F1GURINE

GUMELNIŢEENE

DESCOPERITE IN BARAGAN
MARIAN NEAGU

Figurinele care fac obiectul articolului nostru au fost descoperite
în unna unor cercetări de suprafaţă întreprinse în două importante staţiuni neolitice, Grădiştea Ulmilor 1 şi Măgura Cuneşti 2.
Plastica recoltată se împarte în trei mari categorii: A. figurine
antropomorfe ; B. figurine zoomorfe; C. piese de cult.
.
A. Figurinele antropomorfe (opt din lut ars şi una din os) se află
in stare fragluentară şi re prezintă personaje feminine în picioare sau
aşezate cu mîinile încrucişate pe pîntece sau întinse lateral, 'Poziţii legate
probabil de o anwtlită atitudine magico-religi oasă. Dăm mai jos descrierea lor:
1. Statuetă fragmentară reprezentată cu bra ţele pe pîntece (se mai păstrează
{) parte din mîna stîngc1) , partea superioară a corpului este rup tă din vechime
picioarele sin t despărţite pe ambele" feţe prin adincituri, iar labele au indicat~

degetele (la cea . dreaptă rupte). Pe ambele

feţe

s-a executat un decor incizat în

formă

de semicercuri de o parte şi de alta a liniei de despărţire a picioarelor
statuetei , umplut cu pastă albă, decor interpretat ca reprezentînd un tatuaj J. Indicarea sexului s-a făcut prin t r-un cerc În interiorul cărui a se află o linie incizat ă
vertical ; şoldurile sînt accentuate, iar statueta prezintă urme de ardere secundară.
Pasta are in compoziţie mică ş i nisip, arderea s-a făcut la brun-cărămiziu. Figurina
cont inuă tradiţia statuetelor din faza finală a culturii Boian ti şi prezintă analogii
cu două statuete din aşezare a gumelniţeană de la Căscioarele Oi. Descoperită în
1957 la Grădi ştea Ulmi lor ; înălţimea 7,3 em ; inv. 1098, pL III.
2. Fragment de figurină eu rochia în formă de clopot şi mîinile întinse lateral
(rupte din vechime) ; sînii sînt marcaţi prin două proem inenţe conice ; statueta este
goa l ă în interior şi a fost dec ora tă cu un gen de p li seul1j dispuse vertical pe suprafaţa exterioară; figurina nu a avut gît, iar capul îi lipseşte din vechime, fiind
probabil de tipul celor cu nasul în formă de cioc de pasăre, aşa cum apare la
una din figurinele gumelniţene de la Căscioarele 6; statueta mai are analogii şi
1 V. Christescu, Les stations prehistoriques du lac Boian, Dacia, 11, 1925,
Comşa, Săpăturile arheologice de la Boian - Grădiştea Vlmilor, Materiale, VIlI, 1962, p. 209-211.
2: D. Popescu, Les touilZes de Cuneşti, Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 109-120.
3 N. Anghelescu, Cercetări şi descoperiri arheologice, SCIV, 1-2, 1955, p. 311.
:1 VI. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Buc., 1974, p. 230 .
fi Ibidem.
:. ibidem, fig. 246, p. 227 şi S. Mal'inescu-Bîlcu-B. Ionescu, Catalogul sculpttÎ·,Uor · eneolitice din Muzeul raiona l Olteniţa, Sibiu, 1967, pI. 1/ 5 şi pl. XlVII.
6 VI. Dumitrescu,~ op. cit., fig. 250, p. 230.

p. 249-303 ; E.
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de la Gumelniţa 7. Pasta este omogenă, arsă la brun ~ gălbui cu pe le
la exterior şi neg ru-cenuşiu la intedor; descoperită la Grildiştea Uim ilor
in 1955 ; Î nălţime a 5,8 em ; diametrul bazei 3,6 ern ; inv. 14591 ; pI. l.'2 .
3. F r agment de figurină cu mîinile întinse (rupte din vech ime) . Corpul cj ]jn d ric prezintă o uşqară steatopigie fiind decorat cu pUseuri ce reprezintă probabil
un vestmînt ; sînii sînt marc aţl prin două proeminenţe negli jent e xecu ta te, capul
l'Upt din vechime, pasta neomogenă, cu nisip şi mică, a rderea s -a făcut la bruncenuşiu cu pe'i:e gă lbui. D escoperit la G ră diş t ea U imitor în 1955; înălţimea 6,8 efi. ;
lăţimea 3,6 ero ; inv. 1097 ; p1. I/ 3.
în

aşezarea

cenuşii

(

3

2

1

6

5

r.- ,

·8

7
Pi. 1. F igurine a n tropomorfe,

Grăd i ştea

Ulmilor (1- 3) .;

7 S. Marinescu -Bilcu -B . Ionescu, op. cit., pI. III /6 ; XVlj3.

Cuneşti

(4- 8),
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4. Fragment de figurină cu mîinile întinse (braţul d rept rupt din vechime).
Capu l are nasul "en bec d'oiseau", corpul este cilindric şi d ecorat pe faţă cu
pliseuri verticale. Fi gul"Îna prezintă analogii cu o statuetă din aşezare a de la Vidra 8
ş i cu alte două statuete din sudul Dun ării din aşezările de la Balbunar D ş i NovaZagora !O; lucrată din pasţă omogenă, arderea s -a fă cut la brun-gălbui; prezint ă
urm e de ardere secundară pe partea inferioară a corpului. G ăs i tă la Cu n eşti în
1955; în ă l ţim ea 4,3 cm ; in v. 1218; pI. 1'4.
5. Fragment de figurină cu mînile întinse lateral (braţul sting, p iciorul drept
şi copul sînt rupte di n vechime) . Corpul cilindl'ic mai pă strează urme de lust ruire, si niî sînt redaţi prin două proemi nenţe atent lucrate, şoldurile s înt uşor
accentuate, pasta este bună, arsă la cărămiziu. Descoperită l a Cuneşti în 1955 ;
înălţi mea 4. 3 cm ; lă ţi m ea 2,4 cm ; inv. 1220, pI. 1/5.
6. Fragment de figurină cu cap discoidal de tipul CelOl" cu nasul "en bec
d 'oiseau" . Ochii sînt ma r caţl prin două p erechi de perforaţii laterale, · i<l.f gura
redată printr-o crestă tură subliniată de puncte incizate ce ar putea reprezenta o
podoabă. Prezintă analogii cu un cap de fi gurin ă de la Obcarovo 11, pentru sudul
Dun ăr ii, iar pentru teritoriul ţă rii noastre cu o figurină de la Sultana 12. P asta
es te bună, arsă la brun. Descoperită la C1.ll1eşti în 1955 ; înăl ţime ~ cm ; diametrul
2,1 ; inv. 1223 ; p l. 1 '6.
7. Picior de statuetă decorat cu can elu r i verti cale; unghiul pe care genunchiul îl (ace cu gamba ne indică faptul că statueta a fost în poziţie şezindă.
P astă bună, arderea s-a făcut la b run - gă lbu i. Descoperită la Cun eşt i în 1955;
înălţimea 5,2 C.fi
·n v. (;40 7.
8. Ca pac Î'1 formo. de cap de fig urină; nasul este corect proporţ i onat , och ii
înconjuraţi ele Jinii adinci te, gura crestată şi sub liniată printr-un şir de cinci
găuri, iar urechile se detaşează parţial de res tu l corpului; în creşte t are o proemin e nţă . .Exemplarul prezintă valoare şi din punct de vedere artistic, trăsăturile
"fiim.1 redate cu o deosebit ă plastici tate. Capa cul prezintă analogii în Bulgaria, la
Gubarevo 1:\ ş i în nordul Dunării la Comana 14. Pasta a folosit ca degresant nisip
ş i mica, iar arderea s-a făcut la brun-cenu şiu. Piesa prezintă urme de ardere
secundară pe- creştet. Descope r ită la Cuneş t i În 1955 ; înălţim ea 4,9 cm ; diametrul
5, 1 cm ; inv. 2897 ; pI. 1/7.
9. Figu rină plată din os cu capul penta gonal, perfOl"at pe a m bele părţi în
trei locu r i: oc hii sînt reda ţi p rin puncte incizate, ia r gura printr-un şi r de găurele;
braţele se ' term ină cu cî te o perforaţie, sexul fiind reprezentat printr- un triunghi
incizat; alte puncte incizate deco rea ză ambele feţe ale statuetei (lipseşte partea
inferioară a trupului), pe s pate o linie in c i zată vertical delimitcaz5. picioarele, iar
o linie inc i zată orizont".atil marcheaza taHa. Figurina prezintă foarte multe analogii,
atit în nordul Dunării , d e unde ne limit ăm la menţionarea staţiunii eponime!",
precum şi a acelora de la Vidra JG, Că sc i oarele li, cît şi în sudLiI · Dunării la
Ruse 18, e tc. ; înăl ţ imea 7 cm ; lăţimea 2,5 cm ; in v. 1221 ; pI. 1/8.

R eprezentarea personajului feminin de sbatuetele prezentate mai
sus este legată foarte probabil de practicarea cultului fe cundităţii şi fertili tăţii. In cadrul eneoliticului nu au loc schimbări fundamentale în
concepteLe şi în reprez e ntările magica-religioase. Astfel putem găsi uşor
linii de continuita te între plastica culturii Boian (faza tirzie) şi cea a
8 Dinu V. Rosett i,
SteinkupjerzeitZiche Plastik aus einem Wohnhugel bei
B-u1carest, IPEK , 12, 1938, pl. 15/7.
!l V. Mikov, Idolnata plastika prez novo -1cam ennata epoha v Bălgarija, Izvestia, V III, 1934, fig. 127/4, p. 193.
JO ibidem, fig. 125/3, p. 19l.
11 H. Todorova, O vcarovo, Sofia, 1976, fig 6, p. 113.
12 1. Andrieşescu , Les fouil.les de, Sultana, Dacia, 1, 1924, pI. XXXIVj 2, p . 100.
1:1 V. Mikov, op. cit., fig. 129/12, p. 195.
1~ Vi. Dumitrescu, op. cit., fig. 251/ 2, p. 23l.
1...

D . Popescu, op. cit., fig. 11/2, p. 119.

16 Dinu V. Rosetti , op. cît., pI. 28/3 .
11 Vi. Dumiteescu, op. cit., p. 170.
lS Gh. Gheorgh iev- Anghelov, Ra:;';o:)U Pol. sr;L:ma.ta movila do Ruse prez
1950-1953 godina, I zvestia I nstitut, XXI, 1957, fig. 60/3, p. 100.
•
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culturii Gumelniţa. Dintre elementele de legătură prezente la figurinele
antropomorfe discutate aici, amintim tipul statuetelor cu miinile întinse
later al 19 ş i decor ul incizat.
Tend inţa de stilizare primeşte un puternic impuls din sud, plastica
eneoli tică adoptînd dteva elemente tipic m eridionale, cum ar fi "rochiaclopot" 20 nasul "en bec d'oiseau'\ sau gestul încruci.şării mîinilor pe
pîntece 13. Fragmentele de figurine antropomorfe se încadrează fazei B
a culturii Gumelniţa, atît din punct de vedere tipologie 22, cît şi stratigrafic, datorită analogiilor cu figurinele din săpătura de la Vidra 21, Căs
citlarele 2\ Gum elniţa 2;, Cuneşti 26.
Figurina de os aparţine tipologie intervalului cuprins între ..faza Az
şi B J a culturii Gumelniţa 27
B. Figurinde zoomorfe. Procesul de stilizare care marchează plastica gumelniţeană este şi mai evident în cadrul fig urinelor zoomorfe,
sooematizarea mergînd pînă la abstractizare. Astfel, la cele 14 figurine
zoomorfe, capul este redus la o simplă proeminenţă perforetă, corpul
devine Un cilindru neregulat 28, picioarele sînt neglijent modelate. Toate
figurinele sînt patrupede ~i reprezintă probabil cornute, dintre care berbecul este animalul preferat.
Ca şi figurinele antropomorfe, fig urinele zoomorfe au diferite părţi
ale corpului rupte din vechime. Ochii sîn t redaţi de obicei printr-un
orificiu transversal practicat prin bot. Pasta este cu impuri tăţi , slab
arsă la cen uşiu-închi s sau deschis. Lungimea figurinelor variază între
3,3-8,8 cm, iar înă lţimea între 1,9-4,7 am .
Datorită numărului foarte mare de figurine zoomorfe care apar
în aşezările gumelni ţeene, figurinele descoperite la C un eşti ş i Grădiştea
Ulmilor îşi găsesc numeroase analogii între care ne limităm să amintim
a ici figurinele zoomorfe de la Căscioarele, Gumel niţa şi Sultana.
Preponderenţaj reprezentării cornutelor ca urmare a dezvoltării
creş terii animalelor mai poate fi legată şi de prezenţa eventuală a unui
cult al vînătorii. Astfel , una din figurinele zoom arfe de la Cuneşti poate
fi încadrată în categoria amuletelor, fiind prevăzută cu două orificii
longitudinale, plasate simetric la extrem ităţile ţigurinei, fără intenţia
de-a reprezenta vreun organ al corpului. Figurina ar pu tea · fi legată
de simbolul puterii taurului 29 (PI. II19).
C. Altăraşele. Piese de cult prin excelenţă, "aItăraşele" sînt caracteristice şi pentru cultum Gumelniţa. Deşi nu li se cunoaşte precis scopul pentru care a u fost confecţionate, utilizarea lor la diferite practici
magico-religioase, nu este pusă la îndoială 03. Dăm mai jos descrierea lor.
VI. Dumitrescu , op. cit., p. 225.
20 .,robe-cloche" este un element minoico-m icenian, v. VI. Durnitrescu, FouiLLes
de' Gumelniţa, Dacia, II , 1925, p. 102.
19

21

22
2J
2;'
2:i
26

,

ibidem.
Dinu V. Rosetti, op. cit., pl. 1517.
ibidem.

•

Gh. Ştefan, Les fouilles de Căscioar e Ze, Dacia, II , 1925, p. 178-184.
VI. Dumitrescu, Les fouilles de Gumelniţa, Dacia, II, 1925, p. 80-88.
D. Popescu, op. cit., 109- 120.
27 H. Todorova, op. cit., p. 11.3.
.
28 S. Marinescu-Bilcu -B. Ionescu, op. cit., p. 36.
29 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 172.
30 S. Marinescu-Bîlcu -B. Ionescu, op. cit., p. 8.
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Figurine zoomorfe (1 - 9); Piese de

12
mobilier

(10-12)

1. Măsuţă de cult rectangulară cu picioarele mai scurte decît exemplarele'
de acelaşi gen; suprafaţa este plană şi lust ruită, iar una din feţe prezintă urme
de ardere secundară. Pasta este bună şi arderea s-a făcut la brun-cenuşiu. Descoperită la Cuneşti în 1955; înălţimea 2 em; lă ţ imea 4 em; lungimea 4,8 em;inv. 1217 ; pI. II/ lO.
2. Scaun de lut cu speteaza pentagonaIă şi periOl'ată în partea ei superioară.
Picioarele sînt cilindrice, pasta este bună, arderea s-a . făcut la brun-gălbui. Descoperit la 'Grădiştea Ulmilor in 1955; înălţimea 2,q cm; lăţimea 2,4 cm; lungimea:
2,9 cm ; inv. 1099 ; pl. II/ Il.

MARIAN NEAG U ,

298

3. Măsuţă de cult dreptunghiulal'ă descoperi tă la "Piscul Cremeni " :11 în 1969.

Picioarele pătrate şi groase (3 rupte din vechime) ; rnăsuţa prezintă pe suprafaţă
un decor incizat sub forma a două cercuri care inchid în interi or linii incizate
radiar. După cunoştinţa noastră exemplarul constituie un unicum, nemaiavind an a logii in a ria de răspîndire a cultu rii Gumelniţa . Pasta este p0r oas ă, arsă slab,
brun - cenuşiu la exte rio r
inv. 17 166; pl. II/12.

şi

negru la interior;

ină1r.imea

2,2 em ; diametru! 4,5 em ;

Plastica gum elni ţeană descoperită la Grădiştea Ulmilor, Cuneşti ş i
Piscul Crelneni ne furnizează informaţii interesante cu privire la practicarea culturii fecundităţii şi fertilităţii la Dunărea de Jos. Astfel,
urmele de ardere secundară prezente pe trei din statuetele antropomorfe
(pl. III, 4, 7) ca şi pe una d in măsuţele de cult (pl. II.' IO) ar putea fi
p use în legHtură cu practicarea unui anumit ,cult magica- religios, dar ele
pot proveni şi în urma' incendierii unei locuinţe, Starea fragmentară a
figurinelor ne face să avansăm ipoteza că ar putea fi vm"ba de o rupere
intenţionată care ţine de o practică rituală.
Cercetările ulterioare vor confinna sau infirma ac eastă ipoteză.

FIGURINES DU TYPE

GUMELNIŢA

DllCOUVERTES DANS LE BARAGAN

(Resume)
L'auteur pn§sen le l es figuri nes du lype Gumelniţa trouvees dans la " collec.:.
tion du musee de CăIăraşi et decouvertes a Grădişlea Ulmil or, Măgura Cuneşti.
Piscul Cremeni (district de CăIăraşi).

Les figurines anthropomorphes (huit en argil e cui te et une neuvieme en os)
sont en etat fragmentaire el l'epresentent des personnages feminins debout ou
assis, les bras croises sur le ventre ou ten dus lateralement, positions qui se rapportaient p robablem ent a une certaine attitude magique et religieuse .
Les 14 figuri nes zoomorphes representent des quadrupedes, proba b lem '?nt
betes a cornes dont l'animal prefere est le belier.
L'inventaire de la plastique du type Gumelniţa decouve rt dans le Bă ră gan
comprend en plus des pieces de mobilier (deux peti tes tables de culte et une petite
chaise) en argile' cui te.
Les ph?ces appartenant il. 1'art plastique du type Gumelniţa d ecouver tes
Grădiştea Ulmilor, Măgura Cumeşti, Piscul Cremeni nous fournissent d es informations interessantes concernant la prati que du culte de la fecondite et de la
fertilite au Bas-Danube.

a

lllus trations

1. Figurines anthropomorphes- Grădi şte a Ulmilor (1 -3) ; Măgura Cuneşti (4-&).
II. Figurines zoomorphes (1-9); Pieces de mobilier (10-12).

:11 "Piscul Cremeni" se află la 1 km sud-~st de Grădiştea C ăIăraşi. Piscul este
() movilă Înaltă de cî ţiva metri, cu o s upra faţă d e 15 m 2, unde s-au descoperit
fragmente ceramice datînd din faza Giuleşti şi Vidra a culturii Boian, din cultura
Gumelniţa, Cernavodă, epoca bronzului şi Latene.

