FIGURINE DE LUT ANTROPOMORFE GETO-DACICE DESCOPERITE
IN AŞEZAREA DE LA PIETROASELE-GRUIU DARII
(JUD. BUZĂU)
de
HORENTINA PREDA, VASILE DUPO!

Cercetările arheologice întreprinse în decursul timpului au scos
la ivcal~i şi unele mărturii importanle referitoare la manifeslările getodacilor în domeniul plasticii. în rîndul acestora un loc aparte îl ocupli
coroplastica, reprezentată printr-o serie de figurine antropomorfe ele lut 1•
Săpăturile mai recente au prilejuit descoperiri noi, menite să ne ofere o
imagine de ansamblu, desigur şi mai completă, asupra acestei calegorii ele produse, destul de puţin cunoscute şi cer ce ta te. Printre aceste
ultime descoperiri se numără şi două figurine antropomorfe :apărute de
curînd în aşezarea getică de la Gruiu-Dării. corn. Pietroasele, jud.
Buzău.

Cele clouct figurine asuprn ci:îrora ne-am propus să stăruim reprezinl8, dupZt cum o dovedesc observaţiile de detaliu anatomic, o pereche
umanJ. Ambele au fost modelale dintr-un lut de culoare gălbuie-cenu
şie, într-o manieră cu totul schematizată, fără vreo preocupare de redare artistică. Aspectul rudimentar şi lipsa aproape totală a unor amă
nunte ale formei corpului omenesc constituie unil din principalele lor
caracteristici. Şi una şi cealaltă au corpul văzut din faţă.
Primil dintre figurine, descoperită în săpăturile din 1976, este o reprezentare umană ele sex masculin şi are o înălţime ele 6,3 cm, iar Hiţimea corpului de 1,7 cm. Deşi nu se poate vorbi de· o preocupare
anume în redarea principalelor părţi anatomice, totuşi se pot distinge
unele elemente necesare sublinierii fizionomiei şi identificării sexului.
Capul, de formă ovală, prezintă două mici proeminenţe care accentueazu
conturul ochilor, iar linia nasului, reliefată, este marcată prin presarea lutului. încă crud, între două degete. Gura apare sub forma unei
linii schematice. Dedesubt, printr-o denivelare în lut, a fost profilată
1

PinJ în prezent se cuno!:>c peste QO de exemplare.
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Fig. 1. Figurine de lut antropomorfe descoperite la Pietroasele-Gruiu Dării.

2

Corpul statuetei, aproape cilindric, este prevă
zut cu membre rudimentar
realizate, a căror disproporţie vizibilă permite compararea acestora cu nişte cioturi (fig. 1/1). Exemplarul
respectiv a fost descoperit
în cadrul unei locuinţe, în
apropierea vetrei, în asociere cu fragmente ceramice
geto-dacice lucrate cu mîna
şi la roată datînd din secolele I î.e.n.-1 e.n.
A doua figurină determinată
ca reprezentînd o
femeie, a fost găsită în 1977
in acelaşi context arheologic cu statueta precedentă.
Aceasta are capul prelungit
pînă la linia umerilor. Membrele superioare sînt figurate cu o îndoire disimulată
pe abdomen, în timp ce picioarclc> reduse, ca şi în primul caz doar la proeminente
pr<>lungite,
proiectate
însă la te ral, s în t m uit depărtate între <>le. Exact la
mijlocul distanţei dintre ele
sc> află o înţepătură adîncă
dc> 5 mm. Statueta feminină,
diferă ca dimensiuni de cea
bărbătească,
măsurînd
în
înălţime
7,5 cm, lăţimea
corpului, la nivelul membrelor superioare este de
2,6 cm. Detaliile feţei se reduc la două înţepături profunde care marchează ochii,
nasul fiind modelat prin
aceeaşi tehnică de presare
a lutului între degete. O
adîncitură executată primitiv sugerează gura (fig. 1/2).
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Fig. 2. Localităţi în care s-au descoperit figurine antropomorfe geto-dac·icc.
1.

Angheluş,

corn.

Covasna (1)
2. Băiceni,
corn.

Iaşi O

Ghidfalău,
Cucuteni,

jud.
jud.

3. Bîrlăleşti, corn. Epureni. jud. Vas-

lui (2)

4. Bucureşti

(1)

5. Budureasca. corn. Fîntinele. jud.
Prahova (1)
6. Cetăţenii din Vale. jud. Argeş (I)
.
•
. .
.
.
7. Cirlomaneşt1, Jud. Buzau (3)
8. Cuciulata, corn. Hoghiz. jud. Bra-

şov

(1)

9. Dumbrava,
corn.
Ciurea,
jud.
Iaşi (2)
corn. Şuletea, jud. Vaslui,
punctele
„Cetăţuia•', ,,Pe
Deal·', ,,Recea" (3)
11. Govora sat. corn. Mihăieşti Poieni, jud. Vilcea (1)
12. Horga, corn. Epureni, jud. Vaslui (1)
13. Marca. jud. Sălaj (1)
.
. .
.
14. Maluşteni, Jud. Vaslui 1)
15. Morcsti. corn. Un,::hcn;_ jud. Mureş (2)
10. Fedeşti,
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16. Murgeni,

jud.
V<IBlui,
punctele
,,Gura Bujor.mi" şi .. Boziam1 ·· (2)

17. Ocniţa, jud. Vilcea (G)
18. Pietroasele, Gruiu-Dării, jud. Buzău (2)
19. Piscul Crăşani, corn. Balaciu. jud.
Ialomiţa (4)

20. Poian, jud. Covasna (I)
Galaţi (33)
22. P<;>p~ş_!-i, jud. Ilfov_ (12)
23. Racatau, Jud. Bacau (12)
24. Si~hişoara. jud. Murc's (')
25. Tinosu, jud. Prahova (i)
26. Tise~ti, jud. Bacău (1)
I. Poiana, jud.
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Descoperirile de o c.1semenea factură, înregistrate pînă acum, ne
să precizăm că aria de răspîndire a figurinelor antropomorfe, cuprinde în întregime spaţiul Dacici preromane exceplînd regiunile de sud-vest şi Dobrogea, unde deocamdată nu le avem documentate (fig. 2). în Muntenia, în afară de o figurină fragmentară semnalată
mai de mult la TinosuF (jud Prahova), au mai apărut cîteva piese la
IlucureştF1 , în aşezările de la Popeşti 4 (jud. Ilfov) şi Celu~cni (jud. :\rgcş).
Recent s-au găsit dc asc,men<'a pcttru
exc-mplare similare la Piscul Crăsani, corn.
Balaciu:; (jud. Ialomiţa). In rîndul ac<.3storn
înscriem, încă, o statuetă de sex masculin, descoperită în anul 1965 la Budureasa,
corn. Fîntînele (jud. Prahova). Figurina se'
deosebeşte ca maniPră de
rC'alizare dP
cele de la Gruiu-Dării. Mai întîi, ar fi de
precizat că dimensiunile acestui C'xemplar
sînt mai rPduse, înălţimPa fiind de 4,3 cm,
lăţimPa de 1,8 cm, iar grosimea de 1,G cm.
în al doilea rînd remarcăm faptul că statueta - simulacru, realizată dintr-o pastă de
culoare gălbuie se prezintă cu un contur
uniform, lipsit de anatomia mc>mbrelor, dar
care poate fi împărţită imaginar în două
părţi absolut Pgale. în registrul superior
sînt redate complt>t detaliile, faciale, în c-Pl
de jos, C'Sle reprezentat sexul ( fig. 3). Şi
în ceea ce priveşte circumstanţele de dC'sFig. 3. Figurină de lut descocoperire este de notat particularitatea că
perită
la Budurcasca com.
figurina de la Budureasa a fost găsită în'Fîntînele.
tr-un mormînt, databil. în funcţie de inventarul sepulcral, în sc>colele IV-III î.c.n.
Pe teritoriul Olteniei înscriem doar două localităţi în care sînt
semnalate asemenea vestigii. În aşezarc>a de la Poieni, Covora sat.
corn. Mihăieşti 6 (jud. Vîlcea) a apărut o statuetă antropomorfă în stare
fragmentară avînd o perforaţie longitudinală. De o importanţă deoseîndreptăţesc

~ Rt1rlu
Vulpe şi [ca terina \'ulµc, Dncia, l, 1!12-1, p. :WCJ; R. \ulpc,
Studii .~i muteria/c pri\·ilocire la trecutul istoric ul jucl. Prci/101·0, Ploic~li, 1, 1\168, 24
:i M.
Turcu, Materiale de istoric şi muzeogralic, !.l ,1Q72, p. 70; Hcl'ista muzeelor şi monumentelor, 8, 1977, p. 53-56
~ R. V ul pc, SCIV, 6, 1Q55, 1-2, p. 253, fig. 21, 5; Idem .MatNiu/e, 6, 196!.l,
p. 313, fig. 12 !.l
:; Nicolae Conovici. SC/VA, 25, 1!.l74, 2. p. 2!.lS-301, fig. 11,1-4;

2'1-4
0

G h. I. Pc t re Govor a, Mo.tcrfole, !J, 1970. p. 477 fiu. 7,6
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bită,

este micul depozit constituit din şc1se figurine, descoperit la Ocniţa
(jud. Vîlcea) într-o încăpere cu caracter ri LuaF.
Deşi nu se încadrează în tipologia pieselor prezentate mc1i sus, totuşi, nu putem neglija grupul de statuete zoo şi antropomorfe de la C'îrlomăneşli8 (jud. Buzău), care pot fi considerate drept replici ale coroplasticii, cu totul originale, a geto-dacilor, poate cu semnificaţii similare sau apropiate celorlalte tipuri şi variante.
Ar fi ele menlionat, tot pentru zon(l]C extracarpatice şi clescopNirile
în nu mai putin ele unsprezece aşezliri din Molclovc1, în rîndul cărora
Poiana 9 (jud. Galaţi) se dovedeşte a fi cecJ mc1i importi.lil tă condiţiilor
de găsire şi numărului mare de figurine pe cc1rc îl deţine.
Sînt de retinut, de asemenea, statuetele descoperite lc1 Mctluşteni -,,Leaua", Horga -. ,,Valea Stejarului", Bîrlăleşli, corn. Epure ni, Murgeni - ,,Bozianu" şi Murgeni - ,,Gura Bujorctni", Fecleşti, com. Şule
tea (jud. Vaslui) 10 , Răcă.tău 11 şi Tiseşti 12 (jud. Bacău), Dumbrava, corn.
Ciurea 11 şi Băiceni, com. Cucuteni1~ (jud. laşi).
ln Transilvania numărul figurinelor antropomorfe este mai redus,
acestea fiind semnalate doar la Cuciulata, corn. HoghizJ.i (jud. Braşov),
Sighişoara 16 şi Jvloreşli, corn. Ungheni1 7 (jud. Mureş), Angheluş, corn.
Chidfalău şi Poiana 18 (jud. Covasna) şi Marca~ 9 (jud. Sălaj).
O privire comparativă de ansamblu între lotul de statuete antropomorfe pe care le cunoaştem deocamdată şi cele două figurine desco' Informaţia o datorăm lui D. Il<!rciu, pentru care îi mulţumim şi pe această
rnle. lmpreună cu cele şase exemplare se afla şi o fi~Jurinii cu cap de cui. Lotul de
statuete a fost dalilt pe baza a douct monede rlin vremea lui Augustus.
k Mircea Babe5, SC/\'A, 28, 1977, 3, p. 319-352, fi~J. 11-12
9
Rt1du şi [catrrina Vulpe, Dncin, 3-4, 1!127-1!132, p. 317-319 şi
fig. H9 1-2; 129 2-5, 11: ll. Vulpe, A.O. 12, Ul31, 1-2, p. 257-262: R. Vulpe şi colaboratorii SUV, 2, 1!151, I, p. 207; R. Vulpe '?i l:cal. \'ulpe, SCI\', 3. Hl52, p. 202; Mihail Dllmilru, în CI\:, 13, 10n, ianuarie-martie, 1938, p. 20 şi lab. II. 7-10
iu C he nu ţii Coma n, SCIVA, 28, 1977, 2, p. 253-256, fi~J- 1 1-9
11
V. Căpitanu şi V. Urs ac hi, Carpica, 2, 1969, fig. 32; Viorel Cipitanu, Carpicn, 8, 1976, p, 67 şi fig. 49, 1-5. Autorul consemneazi1 descoperirea în
cadrul acestei aşezctri a unui număr de 12 figurine antropomorfe din lut ars, cu dimensiuni cuprinse între 3, 8-!J, 6 cm. îni\l\ime, cZ1rora le atribuie o func!ionulitate
cultici\.
i i Anton
Ni \ u
şi
Mi h il i Za moş Ie anu,
Mutcriu/c, 6, 1959, p. 378
)i fiq. 4 5
1
~ Silviu
Sanie şi Seiva St1nie, Cercetări istorice, 4, 1973, p. 86-91
şi fig. 15 3
u A t i 11 a Las z I o, Arh Molei, 6, l069, p. 79 şi fig. 19,4-5; Idem, ASM la5i,
15, 1969, 1, p, 90-91
1
~ Gheorghe
Bi c hi r, St. Com. Sibiu, 14, 19G•4, p. 1964, p. 12D ,fig. 4'2, 7 3.
1"K. Hore dl, Studien c1us 1\lteurnpu, p. 68 en 14; cf. I. H. Crişan, Ccrnmica
daco-9ctică, p. 243, nota 917
17
I. H. Crişan, op. cit., 141, pi. XL113 6
18
Z o 11 il n S z e k e I y, în 'fluaco-Dacic~, 1976, p. 233 şi 235. fig. 3/2. 3.
19
S. 0 li fii Ir a Ş C li, V. L li Cil Cel, Cctutccr dacică ele la Murcu, Muzeul de
istorie 5i c1rtZI Zul.1u, 1974, p. 22 şi fig. 26-27
6 - Crisia '79
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perite lct Gruiu-Dării ne permite sc1 apreciem că piesele i.llC'l nu se identifică decîl pctnial ~i în putine cazuri cu restul exemplarelor. Astfel.
iigurind mdsculină de lc1 Gruiu-Dării prezintă a1ldlogii directe cu una
din cele găsite Ia Poidnc1:! 0 şi :Moreştil 1 , iar cec1 feminină are corespondenta cu tipul de Ic1 Murgeni „Gura Bujorăni "l'.!, Există de asemenea
unelP similitudini cu cîleva din piesele grupului plaslic de la Ocniţa.
Dc1r incidentalele asemănări „iconografice" denolă, nu atîl preocuparea
pentru realiZi.lrea unor exemplare în serie cu profile şi detalii c.rnatomice
m8iestrit executctte, cît mai ales pentru modelarea -- aparent neglijentă schematică, a unor piese care răspundeau unei anume functionctlităţi şi mentctlităţi intime ale spiritu,dităţii geto-dacilor. .-\cest fapt
a contribuit. îndeobşte, la repetarea convenţională a aceloraşi forme şi
atitudini rigide, dar la care modalităţile de tratare nu sînt total uniforme.
Se remarcă, în pofida lipsei identitătilor frapante, că există în coroplastica locală unele paralelisme stilistice şi tehnice evidente, după cum
de relevat este şi comunitatea tematică abordată pe întreg spaţiul locuit de geto-daci. Aceste elemente dau măsură incontestabilă şi în acest
domeniu a caracterului unitar al vieţii materiale şi spirituale a lumii
geto-dacice:!:i. ln unele cazuri, caracterul unitar al acesteia este conferit şi de asocierea (deloc întîmplătoare) a reprezentărilor umane cu
simulacre grosolane zoomorfe, probabil, aferente unor practici populare
cultice şi rituale curente:! 4 •
Cu toate că nu este încă posibil să se realizeze o tipologie şi o
cronologie riguroasă a coroplasticii geto-dacilor, de>ocamdată, gruparea
figurinelor antropomorfe în două Cdtegorii. în funcţie de modul în care
sînt redate detaliile corporale, propusă mai demull'.!\ rămîne încă valabilă. Astfel, simulacrele de la Gruiu-Dării. Marca, R8c8tău, cîteva de la
Poiarld, Piscul Crăsani, Ocnita etc. pot fi încadrate în grupa celor ce se
detaşează de restul pieselor (Popeşti, Budureasca, Piscul Crăsani, Dumbrava etc.) printr-o compoziţie şi forme> anatomicC' mai puţin bine conturate.
ln ceea ce priveşte încadrarea cronologică a vestigiilor la care
ne-am referit. piesele publicate pînă în prezent au fost datdtc în mare
~

0

Rad11

şi

Ecaterina

Vulpe, Dncia, 3-4,

l!l27-l!J32, p.

350, fi~J.

129 2-4.

H. Crişan, op. cit .. , p. 141. pi. XLI 6
Ghenuţii Coman, op.cit.,p.255şifiq.i/1
23
Mircea R a b e ş, o/J. rit., p. 344

~

1

I.

22

2

Asemenea situa\ii sinl cunoscute la Poiana, RJc;11,-1u, B:1iceni, Dumbrava, TiMore\ili. Ti110s11l, Cirlomi\neşli, Ocni\a ş.a.
i:, Radu
şi
E c. V u Ip e, Dncin, 3-4, 1927-1932. p. 319; C. Jl.t:irc1lirit T;1tulea şi D. Vicoveanu Cern•Jări istorice. 4, Hl73 p. 145, aprecia,:,, pe baia materialului de la Poiana, cii nu poale fi vorba de o lipoloqie propriu-zisii, intrucit asc>menea
fiqurine corespund 11nPi pPrioade larqi; totodată exPmplarele mni rurlinH'nlar reali/ale
se qr1sesc în cadrul aceleiaşi sla\iuni împreunZi c11 piese mni inqrijite. Deosc>birilc> dintre difPritcle piese se datoresc, ciupii piirPrPa autnrilor, pr0[PrinlPi -:,i f,1nte1iei modP·
lalrrr11!1ii
~

lişca,
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majoritate în Latene-ul IIFli. Totuşi din anumite situc1ţii stratigrafice
mai clare rezultă că începuturile plaslicii umane geto-clcKice par să se
plaseze, pînă la noi confirmc1ri. încă din secolele IX-III î.e.n., aşa cum
indică descoperirile de la Băiceni. Fedeşti, com. Şuletea, punctul „Cetă
ţuia" ~i Bud1ueasca. Asemenea produse vor fi realizate în continuare
pînă la sfîrşitul sec. I. e.n., după cum o clemonslrează. semnalctrile de la
Răcătău, Fedeşti, corn. Şuletea, punctele „Pe Deal" şi „Recea", Măluş
teni şi Murgeni etc. Frecventc1 lor mult sporită se remi:lrcc1 însc1 în perioada clasică a culturii geto-dacice, respectiv în secolele II. î.e.n.I. e.n.
Una din problemele importante pe cure le ridică această ci.ltcgorit>
de descoperiri se refer8 Ia semnificaţia unor c1semenea simulacre antropomorfe. De la constatările făcute la Poiana dr> către R. Vulpe' şi µînă
astăzi. specialiştii i.lU încercat să dea un răspuns cil mi.li viabil acestei
întrebări, pornind de la observarea atentă a contextului i.lrheologic în
ec1re apar ali.lri piese.
Din datele de care dispunem µma rn prezent rezulUi c8 Jcestea au
fost găsite în situaţii şi condiţii arheologice diferite. De cele mai multe
ori ele au apărut în gropi „riluale"~î, împreunct cu fragmente de vatr8,
ceramică locală şi de import. obiecte de metal. cenuşă, cărbuni. oase de
animale, ca în cazul descoperirilor de la Poiana, Tiseşli, Sighişoara,
Piscul Crăsani, Tinosul, CeL8ţenii din Vale şi Cîrlom8neşti. O altă serie de statuete antropomorfe au fost semnalate în aşezări în cuprinsul
straturilor de cultură, la Murgeni - .,Gura Bujorăni ", corn. Şuletea, în
punctul denumit Cetăţuia sau în locuinţe - Băic;eni - de regulă, în
apropiere sau pe vatră, ca la Piscul Crăsani, Gruiu Dării, Cuciulata, Ră
cătău .,Cetăţuie" şi Bîrlăşeşli, corn. Epureni. Există îns5. unele situaţii
mai deosebite care ar putea să ofere indieclţii preţioase în c1cedst[t privinţă. De pildc1, lct Dumbrava se vorbeşte de amplasdl"ea u două sU1tuete
c1ntropomorfe şi a cîtorvi.l zoomorfe într-un „colţ de cult". La Poiana,
două fetişuri de sex masculin şi alte două ele sex feminin au fost depuse
într-un vas împreună cu cîleva obiecte ce serveau, după părerea descoperitorului. la oficierea practicilor magice, în timp ce la Ocniţa şi Cîrlomăneşti ele apar în încăperi sau construcţii de caracter religios şi în
cazul cu totul singular, în morminte Ia Budureasca.
După unele opinii s-ar putea stabili o legătură între figurinele de
lut şi cultul phalic, componentă a credinţelor ce alcătuiesc cultul dionysiac, atestat în lumea tracică şi răspîndit în lumea geto-dacică:! 8 • Potrivit unei alte părerF 9 , atari piese nu puteau servi Ia îndeplinirea unor
şi Ec. Vulpe, Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 319, nota 1; C. MurTZttulea, D. Vicoveanu, op. cit. p. 147
27
R.
V u Ip e socote~te ct'1 funcţionalitatea ritualcl a gropilor este legatcl de
unele practici reliqioase, de cultul focului sau de anumite sacrificii.
~~ S i Ivi u Sa ni e şi Se iv a San i e, op. cit., p. 89: Oct. Floca, Sorgclia,
1, 1937, p. 60, fig. 3, capete umane de lip phalic.
~~ C. M [1 r ~J Zi rit T [1 tu Ie a şi D. Vi co v ea nu, op. cit., p. 148

~c Radu

gărit

5•
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practici religioase propriu-zise, întrucît religii! ~Jeto-dcJcilor în secolele I î.e.n.-1 e.n. dispunea de un pantheon incli vidualizat şi generalizat, ci. mai degrabă constituiau fetişuri ale credinţelor populare tradi\ional0, în speţă ale unor prnctici magico-vrăjitoreşti. Susţinătorii aceleaşi opinii consideră pe temeiul figurinelor de la Poiana, că o asemeneil
practică magico-vrăjitorească ar fi avut ca obiect perechea b8rhat-femeie, pri vită probabil sub aspect erotic, sau fomiliaP 0 •
Perechea umană de la Gruiu Dării ar putea avea aceeaşi semnificaţie ca aceea a pieselor ele la Poiana, deşi prezenţa ei în apropiNeil vetrei
ar punc•-o în e~Jală măsur8 în 1Pgcilur8 cu cultul focului ~i al vetrPi.
Socotim însă că, interpretcuea, în general, a ucestor piese cr1 jucării 11 ,
trebuie abandonată. Însuşi contextul diferit în care au fost surprinse nu
poate da cîştig de cauză unei asemenea ipoteze.
Cele peste 90 ele figurine antropomorfe cunoscute pînă în prezent,
deşi redau, într-o manieră realistă detalii anatomice ale corpului uman,
nu sînt în situaţia de a fi înscrise în rînclul manifestărilor ele artă 3 '.?. Nu
pot fi considerate produse de> artă astfel ele statuete>, în realizarea cărora
se constată o vădită neglijenţă, lipsă de preocupare pentru finisaj şi
repetarea cu rigiditate, de către modelator, a unor elemente convenţionale devenite canon. Este firesc deci ca, atîta timp cit nu putem vorbi
de „opere" de artă, să integrăm aceste simulacre umane în afara manifestărilor cu caracter magico religios şi să le atribuim unor credinţe
tradiţionale ce ţin de viaţa spirituală a masei şi de mentalităţile intime
ale indivizilor. Dăinuirea lor în cadrul unei perioade de timp destul de
îndelungată, din secolul IV î.e.n. şi pînă la sfîrşitul secolului I e.n., dispersiunea lor pe întreg cuprinsul Dacici şi păstrarea tipului rn atare,
trebuie să se lege de una din practicile şi credinţele magico-religioase
dintre cele mai înrădăcinate şi generalizate. Ar fi deci şi în această
constatare o nouă dovadă în plus a unităţii geto-daci lor şi a perpetuării
concepţiilor şi trndiţiilor lor.
Este posibil ca tipizarea, sub forma unor figurine-simbol. să fi mascat raţiuni simple, dar pe care nu le putem defini dl'Cît ipotetic. Pe
lîngă prezumţiile consemnate mai sus, în stabilired semnificaliPi figurinelor antropomorfe, pe care nu trebuie să o disoc. iem de ctceect d plctsticii zoomorfe, alături de care o găsim uneori. ar putea fi luate în consideraţie şi unele forme de manifestare a credinlelor populare traditionale, ce-şi trag seva din străvechi credinţe ale epocilor anterioare,
eventual, de cullul fecundităţii şi fertilităţii. Acestea pol reprezenta
divinităţi agreste, pastorale şi silvestre cu c1trihute şi iconografie tipice
unei populaţii cu o economie naturală. ln egală mctsur[1, personificarea
0
~ lbiclcm; cele două statuete perechi din depozitul de la Poiana d. ~I i h di 1
Du mi Ir 11, op. cit., p. 20 şi figurina 11 îmbrEllişat[1"; cf. R. Vulpe, SCI\', ~\, l~JS:.!, p.
:.!02 ar fi elemente care işi g[1sesc explicaţia în ipoteza aminlilEi.
~• S. l) 11 mi Ir a ';ic 11, V. L11căn•l, op. cit., p. :.!2
:·~ 1. li. Crişan, up. cil., p. 141
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naturii creatoare ar fi asigurat proteguirea plantelor şi animcllelor. Pr('zenţa unor atari figurine în locuinţe ne sugerează totodată practicarea unui cult al zeilor protectori ai casei.
O interpretare aparte s-ar putea da cîtorva din fiqurinele de la
Piscul CrăsanF1 1, Bucureşti1 1 , Popeşti şi Poiana care prezintă o particularitate, oarecum bizară. La acestea se observă urmele unor înţepăluri
superficiale (în piept sau la partea anlerioară a capului) făcute cu un
instrument ascuţit. Astfel de împunsături pot fi corelate prezumtiv cu
prncticarea unui ritual magic privind alungarea duhului rău sau uciderea duşmanului. Sacrificiile umane cu caracter religios sînt cunoscute
la geti din izvoarele scrise. A vern în vedere informaţiile transmise de
HerodoP\ potrivit cărora geţii jertfeau la cinci ani odată, pe unul din
semenii lor. prin aruncarea acestuia în suliţe. Cel sacrificat erc1 considerat ca sol trimis la zeul Zalmoxis pentru a-i aduce la cunoşlintă nevoile şi doleanţele credincioşilor luFrn. Cu toate că este greu de făcut u
legătură directă între acest gen de sacrificii umane şi figurinele cu înţepă.turi, n-ar fi totuşi în întregime exclusă posibililalea unei feti~izări
u acestei practici tradiţionale, atît de răspîndită. la geto-dnci.
Ipotetic se poate aprecia, de asemenea, că figurinele ar fi o transpunere în manieră locală a unor culte sau influenţe exotice cc au pă
truns în ţinuturile noastre odată cu schimburile de valori materiale şi
spirituale. în acest sens este de amintit divinitatea feminină ( din lut)
protectoare a lumii animale şi vegetale, descoperită la Semenovca
(U.R.S.S.) şi care, după felul cum esle figurată, aminteşte formele idolilor de Rhodos, Cypru şi dm Beotia din secolele VIII-VII î.e.n.:i;_ Evident
că pentru d susţine o c1tc1re ipoteză este necesclfă slc1bilirea. unei tipologii, apoi confruntarec1 clcscoperirilor de lc1 noi cu cccct (C' se constc1t6
în elite Mii ele civiliv1ţic.
"' '\" i ( n I a<' C: o novici, op. cit., p. 2!)5, W7, fig.' I 1--3; 2 1,3
'11 !--1. Turc 11, Bucureşli, Materiale ele istorie ~i muzeo9ra/ir, !1, lfl72, p. 70
":' Istorii, V, 94; Zamolxis, divinitate cthnnianiî a fertilităţii şi a rena~terii Yeqetatiei a primit ulterior şi atribute de natură urano-solară. însă, M. rtinde. De Znmo/xis a Gcnais-1< lwn, Pnris, I !170, p. 55, infirmi1 u1rnclr'nil chtonian-agrar ,tl rcliqiei
qcto-dacilor (implicit al lui Z<1molxh,) ~i o incaclrcilză în urupa rcliqiilnr de lip „mistere" ~i esc-hatologie.
~s Un <1testat al prilclir:ării sacrificiului umnn la qeto-rlaci e~te c-nnrerit rle drscoperirile de la Or!ea (juri. Olt); cf. [. Comşa, O. Iliescu în Comunicări, scria arheologică, Craiova, 2, 1968, p. 4-9 E. Comşil, în Apulum, 10, 1972, p, 65-78. Pentru
interpretarea prnclicării sacrificiului uman de care vorbeşte Herodot - vezi Mircea
Eliade, op. cil., p. 55-58.
3
î I. Kruglikova, Les rnyon11cme11te des civili.salions
grecquc ci romain sur Ies
cul/Urc-s r,erir,heriques, Paris, 1966, p. 433-434, pi. 104, 4, a.b. Piesa este datată în
sec. lll e.n. ln această. privinlă Radu şi Ecaterina Vulpe, Iăcînd <1nalogii ru exemp~arele asemi'lnăloare descoperite în Galia în Latene-ul II şi puse în legiitură cu
patrunderea romană de J.
Dec he le t le, în Mcmuc/ d'archco/ogie prehi.storiquc,
celtiquc el gallo-romainc-, Paris, 1914, II, 3, p. 1 301, presupun că şi figurile ele la
Poiana _r~prezinlă o influentă roman."i caracteristic[1; A.
Nour, Creclinţe, riluri şi
supcrsll/u gcto-clacc, Bucure'ili, p. 77.
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Refcrilor la semnificaţia figurinelor de Iul descoperite în lumea
am amintit o serie de ipoteze emise de către unii istorici şi
arheologi români. Cc:irncterul aceslor vestigii ce frnpcază prin simplitatea şi neglijcnla cu ec.ire au fost modelale, nu ne permite să îmbrătişăm
fără rezerve vreunei clin opiniile exprimate în acest sens. Ceea ce am
reţine totuşi, cc1. o constatare cu caracter mai general. este faptul că,
aproape fără excepţie, toţi cei care au încercat să deil o explicaţie
acestor figurine le-au alribuit o funcţionalitate magico-religioasă sau
cultică:i 8 • Răspîndirea şi frecvenţa lor în aşezări. descoperirea în perechi
sau în grupuri, de mulle ori în jurul unor vetre sau aşezate direct pe
acestea, sînt tot atîtea argumente care pledează în favoarea căutării
unei explicaţii şi semnificaţii majore ale lor şi care trebuie să fie de
găsit numai în domeniul credinţelor magico-religioase. Rămine de văzul
în viitor dacă ele se leagă de una sau de mai multe asemenea manifestări cu caracter magico-religios şi de care ,mume. Faptul că figurinele
c1ntropomorfe nu sînt mutilate sau sparte inten\ionat în virlulea unei
concepţii de distrugere a unor factori sau voinţe duşmănoc1se, sprijină
observuţia că atari practici au fost în general proteguitoare. Pentru a
ajunge lu' o cunoaştere mc1i exactă a sensului lor, va fi nevoie de descoperiri noi şi mai ales ele observaţii mult mai precise asupra condiţiilor
şi contextului arheologic în care apar. Deocamdată, merită subliniată
constatarea că figurinele cunoscute pînă în prezent nu se limitează doar
la o anumită zonă a Daciei şi că ele reprezintă o manifestare a spiritualităţii întregii lumi a geto-dacilor, ca expresie a unitătii acesteia.
geto-dacă

GETIC-DACIAN ANTHROPOMORPHOUS LOAM STATUETTES DISCOVERED
IN THE STTLEMENT OF PIETROASELE-GRUIU DARII (DISTRICT OF BUZAU)

(Sumnwry)
Performing archaeological digQings în the ~1etic place of Gruiu D.'1rii, Yillaqc
of Pietroasele, dislricl of Buzău, Lhe aulhors havc discovered, beside olhcr archaeolofJÎcal materials, two anlhropomorphous statueltes. Thc first figurine is of male sr-x
~s Rad II şi r ca I. Vulpe, Dncin, 3 -4, 1927-1932, p. 317, 319; R. Vulpe>,
SC!V, 2,1951, 1, p. 207; Idem, SCIV, 3, 1953, p. 202; Idem, SCI\", 6, l!.J55, 1-:.!, p. 261;
Idem, Studii şi materiC1le pri\·i/o(Ire la trecutul istoric al jucl. Pralio\·a, Ploieşti, 1, 1968,
p. 24; I. H. C:ri~an, op. cit .. , p. 141; Gh. Bichir, op. cit .. , p. 129, H. Daicovi ci 11, Dacia ele> la RurPIJisla /n cucerire>n rom(Ină, Cluj, 1972, p. 220, 271; M. Tur cu, Oucureşli, /\1.aterialc ele istorie şi muzeografie, 9, 1972, p. 70; S. Sanie, op.
cil .. , p. 86; C. Mărgiiril Tă tulea, D. \'ico,·eanu, op. cil., p. 148; S. Dumi Ir a ş cu,
V.
L 11 c ,'\ce I,
op. cil., p. 22; N.
Con ov ici, op. cit., 300;
\".
C ;, pi I ,1 n 11, Crirpirn, R, l!l76, p. 67; 1\1. Babe !:i op. cil., 343, 350

https://biblioteca-digitala.ro

11

Fi91uine gelo-dncicc-

87

c1nd 6,3 cm high ctnd ils bodv 1.7 cm, broctd. The sccond figurinl~ rcµrescnls a 11·01m1n
unei is 7,5 cm hiqh and its body is 2,6 cm broad.
- The authors review similar disco\'eries macle in the qetic-ddciiln setllemenls
from the Romanian territorv. The number of places in which !-.uch fiqurinc·s hc1vc
been discovered reached, in lhe moment of lhe slud\· dfd1rinq up, to 26 and lhe numlH'r of µieces to 90. The authors place fiqurines of this l'/pl', [rom lhe chronoloqicc1l
point or ,·ie1r, in Lalene III c1nd are discussinq this kind of discmPries, rPmindin<J
a series of hypothesis issued by some Ronrnnien historinns ,ind c1rchaenloqisls. \Vithoul adhereing to any of these hyµothesis, the authors undersore that ctll research
,1·orkers, confered the statuettes a magic-reliqious or cultir funclion.
The final resulls for the defining of these pieces ,is expected from future investiqations and observations.
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