FIGURINE

GUMELNIŢENE

ŞI

DE PE TERITORIUL
REGIUNII BUCUREŞTI

ORAŞULUI

lVIunca a determinat în cadrul societăţii omeneşti apariţia artei, care
multă vreme nu a existat separat de procesul muncii, contopindu-se cu
aceasta.
Aşadar arta a apărut din nevoia on1ului de a cunoaşte şi de a generaliza, fiind impusă de înseşi condiţiile de muncă. Deci : "Arta constituie
un puternic mijloc de cunoaştere şi de transforn1are a lumii de către om" 1).
In strînsă legătură cu cele arătate mai sus, poate fi explicată apariţia
şi dezvoltarea artei, în condiţiile economice existente in cadrul societăţii
primitive.
In comuna primitivă dintre manifestările de artă : desene, gravuri şi
picturi, diferite sculpturi, fac parte şi figurinele modelate în lut şi arse,
care au evoluat în raport cu nivelul de dezvoltare a forţelor şi relaţiilor
de producţie, astfel încît ele ajung în neoliticul tîrziu într-un stadiu destul
de avansat.
Pe teritoriul actual al ţării noastre, comunităţile care au vieţuit, au
format pe vechiul fond bazat pe un proces local de dezvoltare, în epoca
tîrzie a neoLticului, noi culturi materiale care au cuprins arii culturale
mari. In cadrul lor, alături de celelalte culturi se numără şi cultura
Gume]niţa.

Procesul de formare al culturii Gumelniţa, ca de altfel şi al celm·lalte culturi, care s-au dezvoltat paralel cu aceasta, a inceput aproximativ
pe la anii 2700 i.e.n., iar evoluţia culturii a durat pînă pe la anii 1700 î.e.n.
Prin săpăturile arheologice efectuate cu ani în urmă, cît şi prin cele
recent întreprinse, s-au putut stabili din punct de vedere stratigrafic,
culLural şi cronologic, în cadrul culturii Gumelniţa mai multe faze 1 ) după
cum urmează:
Gumelniţa I
corespunzînd fazei Petru Rareş-Gumelniţa A 1
Gumelniţa II
Gumelniţa A 2 (A)
"
"
Gumelnita III
Gumelniţa B şi Gumelniţa C
"
"
Gumelniţa
D.
Gumelniţa IV
:•
:'

.

---------

Secţiunea II. Arta şi rolul ei în viaţa societăţii
artei. Ed. politică, Buc. 1961, p. 201.
2
) D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în lumina noilor
cercetări". Neoliticul tîrziu la Dunărea de jos. 1) Cultura Gumelniţa. Problema pcriod.zării şi a cronologiei relative, Edit. Academiei R.P.R., 1961, p. 86.
1)

"Bazele esteticii marxiste".

Esenţa
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l\1enţionăm că

faza Gumelniţa IV, care prelungeşte şi încheie evoluţia
culturii Gumelniţa, fiind totodată şi etapa finală şi de tranziţie din epoca
neolitică la epoca bronzului, a fost determinată de D. Berciu 1) pe baza
săpăturilor făcute în anul 1951 la Săleuţa şi al controlului stratigrafic de
la Tangîru şi Petru Rareş.
Privită în ansamblu cultura Gumelniţa prezintă mai multe variante,
dintre care o variantă, cuprinde teritoriul dintre Balcani şi Carpaţi, deci
regiunea balcano-danubiană 2) regiunea în care se încadrează şi figurinele
de care ne-am propus, să ne ocupăm în studiul de faţă.
In cultura Gumelniţa s-a dezvoltat o plastică bogată, care reprezintă
una dintre formele de manifestare suprastructurală a oamenilor din această
vreme, dovedind în acelaşi timp şi stadiul de dezvoltare al acestora, al cărei
obiect constituie şi subiectul prezentării noastre, unde accentul principal
va cădea asupra plastidi gumelniţene descoperite pe teritoriul Bucureştilor
şi in împrejurirnile acestuia.
Plastica, ca element al suprastructurii, nu este întîlnită numai în
ca.drul culturii Gun1elniţa ; o găsim în diferite culturi anterioare celei
gmnelniţene, precum şi în culturi care aparţin epocii de sfîrşit a neoliticului, deci contemporane cu aceasta. Plasti·ca acestei epoci se leagă de
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor domestice, ceea ce a dus la
apariţia şi răspîndirea anumitor practici legate de un cult al fecundităţii
şi al fertilităţii.
Plastica gumelniţeană din Bucureşti şi apropierea acestuia este documentată în următoarele localităţi : Vidra 3 ), sat situat în apropierea oraşului Bucureşti, Jilava "), aşezare care a fost situată pe o "măgură" dincolo
de satul cu acelaşi nume, spre comuna Sinteşti, Gumelniţa ~'), situată pe
malul stîng al Dunării, in apropiere de vărsarea Argeşului în Dunăre, Căs
cioare G), sat situat la vest de Olteniţa, Pietrele 7) situat în raionul Giurgiu,
Blejeşti 8), în raionul Vidra, Sultana 9), sat pe malul iezerului Moşişteni,
Tangîru 10 ), situat pe Neajlov şi Glina 11 ) pe Dîmboviţa.
1)

Idem, p. 86.
Vl. Dumitrecu, "La

plastique antropomorphe en argile de la civilisation
imeolitique Balkano-Danubienne de type Gumelniţa", articol publicat în I.P.E.K.
2)

1932/33, p. 49.
3) Dinu V. Rosetti, "Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Vohnhugel bei Bukarest", 1939, Derlin ; Săpăturile de la Vidra. Raport preliminar, publicat în revista
Muzeului Municipiului Bucureşti, 1934, p. 6-31.
4) Dinu Dumbravă, "Strămoşii bucureştenilor". Raport pi'12liminar asupra săpăturilor arheologice etectuate la Măgura Jilavei, Bucureşti, 1929, p. 28-32.
5) Vladimir Dumitrescu, "Fouilles de Gumelniţa", în Dacia II, 1925, p. 80-92.
G) Gheorghe Ştefan, "Les fouilles de Căscioare", în Dacia II, 1925, p. 178-188.
D. Berciu, "Cercetări arheologice în regiunea Bucureşti", III. Săpăturile de
la Pietrele, raionul Giurgiu 1943 şi 1948, în Materiale şi cercetări arheologice, vol. II,
1956, p. 503-51~ ; 536-538. M,2nţionăm că desenele de la fig. 66/1; 3 ; 6 ; 7 pag. 541 ;
fig. 68 pag. 542 şi fig. 65/1-3 pag. 539 sînt reproduse în studiul de faţă în planşele :
V, 2 ; XI 1-2 ; XII/1-2 şi XIII/1-3.
~') D. Berciu, "Cercetări arheologice in regiunea Bucureşti", IV. Săpăturile de
la Blejeşti, raionul Vidra (1948), în Materiale şi cercetări arheologice, II (1956), p. 544 ;
553 ; 560. Menţionăm că desenele de la fig. 88i1 şi 3 pag. 554 sînt reproduse în studiul
de faţ~ în planşele : VII şi V /1.
!l) I. Andrieşescu, "Les fouilles de Sultana'', în Dacia I, 1924, p.' 94-107.
10) D. Berciu, "Săpătunle de la Tangîru şi Petru Rareş", în Materiale şi cercetăn
arheologice, VI, p. 140-145 ; Săpăturile din judeţul Vlaşca, 1933, Petru Rareş, 1934,
Tangîru, în Buletinul Muzeului Vlaşca, Teohari Antonescu, I, p. 3-7, 29-34.
11) Ion Nestor, "Glina", 1926, în Dacia, III-IV (1927-1932), p. 232-237.
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gumelniţeană, ţinînd seama de formele pe care le reprezintă
o i1npărţim în două grupe : figurine antropomorfe şi figurine zoomorfe.
Figurinele ant.ropomorfe, după materialul din care sint făcute se împart
la rîndul lor în :figurine de lut, os şi marmură. Cele zoomorfe sînt modela te

Plastica

numai din lut. In cele ce
a fiecărui grup în parte.

urmează

vom încerca,

să

facem o prezentare

A. Figurine antropomorfe
l.

Figurine antropomor.fe de lut

Figurinele antropomorfe de lut care în majoritate sînt feminine, pretipuri principale : 1) în picioare şi 2) şezînd.
Cele în picioare, după forma corpului, le-am împărţit în : a) figurine
cu corpul cilindric ; b) cu corpul plat şi aproape plat şi c) figurine cu corpul în formă de clopot.
Ia.- Pentru început le vom prezenta pe cele cilindrice, care de altfel
sint cele mai numeroase descoperite pînă în prezent în staţiunile gumel~
niţene. După poziţia braţelor lor se împart în trei variante şi anume :
I a. - În prima variantă se încadrează figurinele cilindrice, care au
membrele superioare reprezentate şi întinse lateral ;
I a 2. - A doua variantă înglobează figurinele cilindrice, care au
mîinile sprijinite pe pîntece, pe piept, sau ridicate în sus.
Ia 3. - Ir: a treia variantă sînt cuprinse figurinele cilindrice care nu
au braţele indicate.
În general, capul figurinelor cilindrice este unghiular, sau oval cu
nasul în formă de cioc de pasăre (en bec d'oiseau) sau adesea au capul lăţit
cu perforaţii laterale care indică în majoritatea cazurilor urechile. Ochii
sînt redaţi prin cîte două semicercuri sau împunsături, la fel şi gura care
în anumite cazuri mai este reprezentată şi printr-o adîncitură. Gîtul, la
unele figurine există, dar la cele mai multe capul este prins direct de trup.
Sînii, acolo unde se întîmplă să fie redaţi, sînt reprezentaţi prin două
pastile, iar picioarele fie că nu există, figurina avînd în partea inferioară a
corpului forma unui cilindu, iar acolo unde există sînt reprezentate printr-o linie verticală care împarte în două cilindrul corpului.
Printre figurinele cilindrice din prima variantă, un exemplar găsit la
Vidra cu braţele lateral întinse, are partea inferioară a corpului cilindrică,
decorată cu linii incizate, asemănătoare cu aceea a unui copil înfăşurat în
scutece (Pl. I/1). Capul se uneşte direct cu trupul. Din acelaşi loc amintim
o figurină care are o proeminenţă în faţă şi alta în spate (Pl. I/2 a-b). Tot
din această categorie amintim două figurine găsite la Glina (Pl. I/3). Prima
are capul în formă de "cap de pasăre" şi-i lipseşte un braţ, iar a doua al
cărei cap nu este păstrat, ţine braţele deschise, gest pe care, Ion Nestor îl
apreciază ca pe o atitudine rituală 1).
Figurine cu braţele întinse lateral au fost găsite şi la Gumelniţa
(Pl. I/4). Astfel, amintim o figurină care are capul executat primitiv, iar
braţele groase şi scurte sînt întinse orizontal. În spate, la nivelul mîinilor
se vede o proeminenţă destul de mare care, desigur, reprezintă steatopigia.
zintă două

1)
18 -

Idem, p. 234.

c. 2953
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Planşa

1. Figurinele cilindrice : - cu membrele superioare reprezentate
şi întinse lateral
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®
Planşa

II. Fiuurinele cilindrice : - cu miinile sprijinite pe pmtece
- fără a avea braţele indicate.
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Planşa

III. Figurinele cu corpul plat
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şi

aproape plat.

Figurine de aceeaşi formă, cu braţe~e în aceeaşi porziţie s-au găsit şi
la Sultana, de unde o figurină are figura care poate fi recunoscută numai
printr-o proeminenţă curbă nazală (Pl. 1/5), iar alta din aceeaşi categorie
are lipsă capul (Pl. 1/6).
Amintim două figurine de la Tangîru, făcînd parte din aceeaşi categorie, cu şoidurile mai dezvoltate (Pl. 1/7 ; Pl. 1/8).

<D
Planşa

IV. Figurine cu corpul în

formă

de clopot.

Cea de-a doua categorie înglobează figurinele cilindrice care au mîinile
sprijinite pe pîntece, găsite la Vidra, Căscioare (Pl. 11/1), Pietrele
(Pl. 11/2 a-b) pe piept, descoperite la Căscioare (Pl. 11/3), la Glina (Pl. 11/4)
sau ridicate în sus cum este aceea de la Gumelniţa.
Trecem la a treia categorie a figurinelor cilindrice, adică la acelea
care nu au braţele indicate. Ion Andrieşescu a descoperit o figurină
intactă la Sultana (Pl. 11/5 a-b) cu corpul de formă aproape cilindric:i,
nasul puţin acvilin, gura reprezentată prin două incizii deasupra c}reia
sînt două puncte care desigur că indică nările. La Vidra s-a găs·t o figurină masivă avînd capul bifureat (Pl. 11/6) precum şi alta tot cilindric:l terminată în partea inferioară cu o talpă lată care, probabil, redă pe ae2a a
picioarelor (Pl. 11/7).
1 b.- Am arătat înc.ă de la început că a doua grupă de figurine antropomorfe cuprinde pe cele cu corpul aproape plat şi plat, al căror număr,
faţă de alte grupe este redus.
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C~rp~ul lor este :nodelat şrosol~n, putîndu-se înscrie cu excepţia
cap~.llll ~~ a J:>raţelor, Intr-un tnungh1. În general nu au decor. Capul aces-

tor f1gunne , 1n parte, este reprezentat prin apasarea pastei moi între degete,
de unde a rezultat aşa numitul "cap de cucuvaie", elin toată figura avînd
indica t numai nasul în formă de cioc de pasăre, iar gura redată fie printr-o uşoară linie incizată, fie
prin puncte tot incizate. Braţele la figurinele plate, acolo
unde se mai păstrează sînt
executa te ca nişte trunchiuri
întinse lateral. Picioarele sînt
foa rte rar indi·cate. În a·cest
sens e ste o figurină de la Vidra , căreia îi lipseş te capul
(Pl. III/ 1). La Glina Ion Nestor a descoperit un singur
fragment de idol plat ·care
cuprinde o porţiune din gît
cu cele două braţe (Pl. III/ 2).
Din cadrul figurinelor cu
corpul aproape plat, amintim
două , prima provenin_d de la
Vidra, (Pl. III/3) iar a doua
de la Măgura Jilavei (Pl.
III/ 4).
Tot de la Vidra mai pro~
vine o figurină cu corpul
aproape plat. Membrele suPlanşa V. Figurine cu corp în formă de clopot
perioare sînt redate ca două
trun~hiuri întinse lateral. Figura conservă nasul proeminent şi ochii redaţi
pdn două găuri. Pieptul este reprezentat prin 2 pastile (Pl. III/5).
La Gumelniţa s-a găsit o figurină cu corpul aproape plat (Pl. III/6).
Realizarea artistică este mediocră. Capul foarte mare, prezintă un nas
a·c centuat şi este legat de corp printr-un gît lung. Braţul stîng, conservat
în înLreg·me , este îndoit de la cot şi ridicat pînă la nas, iar cel drept care
nu este păstrat în întregime se vede că a fost dispus sub celălalt braţ.
Partea infer i oară a corpului se termină jos cu o talpă pentru ca idolul să
stea în picioare.
O figurină cu corpul aproape plat a fost găsită la Tangîru
(Pl. III/7 a-b). Capul îl are lips.ă, pe cînd corpul îi este păstrat în întregime,
în afara braţului dre pt care este rupt. Braţul stîng este întins lateral. Tot
corpul Il are acoperit cu decor incizat : zig-zag-uri, meandre şi spirale.
I c) Ultima grupă a figurinelor în picioare sînt cele cu corpul în formă
de clopot , purtînd o rochie amplă . Un asemenea exemplar descoperit la
Gumelniţa (Pl. IV / 1) a re capul rotund, perforat de c"ite două găuri în părţi,
fiind pus dire•ct pe umeri. Braţele sînt sparte, iar sînii minusculi.
Corpul este asemănător unui cilindru tăiat la bază, astfel încît figurina
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poate sta în picioare. Vladimir Dumitrescu arată că : " ...se poate vedea
aici un fel stilizat de a reprezenta rochia clopot a idolilor din Peninsula
Balcanică şi sudul Egean". 1 ).
La Vidra s-a des,coperit în săpături o singură figurină în formă de
clopot. Capul a fost obţinut. prin apăsarea lutului între degete. Braţele îi
.

<D
®
Planşa

VI. Figurine masculine în picioare

sînt întinse orizontal, iar la extremitatea lor " ... meşterul a stilizat palma
ridicată în sus ca şi cum ar fi vrut să întruchipeze
semnul adora·ţiei
2
solare" ). Pe partea ventrală, figurina este decorată cu linii indzate formînd astfel un fel de cruce pe care descoperitorul ei - Dinu V. Rosetti crede că reprezintă toporul dublu cretan (Pl. IV/2).
Un idol găsit întreg la Glina are baza puţin lărgită, în formă de ştam
pilă, ceea ce ar fi putut indica rochia clopot.
De la Căscioare semnalăm o figurină aproape întregă pe care o încadrăm în aceeaşi grupă.
1)

Vl. Dumltrescu, ,.Fouilles de Gumelnita". Dacia II. 1925, p. 85.
Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra. Raport preliminar, publicatie a Muzeului MunicipiulUJ Bucureşti, 1934, p. 18.
2)
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Prin săpăturile lui Dumitru Berciu, la Blejeşti (Pl. V/1) raionul Vidra,
la Pietrele (Pl. V /2) şi Petru Rareş (Pl. IV/ 3) au fost găsite figurine asemă
nătoare celor descrise mai sus.
Figurinele cu corpul în formă de clopot dovedesc, legăturile strînse
existente în acea vreme între valea Dunării şi sudul Egean.
Dintre figurinele în picioare fac parte şi cîteva exemplare masculine
al căror număr este foarte redus.
Astfel, la Vidra a fost descoperită o singură figurină masculină "ithiphalică" în picioare (Pl. VI/ 1), care are partea superioară puţin înclinată
în faţă.
Un alt exemplar de acelaşi fel a fost găsit
la Blejeşti, fiind modelat grosolan (Pl. VII), iar
altul la Bila (Pl. VI/2).
I 2) Figurine în

poziţie şezîndă

Pe lîngă figurinele antropomorfe în picioare am menţionat existenţa celor şezînd.
Din plastica gumelniţeană descoperită la
Vidra fac parte şi cîteva figurine în poziţia sus
amintită. Dintre acestea, o figurină masculină
stă pe un phalus de formă cilindrkă (Pl. VIII/1).
Figurina are braţele întinse lateral, iar pe tot
Planşa VII. Figurină
corpul păstrează urme de culoare roşie şi albă.
masculină în picioare.
Altă figurină masculină şezînd a fost descoperită in acelaşi loc, avînd braţul drept rezemat
pe pulpe, iar cu mîna ţine cotul braţului stîng cu care îşi sprijină bărbia
(Pl. VIII/2).
La Gumelniţa Vladimir Dumitrescu a descoperit de asemeni două
statuete aproape întregi, în poziţie şezîndă (Pl. VIII/3), dintre care una stă
pe un scăunel executat tot elin lut (Pl. VIII/4).
Un real interes plastic îl prez:ntă torsul în poziţia amintită, descoperit
la Sultana (Pl. VIII/ 5).
Alături de aceste grupe de figurine antropomorfe s-au găsit şi fragmente provenind de la diferite exemplare : capete şi picioare. Merită să
acordăm toată atenţia unui cap de figurină de la Vidra care poate că a
servit şi drept capac de vas. Figura este romboidală, nasul şi sprîncenele
sînt redate prin două linii în relief, perpendiculare intre ele (Pl. IX/ 1).
O serie de reprezentrtri antropomorfe din lut, redau p :ciorul omene·s c
plin (exemplare descoperite la Tangîru) sau gol, sau chiar laba piciorului,
cum sînt două exen1plare de la Vidra (Pl. IX/2).
Aşa cum de altfel am arătat, figurinele antropomorfe mai sînt făcute
şi din os.
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Planşa

VIII. Figurine în

poziţie şezîndă

II. Figurinele antropomorfe din os
Acestea, după forma corpului sînt : a) prismatice ; b) plate şi c) "en
violon".
II a) Figurinele de os prismatice sînt prisme triunghiulare, datorită
osului care în mod natural avea această formă fiind doar şlefuit şi în acest
caz urmele de retuşare erau puţine. Idolii prismatici au trei feţe dintre
care una uşor bombată. La capătul de sus, o umflătură pe muchia centrală
indică nasul, iar pe muchiile laterale, cîte o perforaţie redă ochii. Idoli
prismatici s-au găsit la Vidra (Pl. X/1), Căsdoare, Glina şi Pietrele (Pl XI, 1
şi Pl. XI/2) toţi avind caracteristicele menţionate.
II b) Idolii plaţi au fost găsiţi întregi sau fragmentari. Corpul lor este
împărţit în trei părţi prin crestături pentru a reda capul, trunchiul şi
picioarele. Unii au capătul de sus rotunjit, iar alţii au forma capului hexa1
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gonală aproape regulată, cu cîte şase găuri cilindrice, grupate cîte trei
unele sub altele, în cele două părţi opuse ale exemplarului. Ochii sînt
înfăţişaţi prin cîte două găuri mai mid, iar gura pnn alte găuri şi mai
mki. Braţele sînt ca nişte apendice în formă de trapez. Sexul este indicat
printr-un triunghi indzat. O linie dreaptă verticală pleacă de la baza
triunghiului sexului, separînd astfel picioarele la figurinele care le au
indicate.
Idoli plaţi au fost descoperiţi la Pietrele (Pl. XIL'1 şi 2 şi Pl. X 2),
Sultana (Pl. X/3), Gumelniţa şi Glina unde s-a descoperit un singur idol
din această categorie lucrat cu o deosebită măiestrie (Pl. X/4), precum şi
la Tangîru unde idolii au fost descoperiţi întregi sau fragmentari
(Pl. X/5 a-b şi Pl. X/6).
La Vidra au fost găsiţi o serie de idoli plaţi (Pl. X 7-9). Exemplarul
de la fig. 9 pl. X este foarte interesant avînd capul terminat printr-un
triunghi perforat de o gaură circulară, care probabil dădea posibilit.1tea, de
a fi purtat ca pandantiv.
II c) Figurine "en violon".
Ultima grupă a figurinelor de os este reprezentată prin trei exemplare
fragmentare de la Gumelniţa. Forma lor se poate reconstitui. Profilul este
arcuit, capul stilizat de asemeni arcuit la partea superioară, se continuă în
jos cu două urechi lungi şi ascuţite, gîtul lung se leagă de corpul dreptunghiular al figurinei. Pe cap are trei găuri aşezate orizontal. Sînt aşa
numitele figurine "en violon", care se apropie ca formă de acest instrument, derivînd de la cele sudke datorită formei lor.
Idoli de această formă au fost descoperiţi şi la Pietrele ; doi aproape
întregi, iar al treilea păstrează numai partea superioară (Pl. XIII/1-3). De
asemeni şi la Gwnelniţa a fost descoperit un exemplar de acelaşi tip.

III. Figurine din

marmură

Pînă în prezent, la nordul Dunării este cunoscut un singur idol
marmură, găsit în 1943 de D. Berciu la Pietrele. Pe corp are încă urme

de
de
culoare roşie. Ii lipseşte o parte din cap şi din corp. Este lucrat dintr-o
placă de marmură de culoare cenuşie. Capul, corpul, bra-ţele şi pidoarele
sînt delimitate prin trăsături adînci şi şănţuleţe (Pl. XIV).

B. Plastica

zoomorfă

din lut

Pe lîngă plastica antropomorfă, aşa cum de altfel am menţionat de la
început, există o a doua categorie a plasticii şi anume plastica zoomorfă
din lut, împărţită după reprezentări în plastică înfăţişînd anilnale şi păsări.
Animalele reprezentate sînt în genere cornute mari şi mki. Plastica reprezentînd animale cuprinde figurine întregi sau fragmentare pe care, după
forma corpului le-am împărţit în animale cu corpul masiv şi animale cu
corpul cilindric.
Animalele cu corpul masiv sînt în genere rudimentar lucrate, cu capete
care nu redau detaliile, ca de exemplu capul unui animal de la Vidra, cu
gîtul lung, coarne mari, bot ascuţit triunghiular. Pe tot corpul are urme
de culoare roşie şi albă (Pl. XV /1).
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Figurinele cu corpul cilindrie au corpul lung şi capul ascuţit. Dăm
spre exemplificare o figurină zoomorfă de la Vidra (Pl. XV;2).
Figurine zoomorfe au fost găsite şi în alte staţiuni. Astfel, de la Glina
se păstrează un cap frumos de berbe·c (Pl. XV/3). Un cap asemănător a fost
găsit la Gumelniţa, iar altul la Vidra.

Planşa

IX. Fragmente de figurine

plastica zoomorfă este realizată realist, fiind documentată printr-un număr apreciabil de reprezentări animaliere.
Animale patrupede lucrate din lut s-au găsit şi la Sultana
(Pl. XV 4-6).
Trebuie remarcat că la Pietrele a fost descoperită o reprezentare înfăţişînd o vulpe, realizare de o frumuseţe artistică rară (Pl. XV /7).
Figurinele reprezentînd păsări au corpuri de diferite forme : romboidal,
oval, plat, ovoidal.
O figurină pasăre cu corpul romboidal, descoperită la Vidra (Pl. XV/8)
se sprijină pe un piedestal cilindric, iar alta d.in acelaşi loc conţine cîteva
pietricele în interior care la scuturare produc zgomot. O figurină pasăre
de la Căsdoare căreia îi lipseşte capul are aripile desfăcute şi ornate cu
linii incizate, reprezentînd stilizat penele. (Pl. XV/9). Un exemplar asemă
nător s-a găsit şi la Gumelniţa.

La

Căscioare,
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XII. Figurine de os plate
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XIII. Figurine de os "en violon"

C. Vase antropomorfe

şi

zoomorfe

Acestea se împart în două mari categorii : vase antropomorfe ŞI
zoomorfe dintre care cele mai multe au fost găsite la Vidra.
Astfel din categoria vaselor cu reprezentări antropomorfe face parte
un vas mare (Pl. XVI/1 a-b) de o rară frumuseţe, numit în specialitate
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"Zeiţa de la Vidra". Vasul are form.a unui corp feminin în picioare, cu braţele îndoite şi aşezate pe pîntece, servind drept toarte. Steatopigia este
pronunţată, in cazul de faţă fiind redată printr-o exagerată dezvoltare a
şoldurilor. Toată suprafaţa exterioară a vasului este acoperită de un decor
de linii indzate, care formează zone haşurate, cercuri şi romburi. Pe piept
i s-a găsit "in situ" un pandantiv de aur, care ultenor s-a pierdut. Tot de
la Vidra, din aceeaşi categorie fac parte şi capacele modelate în forma unui

cap de om, cum este un capac convex cu trăsăturile figurii redate în relief,
cu excep-ţia gurii indicată printr-o linie incizată orizontal. Tot capul îl are
acoperit de proeminenţe as·cuţite indicînd probabil părul. (Pl. XVI . 2).
Un vas antropomorf de la Vidra reprezintă un picior tronconic, gol
în interior. Pe o jumătate din picior este modelată în :celief o figură omenească cu gura şi urechile perforate. Pe jum.ătatea inferioară şi pe partea
opusă figurii sînt dispuse benzi verticale haşurate care par să redea
părul. Din dreptul urechilor pornesc două braţe rotunde, în secţiune, care
probabil că formau toartele vasului. (Pl. XYI/3).
Există o serie de vase capace zoomorfe, cum este capacul zoo,morf descoperit la Vidra, gol în interior. Ochii şi sprincenele sînt redate în linii
groase în relief şi arcuite (Pl. XVI/4).
D. Figurine antropomorfe cu

perforaţiune verticală şi

cap mobil

Dintre descopeTirile arheologice de la Gumelniţa fac parte şi două
figurine antropomorfe din lut cu perforaţiune verticală 1).
Astfel, una dintre figurine reprezintă un tors cu braţele lateral întinse. Partea superioară a torsului este mai plată faţă de bază care este
aproape cilindrică. Sînii sînt reprezentaţi prin două proeminente foarte
apropiate indi·cînd astfel caracterul femenin al figur.inii (Pl. XVII/1 a-b).
In interior figurina este goală. Din lo·cul unde pornea gîtul se află o cavitate ovală, care străbate corpul în întregime, mărindu-se şi rotunjindu-se
gradat pînă la baza figurinei unde perimetrul devine aproape cilindric.
Argila din care este făcută figurina este foarte fină. Figurina, aşa cum de
altfel afirmă Vladimir Dumitrescu 2) a avut înfăţişat torsul care desigur
era reprezentat separat de cap.
A doua figurină de acelaşi tip are corpul cilindric puţin turtit, mai
îngust la partea inferioară, mai bombat pe faţa anterioară şi plat pe cea
posterioară. La fel ca şi prima figurină de.5)cris.ă şi aceasta e goală în interior. Poziţia braţelor este tot lateral întinse. Deci şi aici este vorba de un
tors de statuetă (Pl. XVII/2 a-b).
Din cele de mai sus rezultă desigur că ambele figurine aveau capul
modelat aparte.
Vl. Dum1trescu, "Une figurine de type thessalien, decouverte a Gumelniţa",
în Dacia VII-V[ll (19.37-l!:J40), p. 97-102; "0 nouă statuetă de tiv thesalic descoperită la Gumelmţa", in Studii şi cercetări de istorie veche, nr. 2, 1960, p. 245-261,
Ed. Acad. R.P.R. Men·~ionăm că desenul figurinei thesaliene l-am reprodus în planşa
XVII 12 a-b.
2)
Vladimir Dumitrescu, "Une figurine de type thessalien decouverte a Gumelniţa", in Dacia VII-VIII, (193î-1940), p. 99. Menţionăm că desenul figurinei thesalhme 1-C'm reorodus in olan:3a XVII/1 a-b.
1)
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Aceste figurine se încadrează în grupa de sţatue~e thesali~e, ~igur!n.~
identice găsindu-se pe teritoriul Greciei 1), iar cele găsit~ pe ter1tonul ţaru
noastre fiind numai reproduceri locale după cele thesal1ene, cunoscute de
către localnici datorită legăturilor culturale cu sudul egeic.
Ambele figurine aparţin fazei Gumelniţa B, deoarece au fost descoperite în stratul superior al aşez.ării
de la Gumelni ţa 2).
O deqsebită importanţă prezintă
problema încadrării din punct de vedere stratigrafic şi cronologic a figurinelor gumelni ţene în con textul culturii Gumelniţa.
Astfel, după o analiză mai atenttă făcută asupra figurinelor se poate
ajunge la următoarele concluzii : în
fazele vechi şi mijlocii ale culturii
Gumelniţa, respectiv în faza Gumelniţa I şi faza Gumelniţa II, figurinele
sînt lucrate dintr-o argilă mai bună
cum este cazul n~prezentării capului,
de formă romboidală, a figurinei descoperită la Vidra (Pl. IX/1), ele fiind
totodată prezentate mai apropiat de
realitate.
Formele corpului sint înfăţişate
rotund, exemplu în această directie
îl constituie Iigurina în poziţie şezînd
de la Sultana (Pl. VIII/5) şi figurina
cu corpul de formă cilindrică descoperită la Tangîru (Pl. II/2 a-b).
Membrele şi umerii sînt înfăţi
şate dar.
În genere se observă că exemplarele aparţinînd fazelor I şi II ale
culturii Gumelniţa sînt cele mai frecPlanşa XIV. Figurine din marmoră
vent decorate cu : incizii albe şi ro~ii.
Inciziile formează adesea motive spiralice şi meandrice, cum este cazul la
două figurine de la Tangîru dintre ca1~e una are corpul cilindrk (Pl. I/7),
iar a doua plat (Pl. III/6 a-b). Cu toate acestea, în cadrul plasticii gumelniţene, în faza Gumelniţa I şi II există deosebiri. Astfel în faza a doua în
comparaţie cu prima,
intervine schematismul şi degenerarea de unde
rezultă că această fază nu poate constitui o desăvîrşire a primei.
In faza Gumelniţa III schematismul şi redarea corpului omenesc sînt
mai vizibile. În acest sens dispare redarea proeminenţei şoldurilor, cum
este cazul uneia dintre figurinele cilindrice de la Vidra, care aşa cum
rezultă şi din descrierea respectivă, făcută în studiul de faţă la capitolul
1)

Vladimir Dumitrescu, "0

nouă statuetă

niţa", în Studii şi cercetări de istorie veche,
2) Idern, şi in Studii şi ce["cetări de

de. tip thesalic descoperită la Gumelnr. 2, 1960, Ed. Acad R:P.R., p. 251.
istorie veche, 1960, nr. 2, p. 251, Ed.

Acad. R.P.R.
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tipologiei figurinelor, se termină cu o talpă lată (Pl. II/7) ; aceeaşi remarcă
trebuie făcută şi asupra unei figurine cu corpul aproape plat, provenind
din acelaşi loc (Pl. III/ 3) şi asupra figurinei cu braţele pe piept de la Căs
cioare (Pl. II/3).

Planşa

XVI. Vase antropomorfe

şi

zoomorfe

Exemplarele care aparţin aoestci faze sînt în general lucrate mai grosolan şi mai neglijent. Exemple tipioe sînt figurinele în poziţie şezînd de
la Vidra (Pl. VIII/2) şi Gumelniţa (Pl. VIII/3).
Totuşi există şi anumite excepţii şi anume: "zeiţa de la Vidra" care
este lucrată cu o deosebită măiestrie, avînd totodată braţele şi şoldurile
proeminente.
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Numărul figurinelor zoomorfe este mai ridicat, faţă de cele descoperite
în fazele anterioare, fapt recunoscut în toate staţiunile culturii Gumelniţa,
încă din faza Gumelni ţa II.
În privinţa plasticii din os, varietatea şi evoluţia formelor în cadrul
celor trei tipuri existente şi descrise (prismatice, plate şi "en violon") este

Planşa

XVII. -

Figurine din lut antropomorfe cu
şi cap mobil

perforaţiune verticală

evidentă.

Astfel dacă la Vidra figurinele plate apar schemat;c prezentate
în primele două faze (ex. : figurina de la Pl. X/8 care face parte din prima
fază) în faza a treia acestea prezintă o mai mare varietate de forme.
În faza Gumelniţa IV numărul figurinelor este redus. Corpul lor e3te
prezentat fără prea multă grijă, nerespectîndu~se proporţia -corpului omenesc, iar pasta din care acestea sînt lucrate este grosolană (exemplu : figurina cu corpul aproape plat descoperită la Măgura Jilavei (Pl. III/4).
După prezentarea în linii generale a plasticii gumelniţene problems
care se ridică Jn faţa noastră este aceea a originii ei.
Pe baza săpăturilor arheologice efectuate în diferite puncte ale ţării,
s-a putut stabili din punct de vedere stratigrafic, că cultura Boian a fost
precedată de către cultura Gumelniţa.
Ori, se ştie că în cadrul fazelor aparţinînd culturii Boian s-a dezvoltat
o plastică antropomorfă şi zoomorfă. In acest sens trebuiesc amintite figurinele descoperite în anii 1956 şi 1957 la Tangîru 1 ), aparţinînd tuturor
fazelor Boian, precum şi fragmentele de figurine des·coperite la Căţelu ~)
într-o aşezare din faza Bolintineanu şi figurinele descoperite la Bogata,
raionul Călăraşi, făcînd parte din aceeaşi fază. S-a observat în general că
aceste figurine au o uşoară steatopigie, braţele schematic redate şi ornamentul format din încrustaţii şi incizii (spirale, triunghiuri, romburi şi
D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia, în lumina noilor
cerceriJri''. Partea IV.· Din problemele reunite ale artei neoliticului din Romînia.
1. Problema plaslic1i culturii Boian şi descoperirile de la Tangiru, Ed. Acad. R.P.R.,
1961, p. 508.
:!) Eugen Comşa, "Consideraţiuni cu privire la evoluţia culturii Boian", în Studii
şi cercetări de istorie veche, III-IV, 1954, p. 383.
1)
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benzi), decor care prin form.ă şi tehnică reprezintă o puternică tradiţie a
plasticii culturii V inca, pe baza căreia s-a format cultura Boian 1 ).
Toate aceste elemente arătate mai sus aparţinînd plasfcii din lut ale
culturii Boian s-au transmis în cultura Gumelniţa, ceea ce dovedeşte fondul lo-cal al figurinelor femenine din lut din cadrul culturii Gumelniţa.
Trebuie să adăugăm şi observaţia lui D. Berciu, bazată pe săpăturile
de la Tangîru şi anume : în faza Boian V sînt cele mai numeroase figurine
din lut. Aceasta înseamnă că spre sfirşitul evoluţiei culturii Boian, plastica
acesteia devine din ce în ce mai bogată şi fenomenul va continua în cultura Gumelniţa 2). Totuşi anumite elemente ale acestei categorii de figurine au influenţe sudice mediteranee, apropiindu-se de acestea. Spre
exemplu, atitudinea braţelor ridicate întîlnită la figurina cilindrică de la
Gumelniţa, o regăsJm şi în Creta, fiind aşa cum a menţionat şi
VI. Dumitrescu 3 ) un gest ritual al statuetelor votive cretane, unde ia o
deosebită amploare. De asemeni, mîinile strînse spre piept sau pe pîntece
ale figurinelor gumelniţene, precum şi prezentarea acestora cu bazinul
dezvoltat, ne amintesc de figurinele descoperite la Knossos 4 ) şi aparţinînd
neoliticului sudic mediteranian.
O ultimă observaţie pe care o facem asupra figurinelor de lut este
aceea a prezentării lor cu rochii în formă de clopot, ceea ce dovedeşte tot
o influenţă sudic.ă, documentată şi prin incizarea toporului dublu cretan
pe rochia în formă de clopot a figurinei descoperită la Vidra.
Figurinele antropomorfe din os au tot o origină locală astfel : figurinele prismatice îşi au originea în categoria figurinelor cilindrice de lut,
iar cele plate de os deşi imită ca tip figurinele de marmură şi ca atare
prototipurile sudice Egeene, totuşi împrumută elemente proprii plasticii
locale din 1u t : găurile şi liniile inciza te. Idolii din os "en violon" reprezintă o imitaţie sau mai bine zis o derivaţie după tipul sudic egeic "en
violon".
În general apreciind formele şi amănuntele tehnice ale plasticii de os,
Vladimir Dumitrescu arată că : " .. .formele şi ornamentele tehnice ne
permit încă cîteva precizări : găurile laterale de la cap sînt întîlnite în
chip obişnuit şi la multe dintre figurinele de lut din aceeaşi civilizaţie,
ceea ce dovedeşte de sigur că plastica lutului a influenţat plastica
osului" 5).
Figurinele din marmură atît de rar întîlnite pe teritoriul ţării noastre
au primit influenţă în privinţa redării corpului de la cele din sudul egeic,
dar este posibil să aibă origina tot lncală, putînd fi considerate şi ca
derivate dintr-o cultură mai veche, care a precedat pe cea gumelniţeană
de pe teritoriul de azi al Dobrogei şi anume cultura Hamangia.
---------

D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în lumina
Partea IV. Din problemele reunite ale artei neoliticului din Romînia.
1. Problema plasticii culturii Boian şi descoperirile de la Tangîru, Ed. Acad. R.P.R.,
1961, p. 509.
2) Idem, p. 509.
~) VI. Dumitrescu, "Fouilles de Gumelniţa", în Dacia II, 1925, p. 85.
4 ) Evans, "The palace of Minos at Knossos", voi. 1, Londra, 1921, p. 43-52
(fig. 12 şi 13).
;,) VI. Dumitrescu, "Figurinele antropomorfe din civilizaţia eneolitică balcanodanubiană". Extras. închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vîrstei de
60 ani, Ed, Cartea Romînească, 1939, p. 6.
1)

noilor

cercetări".
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Influenţele şi legăturile

care există între plastica epocii de sfîrşit a
neoliticului din sud-estul European şi regiunea sudică mediteranee, se pot
explica numai datorită legăturilor de schimb şi spirituale existente în acea
vreme între cele două regiuni.
Să vedem care este semnificaţia plasticii în contextul culturii Gumelrriţa, unde a fost creată şi unde s-a dezvoltat.
Privind în totalitatea sa, plastica antropomorfă din lut şi os, se poate
afirma cu certitudine că aproape în întregime este formată din figurine
de sex feminin, datorită existenţei în epoca neolitică a unui cult al fecundităţii şi al fertilităţii.
Cultul fecundităţii se leagă desigur de femee care are rol principal
biologic în procesul reproducţiei, ceea ce i-a dat un loc preponderent în
viaţa societăţii primitive.
Nu trebuie uitat faptul că cea mai importantă particularitate a artei
este reflectarea realităţii în imagini artistice. Orice schimbare a realităţii
înconjurătoare, a atras după sine, în orice împrejurare a dezvoltării
societăţii omeneşti schimbări şi în artă. "Arta reprezintă un rezultat al
activităţii spirituale, a cunoaşterii de către om a anumitor laturi ale realităţii, exprimarea într-un obiEct a atitudinii spirituale a omului faţă de
realitate a gîndurilor şi sentimentelor lui" 1).
Se ştie că din punct de vedere social, oamenii se aflau pe treapta de
dezvoltare a matriarhatului, cînd filiaţia era pe linie maternă, cînd copiii
moşteneau numai pe mama lor, ceea ce ar putea da o explicaţie în plus
în privinţa reprezentării în număr atît de ridicat a figurinelor de sex
femenin. Legat de această stare de lucruri Frederich Engels arată : "Copiii
bărbatului decedat nu aparţineau însă ginţii sale, ci aceleia a mamei lor, la
început ei moşteneau pe mama lor, împreună cu celelalte rude de sînge
ale ei, mai tîrziu poate aveau chiar precădere ; dar de la tatăl lor ei nu
puteau să moştenească, fiindcă nu făceau parte din ginta lui căreia trebuie
să-i rămînă averea" 2).
Prezenţa figurinelor antropomorfe poate avea şi un sens apotropaic,
de a înlătura relele ; figurinele care au găuri indică chiar posibilitatea
de a fi purtate la gît ca amulete.
Raritatea figurinelor masculine dovedeşte că bărbatul avea, în epoca
în care se încadrează cultura Gumelniţa, rolul unui simplu agent al creaţiei,
deci era numai un acolit, fapt dovedit de însăşi existenţa figurinei de la
Vidra, care înfăţişează un bărbat itiphalic ce ar putea fi pus, în legătură
cu un cult al phallusului din acel timp.
Existenţa figurinelor zoomorfe al căror număr este destul de mare
în plastica gumelniţeană îşi găseşte explicaţia în faptul că, triburile de
"Bazele esteticii marxiste".

II. Arta şi rolul ei în viaţa societăţii.
1. - Esenţa artei. Ed. politică, Buc., 1961, p. 199.
2) F. Engels, "Opere alese", vol. II, Originea familiei, a proprietăţiii private
şi a statului. II. Familia. Ed. P.M.R., 1952, p. 196.
1)

Secţiunea
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cultivatori şi crescători de vite recurgeau la vrăjitorie ca mijloc de provocare pe această cale a acţiunilor favorabile forţelor naturii, cu scopul
de a obţine astfel înmulţirea animalelor şi a unei reco1te mai bune. Magia
fecundităţii şi a fertilităţii reprezintă mentalitatea religioasă a triburilor
existente. Se atribuiau plantelor şi animalelor puteri mai mari ca ale
omului. Nivelul redus al forţelor de producţie precum şi cel al cunoştin
ţelor dădea posibilitatea ca religia să domine minţile oamenilor.
In concluzie, figurinele zoomorfe aveau următoarea semnificaţie :
unele aveau un caracter profilactic şi serveau ca amulete, iar altele erau
ex-votwi, strîns legate de cultul agricol.
O precizare pe care o socotim necesar să o facem, asupra plasticii
zoomorfe este aceea că în majoritatea staţiunilor din cîmpia Munteniei,
unde a fost găsită, nwnărul figurinelor din această categorie a fost mai
ridicat în straturile de pămînt mai apropiate de humusul actual faţă de
cele mai vechi, dar aparţinînd aceleeaşi culturi. Punem în legătură această
situaţie cu efectuarea primei mari diviziuni sociale a muncii, produsă la
sfîrşitul epocii neolitice şi începutul epocii bronzului, cînd triburile de
agricultori s-au separat de cele de crescători de vite.
Perfecţionarea lucrării pămîntului şi a creşterii vitelor au determinat
tot în această vreme schimbări în relaţiile sociale, în sensul că s-au pus
premize1e procesului de trecere de la filiaţia în linie maternă, la filiaţia
după tată.
Prezenţa

gumelniţene

vaselor antropomorfe şi zoomorfe din cadrul plasticii culturii
poate fi explicată numai prin faptul, că serveau drept vase

de cult.
Privind în ansamblu plastica culturii Gumelniţa, observăm că este
foarte variată datodtă existenţei mai multor canoane şi a nedibăciei
meşterilor care adesea au ignorat proporţiile reale ale corpului omenesc,
redîndu-1 în unele cazuri abia schiţat.
Cu toate acestea unele figurine sînt executate cu multă grijă, constituind adevărate opere de artă.
Varietatea şi bogăţia plasticii gumelniţene trebuie încă pusă în legă
tură şi cu materialele din care au fost modelate diferitele reprezentări.
În privinţa decorului întîlnit pe corpul figurinelor s-ar putea ca în
unele cazuri să înfăţişeze îmbrăcămintea timpului, iar în alte cazuri unde
decorul nu acoperă diferitele forme ale corpului, poate fi socotit ca reprezentînd un tatuaj, pe care il foloseau la acea vreme purtătorii culturii
gumelni ţene.
Din cele arătate rezultă că toate figurinele, indiferent de materialul
din care au fost executate : argilă, os, marmură, se leagă de un cult al
fertilităţii, al fecundităţii. De aceea Vl. Dumitrescu susţine că : " ... noi
trebuie să considerăm "idol1i" de la Gumelniţa mai curînd ca instrumente
de cult decît imagini ale divinităţii sau ale zeiţei fertilităţii" 1).
1)

Vl. Dumitrescu, "Comptes rendus", în Dacia 1, 1957, Acad. R.P.R., Institut
d'Archeologie. Nouvelle serie, p. 351, la Jiri Neustupny : Studie of eneolitikc plastice
(Studies on the Eneolitic Plastic Arts). Prague, 1956, extrait du Sbornik Narodniho
Muzea, V. Fraze, vol. X, Historia nr. 1, 2.
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In general, plastica gumelniţeană reflectă realitatea sodală şi economică din epoca respectivă, precum şi concepţiile oamenilor neolitici despre
viaţa înconjurătoare, oglindind în ansamblu orinduirea social-economică
căreia îi aparţineau.

In acest sens Lenin sublinia : "Intocmai cum cunoaşterea omului
natura care există independent de el, adică materia în dezvoltare, tot astfel şi cunoaşterea socială a omului (adică diversele concepţii
şi doctrine filorzofice, religioase, politice etc.) oglindeşte orinduirea economică a societăţii" 1).
oglindeşte

MIOARA ZGlBEA

1) Lenin, "Opere alese", vol. I, Trei izvoare
mului, Ed. Pol. Buc., 1961, p. 55.
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părţi

constitutive ale marxis-

fYMEnHH~KHE

CTATY3TKH HA TEPPHTOPHH rOPO~A 6YXAPECTA
H 6YXAPECTCKOA 06nACTH
(KparKoe co.rr.epiKaHHe)

B xo.rr.e Tpy.rr.osoro npouecca s 3KOHOMHl!eCKHX yCJioBHHX nepso6blrHoro o6mecrea
H3 ll0Tpe6HOCTH lleJIOBeKa ll03HaBaTb H o6o6maTb B03HHKJIO H pa3BHJIOCb HCKYCCTBO.
K xynoiKecrseHHbiM npoHBJieHHHM no3.LI.Hero HeoJIHTa OTHOCHTCH H cKyJihnrypa KYJibrypbi fyMeJIHHUa.
fyMeJIHHUKaH CKYJibllTypa B J3yxapecre H ero OKpeCTHOCTHX 060CHOB3Ha B CJie.LI.yiOIUHX
nyHKrax:
BH.rr.pa, )KHJiasa, fyMeJIHHUa, K3cl!HoapeJie, 0HerpeJie, 13JieiKeWTH, CyJiraHa,
TaHrbipy, fJIHHa H DHJia.
Oo <PopMe CKYJibnrypy THlla fyMeJIHHUa no.rr.pa3.LI.eJIHlOT Ha .LI.Be 6oJibWHe rpynnhi:
AHrponoMop<PHhie crary3TKH H 13. 3ooMop<PHbie crary3TKH. B cso10 otJepe.LI.b, Ha
OCHOBaHHH MaTepHaJia aHTpOllOMop<PHble CTaTy3TKH .LI.eJIHTCH Ha:

A.

1. Il. -

KocTHHhie aHrponoMop<PHhie crary3TKH

III.-

MpaMopHbie aHrponoMop<PHbie crary3TKH.

fJIHHHHbie aHrpnoMop<PHhie crary3TKH

3ooMopq>Hble CTaTy3TKH H3fOTOBJieHbi TOJibKO H3 fJIHHbi.
fJIHHHHbie 3HTpOllOMOp<PHbie CT3TY3TKH 60JibWaH lJ3CTb HX iKeHCKHe-pacna.rr.alOTCSl
Ha .LI.Be OCHOBHbie rpynnhi: 1) CTOHIUHe H 2) CH.LI.HIUHe.
Oo cpopMe TeJia pa3JIHl!aeM B rpynne CTOHIUHX:
a)

crary3TKH c UHJIHH.LI.pHtiecKHM TYJIOBHIUeM;

6)

crary3TKH c nJIOCKHM H notJTH nJiocKHM ryJioBHIUeM;

B) CTaTy3TKH C KOJIOKOJIOBH.LI.HbiM TYJIOBFIUeM.
I1CXO.l1.H

H3 llOJIOiKeHHH pyK UHJIHH.LI.pHl!eCKHX craTy3TOK,

HX

MOiKHO nonpa3.neJIHTh

Ha TpH KaTeropHH:

1 a 1. B BH.rr.pe,

UHJIHH.LI.pHl!ecKHe crary3TKH c BbiTHHYTbiMH B cropoHy pyKaMH, Hali.rr.eHHble

rJIHHe,

fyMeJIHHUe,

CyJITaHe, TaHfbipy

(ra6JI.

1/l-8).

1 a 2. - UHJIHH.LI.pHl!eCKHe crary3TKH c pyKaMH Ha iKHBore, Ha rpyllH HJIH
nonHHTbiMH ssepx, Hai1.rr.eHHbie B BH.rr.pe, K3cl!Hoape,
0HerpHJie,
fJIHHe, fyMeJIHHue
( r a 6JI. 1I/l-4) .
1 a 3. (ra6JI.

UHJIHH.LI.pHl!CCKHe crary3TKH

6e3 pyK, Hai1.rr.eHHbie B CyJiraHe H BHnpe

11/5-7).
1. 6. Crary3TH

c nol!TH nJIOCKHM H nJIOCKHM ryJioBHIUeM, r py6o BbilleJiaHHhie H
HeMHOfO'!HCJieHHhie. Crary3TKH 3TOH rpynnhi 6hiJIH Hai1neHhi s: B1111.pe, fJIImc, M3rype
/KHJiaEeii, ryMeJIHHUe, TaHrbipy (ra6JI. III/l-6).

1 B. Cr;ny3TKH c KOJIOKOJIOBH.LI.HhiM ryJioBHIUCM B wHpOI<OM nJiaThe, HaiineHHhie
B: ryMeJIHH!lC, BH.rr.pe, fJIHHe, DJieiKeWTH, 0HerpeJie, nerpy Papew (ra6JI. IV/l-3.
ra6JI. V 1l-2).
K croHIUHM crary3rKaM OTHOCHTCH 11 HeCKOJibKO MyiKcKHX 3K3eMnJIHpos: 5JieiKeWTH
(ra6JI. VII), DHJia H B11.rr.pa (ra6JI. VI/l-2).
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II 2. - CH.IJJII.l.lHe cTarysTKH: .n.ea 9K3eMnHpa H3 BH.n.phl; o.n.Ha H3 HHX CH.ll.HT Ha
cpannyce (ra6JI. VIII/1-2). Cl1.ll.HI.l.lHe crarysTKH, Haii.n.eHHhle B fyMeJIHHUe (Ta6JI. Vllll/
3-4) H CyJITaHe (ra6JI. VII l/5).
Cpe.n.11 o6JIOMKOB cTaTysroK oTMCTHM: roJioey crarysTK11 c poM60I1JI.aJihHhiM JIHUOM
H3 B11.n.phl (Ta6JI. IX/4) 11 .n.ea 3K3eMnJIHpa, 113o6pa:>K21IOI.l.lHe crynHIO, H3 BH.ll.pbl (Ta6JI. !X/2).

1I. KocniHhiC aHTponoMopcpHble crary3TKI1 no cpopMe TYJIOBI1I.l.la .n.eJIHTCH Ha:
II a. flp113MaTH<recKHe: 3K3eMnJIHp, Haii.n.eHHbiH B B11.n.pe (ra6JI. X/1). TaK:>Ke
Haxo.n.Ka B Ksc411oape, fJI11He 11 flbeTpene (ra6JI. XI/1-2).

II 6. - flJioCKHe, c paJ.n.eJieHHbiM Ha TpH lJaCTH TYJIOBHI.l.lCM, Haii.n.eHHble B flheTpeJie
(Ta6JI. XII/1-2, Ta6JI. IX/2), CynraHe, fyMeJIHHUe fJIHHe (ra6JI. X/4), TaHrhrpy (ra6JI.
X/5-6) H BH.n.pe (Ta6JI. X/7-9).
II B. - CraTy3TKH B «BH.II.e cKp11nKH»; cpopMa TYJIOBHI.l.la HanOMHHaeT 3TOT HHcrpyMeHT; Haii.n.eHw B ITbeTpeJie H fyMeJIHHUe.
III. MpaMopHwe craTysTKH, .n.o cHx nop npe.n.craBJieHHhie Ha Tepp11TopHH
o.n.HHM JIHlllh 3K3eMJIHpoM, Haii.n.eHHhiM B flheTpene (Ta6JI. XIV).
E. fJIHHHHaH 300MopcjJHaH CKYJihnTypa.

PHP

flo TeMaTHKe ee nopa3.IIeJIHIOT Ha CKYJihnTypy, H3o6pa:>KaiOI.l.lYID >KI1BOTHhiX 11 CKYJihnrypy, H3o6pa>KaiOI.l.lYIO nTHU. )KHBOTHhre H3o6pa>KeHhl c MaccHBHhiM TYJIOBHI.l.leM (BH.n.pa ra6JI. XV/!) H c UHJIHH.IIpHtrecKHM TYJIOBHI.l.leM (To:>Ke B B11.n.pe (Ta6JI. XV/2) 3ooMopcpHbie
crary9TKH Haii.n.eHw H e: fJIHHe (Ta6JI. XV/3), KsclJHoape, CynraHe (ra6JI. XV/4-6) H
flheTpHJie.
CTarysTKH, H3o6pa>KaiOmHe nTHU c TeJioM pa3JIHlJHOH cpopMbi poM60H.IIaJihHbiMosaJihHhiM, nnocKI1M, HHUeBH.ll.HhiM, Haii.n.eHhi B BH.n.pe (Ta6JI. XV/8), KsclJHoape (ra6JI.
XV/9) 11 fyMeJIHHUe.
B. B B11.n.pe HaiineHo 6oJihWC ecero aHTponoMopcjJHhiX H 300MopcjJHwx cocy.uos
(ra6n. XVI/l-4).
f. ÂHTpOllOMOpcpHble CTaTy3TKH C BepTHK3JihHbiMH OTBepCTHHMH H llO)lBH>KHOH
rOJIOBOH npe.II.CTaBJieHbi TOJibKO .ll.BYMH 3K3eMllJIHpaMH, HaH.n.eHHbiMH B fyMeJIHHUe (Ta6JI.
XVII/1-2).
Bonpoc o ctpaTHrpa4JHllecKOM H xpoHonorH'"IecKOM onpe.n.eneHHH ryMeJIHHU.KHX cTaTy9TOK
a paMKax KYJibTYPbl fyMeJIHHUa
B .n.peeHeH H cpe.n.Heii cpa3ax KYJihTYPhi fyMeJIHI1Uhl cooTBeTnBeHHO B <fJaJax I
H Il CTaTy3TKI1 H3rOTOBJIHJIH 113 BbiCOKOK3lJCCTBCHHOrO TeCTa B 6oJiee HJIH MeHee
peaJIHCTHlJecKoM CTHJie (Ta6JI. IX/l). 0HI1 yKparneHhi 6eJibiMI1 H KpacHbiMH epe3aHHhiMH
y3opaMI1. B <fJa3e fyMeJIH11Ua III B03HHKaeT cxeMaTH33UHH, H3BecTHaH y>Ke no cTaTysTKaM
cpa3bl fyMeJIHHUa II. Bhi.IIeJIKa 3K3eMnJIHpos craHOBHTCH rpy6ee H He6pe>KHee (Ta6JI.
VIII/2-3). B 3TOM orHorneHHH HCKJIIOlJeHHe cocraBJIHeT «6orHHH H3 BH.n.phl» (Ta6JI. XV /1).
B yKa3aHHOH cpa3e KOJIHlJecreo 30oMopcjJHhiX craTysroK 6oJihllle, lJeM B npe.II.hi.IIYI.l.lHX. B
<fJa3e. fyMeJihHHUa II craTy3TKH HeMHOrc>lJHCJieHHhl. TynoBHI.l.le Bhi.II.e.JiaHo He6pe>KHO (Ta6JI.
III/4) 3K3eMnJIHp 113 Msrypa )KHJiaeeii.
npoHCXO>K.II.eHHe

ryMeJIHHU.KOH

CKYJibnTypbl

Cy.n.H no <fJopMe (creaTonHrHH, cxeMaTHlJeCKoe H3o6pa>KeHHe pyK) H opHaMeHTY
(11HKpycraUHH H spe3aHHhiH y3op CTHJIH BHHlJa), rJIHHHHhle craTysTKH KYJihTYPhi fyMe.JIH11Ua
nponoJI>KaiOT rpa.n.HUHIO KYJihTYPhl EoHH, lJTO CBH)leTeJihCTBYeT o6 aBTOXTOHHOM xapaKTepe
>KeHCKI1X rJIHHHHhiX craTy3TOK KYJihTYPhl fyMeJIHHUa. K 9TOH KaTeropH11 cKyJihnTyphl
OTHOCHTCH H 9K3eMllJIHpbi, OTpa>K310I.l.lHe BJIHHHHe IO>KH0-9reHCKOrO CTHJIH: llO.ll.HHThie KBepxy
pyKH, npH>KaThie K rpynH pyKH, KOJIOKOJIOBH.II.HaH one>Kna.
KocTHHhle aHrponoMop<fJHhie cTaTy9TKH MeCTHoro npoHCXO>K.IIeHHH. DpH3MaT11lJeCKHe
cf111rypKH pa3BHJIHCb 113 KaTeropHH rJIHHHHhiX UHJIHH.IIp11lJeCKI1X CT3TY9TOK, a llJIOCKHe-XOTH
11 ll0.llp3>K(IIOT npOTOTI1ny MpaMOpHhiX CTaTy9TOK IO>KH0-9reiÎCKOrO CT11JIH CO.IIep>KaT
9JieMeHTbl, npHCYI.l.li1C rJIHHHHOH CKYJihnType: Bpe3aHHhie JIHH1111 H OTRepCTI151.
HnoJihi «B s11ne cKp11nK11» HBJIHIOTCH B11.ll.OH3MeHeHI1eM IO>KHo-sreiicKoro nma.

Ha MP8 MOpHhiX CT<lTY3TKC1X IO>KH0-3reHCKOC BJII15IHI1e np05IBJIHeTCH B H306pa>KeHHH
ryJIOBHIUa. OnHaKo, 9TI1 craTy3TK11 MOryT 6hiTh 11 MeCTHoro npo11CXO:>K.ll.eHI1H, a HMeHHO,
nponoJI>KeHI1eM Tpa.n.HU1111 6oJiee npeeHeii no6py.n.>KcKoii: KYJihTYPhl XaMaH.n.>KHH.
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CKyJihnTypa

KYJibTYPbi

fyMeJIHHUa

CBH3aHa

c

H nJIOJI.opo.LI.HH B HeOJIHTHI.leCKYIO :moxy. HaJIHllHe
MO:>KeT, Hl\leJIO H anoTponaHI.leCKOe 3HallCHHe OHH
Pe.LI.KOCTb

MY:>KCKHX

cTaTy3TOK

6blroBaHHeM

KYJihTa

aHTponoMopqJHblX
OXpaH5lJIH OT 3Jl<l.

CBHJI.eTeJihCTByeT

o

nJIOJJ.OBHTOCTH

cTaTy3roK,

BTopocTeneHHOH

poJIH

6b!Tb-

MY:>KllHHbl

B )l,aHHYIO 3lloxy.
4To

KacaeTCH

300MOpqmblX

CT3TY3TOK,

TO

HeKOTOpblC H3

HHX-aMyJieThi-HOCHJIH

npo-

clJHJiaKTHl!CCKHH xapaKTep, Me:>KJI.Y TeM KaK JI.pyrHe 6blJIH BOTHBHblMH. DOJlbWee KOJIHI.ICCTBO
300MOpcpHbiX
6oJiee

CT3TY3TOK

JI.pCBHHMH

-

B

6oJiee

6JIH3KHX

06bHCHHCTCH

nepBbiM

K

HblHeWHeH
KpynHbiM

llOl!Be

3T3llOM

CJIOHX

00

cpaBHeHHIO

COUH3JlbHOf0

C

pa3)l,e.JieHHH

Tpy,Ua, H3CTynHBWHM B KOHUe HeOJIHTa H B HallaJie 6pOH30BOfO BeKa.
AHTponoMopcpHble
OpHaMeHT
O)l,C:>KJI.Y TOfO

OJI.HHX

H 300MopcpHble
craTy3TOK

cocy.LI.hi

H3o6pa:>KaJI

CJIY:>KHJIH

npH

TaTyHposKy.

cosepweHHH
Ha

o6pHJI.a.

JI.pymx-socnpoH3BOJI.HJI

BpeMeHH.

TAEJ/Hll,A 1
Puc. 1-8 - Il,uAUHOpuLLeCKUe CTaTY3TKU: aepXHUe KOHet.LIWCTU cyU{eCTBYIOT U BblTRHYTbl
B cropoHbt
TAEJ/Hll,A Il
Il,uAUHOput.LecKue craryarKu: c pyKaMu HQ J~Cuaore; 6e3 pyK
Puc. 1-7
Puc. 1-6 - CraryarKu c nAoCKUM ryAOBUU{eM
TAEJ/Hll,A III
Puc. 1-3 - KoAoKOAOBUOHbte craryarKu
TAEJI H Il,A IV
Puc. 1-2 KoAOKOAOBUOHbte craryarKu
TAEJ/Hll,A V
Puc. 1-2 - CroRU{Ue MyJ~CcKue craryarKu
TAEJ/Hll,A VI
Puc.
CroRU{Ue MyJ~CcKue craryarKu
T.4EJIH11,A VII
Puc. 1-5
CuORU{Ue craryarKu
TAEJ/Hll,A VIII
Puc. 1-2 06AoMKu craryaroK
TAEJ/Hll,A IX
TAEJI H Il, A X
KocrRHbte craryarKu: npu3MQTULLecKue, nAocKue
Puc. 1-9 T AEJI H Il,A XI
Puc. 1-2 flpU3,MQTUt.LeCKUe KOCTRHbte CTQTY3TKU
T AEJIH Il, A XII
Puc. 1-2 flAOCKue KOCTRHbte craryarKu
TAEJ/Hll,A XIII
Puc. 1-3 KocTRHbte craryarKu «B auoe CKpunKU»
TAEJ/Hll,A XIV
MpaMopHbte craryarKu
T AEJI H Il, A XV
Puc. 1-9 - MpaMopHbte craryarKu
TAEJI H Il, A XV 1
Puc. 1-4 AHrponoMopcpHbte u 300MopcpHbte cocyObt
T AEJI H Il, A XV II
Puc. 1-2 A~-trpono~wpcpHbtX C!AUHRHbte craryarKu c Be{JTUKQAbHbtMU oraepcruRMU u
noOBU~HOU C!OAOBOU
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FIGURINES DE LA CIVILISATION DE GUMELNIŢA
TROUVEES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DE LA REGION
DE BUCAREST

Resume
Dans les conditions economiques propres a la societe primitive et en etroite
relation avec le processus du travail, le besoin de connaissance et de generalisatio:1
a donne naissance a l'art.
Parmi les manifestations artistiques du neolithique tardif une place revient
a la plastique de la civilisation de Gumelniţa. A Bucarest et aux alentours de la
capitale, des exemplaires de cette plastique ant ete decouverts dans les localites
suivantes : Vidra, Jilava, Gumelniţa, Căscioarele, Pietrele, Blejeşti, Sultana, Tangîru,
Glina et Bila.
D'apres les formes qu'elle presente, la plastique Gumelniţa peut etre repartie
en deux grands groupes : A. Figurines anthropomorphes et B. figurines zoomorphes.
Les premieres se repartissent a leur tour, d'apres la matiere dont elles sont modelees, en:
I.
Figurines anthropomorphes en terre cuite ;
II. Figurines anthropomorphes en os ;
III. Figurines anthropomorphes en marbre.
Les figurines zoomorphes sont toujours en terre cuite.
I. - Les figurines anthromorphes en terre cuite, qui sont feminines dans la
majorite des cas, presentent deux types principaux : 1) le type "debout" et 2) le type
"assis".
1 - D'apres la forme du corps, les figurines "debout" se repartissent en :
a. - Figurines au corps cylindrique ;
b. - Figurines au corps plat ou presque plat ;
c. - Les figurines cylindriques presentent, d'apres la position des bras, trois
variantes :
I 1 a 1. - Figurines cylindriques aux membres superieurs en position d'extension laterale ; decouvertes a : Vidra, Glina, Gumelniţa, Sultana, Tangîru (pl. I/1-8).
1 I a 2. - Figurines cylindriques representees aves les mains sur le ventre ou
la poitrine, ou bien avec les bras en position d'extens~on verticale ; trouvees a :
Vidra, Căscioare, Pietrele, Glina, Gumelniţa (pl. II;1-4).
1 I a 3. - Figurines cylindriques dont les membres superieurs ne sont pas indiqucs ; signalees a : Sultana et Vidra (pl. II/5-7).
1 I b. - Figurines au corps presque plat ou plat, grossierement modulees. Des
exemplaires de ce groupe, en nombre reduit, ont ete decouverts a : Vidra, Glina,
Măgura Jilavei, Gumelniţa, Tangîru (pl. III/1-6).
1 I c. - Figurines au corps en forme de cloche, pourvues d'une robe ample;
trouvees a : Gumelniţa, Vidra, Glina, Blejeşti, Pietrele, Petru Rareş (pl. IV, 1-3 ;
pl. V/1-2).
Parmi les figurines representees debout, on compte aussi quelques exemplaires
masculins trouves a : Blejeşti (pl. VII), Bila et Vidra (pl. VI/1-2).
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II 2. - Figurines du type "assis", telles que les deux exemplaires de Vidra, dant
l'une est assise sur un phallus (pl. VIII/1-2). Des statuettes en position assise ont ete
,decouvertes aussi a Gumelniţa (pl. VIII/3--4) et a Sultana (pl. VIII/5).
On signale ensuite quelques fragments de figurines : une tete a figure rhomboidale, provenant de Vidra (pl. IX/4), ainsi que deux exemplaires representant des
pieds (meme provenance, pl. IX '2).
II. - Les figurines anthropomorphes en os peuvent etre, d'apres la forme
du corps:
II a. - Prismatiques : exemplarie trouve a Vidra (pl. X/1), autres decouvertes
a Căscioare, Glina et Pietrele (pl. Xl/1-2).
II. b. - Plates, le corps divise en trois zones par des entailles ; provenance :
Pietrele (pl. XII/1-2, pl. IX/2), Sultana, Gumelniţa, Glina (pl. X/4), Tangîru
(pl. X/5-6) et Vidra (pl. X/7-9).
II c. - "En violon", c'est-a-dire rappelant cet instrument par la forme de leur
corps ; exemplaires a Pietrele et a Gumelniţa.
III. - Figurines en marbre, representees dans la R. P. Roumaine, jusqu'a present, par un seul exemplaire, decouvert a Pietrele (pl. XIV).
B. - Plastique zoomorphe en terre cuite. Elle se repartit, d'apres le sujet, en
representations d'animaux et d'oiseaux.
Les animaux sont representes avec un corps massif (exemplaires trouves a
Vidra, (pl. XV /1), ou cylindrique (egalement de Vidra (pl. XV/2). D'autres statuettes
zoomorphes ont ete decouvertes a Glin·a (pl. XV/3), Căscioare, Sultana (pL XV/4-6)
·et Pietrele.
Les statuettes representant des oiseaux ont des corps de formes variees : rhomboidale, ovale, plate, ovo'ide ; decouvertes a Vidra (pl. XV /8), Căscioare (pl. XV /9)
et Gumelniţa.
C. - Les vases anthropomorphes et zoomorphes ont ete decouvertes, pour la
plupart, a Vidra (pl. XVI/1-2).
D. - Les figurines anthropomorphes a perforation verticale et a tete mobile
ne sont representees que par deux exemplaires, trouves a Gumelniţa (pl. XVIII/1-2).
Determination stratigraphique et chronologique des figurines dans le contexte
de la civilisation de Gumelniţa

Dans les phases anciennes et moyennes de la civilisation de Gumelniţa,
c'est-a-dire dans les phases 1 et II, les figurines sont modelees en une pâte de bonne
qualite et les representations sant assez proches de la realite (pl. IX/1) ; le decor
est a incisions blanches et rouges. Au cours de la phase Gumelniţa III, c'est le
schematisme, constate des la phase Gumelniţa II, qui l'emporte. Les exemplaires
sant d'une execution plus grossiere et plus negligee (pl. VIII/2-3), a l'exception
pourtant de la "deesse de Vidra" (pl. XV/1). Le nombre des figurines zoomorphes
est plus eleve dans cette phase que dans les precedentes. Dans la phase Gumelniţa IV
les figurines, dant le nombre est d'ailleurs reduit, sant executees sans grand soin
(exemplaire trouve a Măgura Jilavei, pl. III/4).
Origine de la plastique

Gumelniţa

Tant d'apres leur forme (steatopygie, representation schematique des bras)
que d'apres leur decor (incrustations et incisions de tradition Vinca), les figurines
en terre cuite de la civilisation de Gumelniţa apparaissent comme un heritage de
la civilisation de Boian :
La plastique de Gumelniţa atteste egalement des influences egeo-mediterraneennes : la position des bras en extension verticale, celle des mains serrees sur
la poitrine, ainsi que la robe en forme de cloche en constituent autant d'indices.
Les figurines anthropomorphes en os sant d'origine locale. Celles au corps prismatique tirent leur origine de la categorie des figurines cylindriques en terre cuite,
alors que celles au corps plat, tout en imitant les prototypes de figurincs en marbrc
egeens, prescntent des elcments propres a la plastiquc en terrc cuite, tels que
perforations et incisions.
Les idoles "en violon" derivent de meme du typc egeo-mediterraneen.
L'unique exemplaire en marbre atteste une influence egeo-mediterrancennc dans
la representation du corps, mais on peut lui assigner aussi une origine locale, a
savoir dans la civilisation la plus ancienne de la Dobrogea, la c1vilisation de Hamangia.

299
https://biblioteca-digitala.ro

Signification de la plastique

Gumelniţa

Cette plastique est liee au culte de la fecondite et de la fertilite qui etait ccrtainement pratique a l'epoque neolithique. Les figurines anthropomorphes pourraient
avoir aussi un but apotropaique, de conjurer le mal.
La rarete des figurines masculines constitue une preuve du râle de simple
acolyte joue par l'homme a l'epoque neolithique.
Pour ce qui est des representations zoomorphes, les unes presentaient un caractere prophylactique, servant d'amulettes, les autres etaient des ex-voto. Quant
a l'augmentation du nombre des figurines zoomorphes dans les niveaux superieurs
par rapport aux niveaux plus anciens, l'auteur la met en relation avec la premiere
grande division sociale du travail accomplie a la fin du neolithique et au debut
de l'âge du bronze.
Les vases anthropomorphes et zoomorphes avaient un râle culturel.
Le decor des figurines, enfin, reproduit tantât un tatouage, tantât le costume
parte a cette epoque.

Legendes des figures
PLANCHE I
Fig. 1-8- Figurines cylindriques:
PLANCHE II
Fig. 1-7 -

Figurines cylindriques:

aux membres superieurs representes en
extension laterale.
aux mains appuyees sur le ventre.
sans representation des membres superieurs.

PLANCHE III

Fig. 1-6 PLANCHE IV
Fig. 1-3 PLANCHE V

Fig. 1-2 -

Figurines au corps plat.
Figurines au corps en forme de cloche.
Figv.rines au corps en forme de cloche.

PLANCHE VI

Fig. 1-2 - Figurines masculines "debout".
PLANCHE VII - Figurines masculines "debout".
PLANCHE VIII
Fig. 1-5 - Figurines en position assise.
PLANCHE IX
Fig. 1-2 - Fragments de figurines.
PLANCHE X
Fig. 1-9 - Figurines en os: - prismatiques,
- plates.
PLANCHE XI
Fig. 1-2 - Figurines en os prismatiques.
PLANCHE XII
Fig. 1-2 - Figurines en os plates.
PLANCHE XIII
Fig. 1-3 - Figurines en os du type "en violon".
PLANCHE XIV - Figurines en marbre.
PLANCHE XV
Fig. 1-9 - Figurines en marbre.
PLANCHE XVI
Fig. 1-4 - Vases anthropomorphes et zoomorphes.
PLANCHE XVII
Fig. 1-2 - Figurines en terre glaise anthropomorphes
et tete mobile.
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a perforation

verticale

