarul de teracotă de la Căscioarele (jud. Giurgiu) 
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Sanctuarul de teracotă de la Căscioarele (jud. Giurgiu) 
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Alte sanctuare miniaturale preistorice 
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Sanctuarul de teracotă de la Căscioarele (jud. Giurgiu) 

 

 

„Ostrovelul ” de la Căscioarele (jud. Călărași) 
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