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Eugen Comşa,
Fl(jURINELE ANTROPOMORFE DIN EPOCA NEOLITICĂ
PE TERITORIUL ROMÂNIEI,
Bucureşti, 1 995, 1 29 p. + 1 2 2 fig.
Rezultatele cercetărilor arheologice din ultimele trei decenii a u permis elaborarea
unor ample monografii asupra culturilor neo-eneolitice din spaţiul românesc . Mai
puţine au fost cele dedicate unor aspecte ale culturii materiale (unelte şi anne din
piatră cioplită, ceramică, plastică) sau spirituale (arta), lipsind, deocamdată, sinteze
asupra tipurilor de aşezări, locuinţe, unelte din os şi corn, din piatră şlefuită, figurine
antropomorfe şi zoomorfe, ocupaţii, ritual funerar etc. lată însă că prestigioasa Editura
Academiei face un pas înainte, publicând, în colecţia Biblioteca de A rheologie, o
cuprinzătoare lucrare a reputatului arheolog Eugen Comşa cu privire la figurinele
antropomorfe neo-eneolitice de pe teritoriul României.
Plastica, în special cea antropomorfă, a suscitat un interes deosebit de la primele
descoperiri. Cercetările din perioada interbelică au pus în evidenţă importanţa acesteia
în viaţa comunităţilor neo-eneolitice, ceea ce a dus la acordarea unei atenţii însemnate
din partea arheologilor. Astfel, apar primele articole dedicate special figurinelor
antropomorfe (semnate de VI. Dumitrescu, 1. Andrieşescu, Dinu V. Rosetti); de
asemenea capitole întregi din diverse volume cu privire la preistorie sunt rezervate
prezentării plasticii antropomorfe . Cercetarea postbelică a adăugat un număr impre
sionant de descoperiri antropomorfe (după un calcul efectuat de Dan Monah, numai
în complexul cultural Cucuteni-Tripolie ar fi peste 30000 de descoperiri). Au fost
publicate ample studii asupra plasticii neo-eneolitice, ce au dovedit importanţa lor
magico-religioasă, dar şi valoarea artistică.
Volumul de faţă este prima lucrare ce adună în paginile sale cele mai importante
descoperiri din plastica neo-eneolitică antropomorfă de pe teritoriul României. Struc
turat în opt capitole, acesta mai cuprinde un Cuvânt Înainte, lista abrevierilor bibliog
rafice, Concluzii, un rezumat în limba franceză şi o bogată ilustraţie.
În Cuvânt Înainte, autorul face o sumară prezentare a culturilor neo-eneolitice din
spaţiul carpato-danubian-pontic, precizându-ne, în final, că volumul face de fapt parte
dintr-o amplă lucrare de sinteză despre epoca neo-eneolitică.
În primul capitol este prezentat un scurt istoric privind descoperirile de reprezentări
antropomorfe de la noi.
Următoarele cinci capitole sunt rezervate prezentării figurinelor antropomorfc , în
funcţie de materia primă folosită la prelucrarea lor şi evoluţia în timp a culturilor
neo-eneolitice. Astfel, capitolul al doilea şi al treilea se ocupă de figurinele de lut ars,
al patrulea de figurinele de os, al cincilea de figurinele de marmură şi capitolul al
şaselea de cele de aur. Considerând că cea mai mare parte a descoperirilor sunt
cunoscute cititorului, am dori să ne oprim doar asupra unor aspecte legate de această
prezentare. În primul rând, credem că autorul ar fi trebuit să precizeze ce înţelege prin
figurine, deoarece s-au folosit de-a lungul timpului diferite denumiri: figurine, statuehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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te, statui, idoli etc. Apoi, care au fost considerentele pentru care a introdus vasele
antropomorfe în categoria figurinelor.
Suntem surprinşi că unele culturi neo-eneolitice .;; e cunosc figurine sau vase
antropomorfe de lut nu sunt menţionate de autor. Ne teferim la cultura ceramicii
liniare (cu descoperirile de la Traian -- Dealul Fântâniior şi Târpeşti), cultura Tisa
(vasul antropomorf de la Parţa), cultu.ra Bodrogkeres�:tur (idolul pandantiv de la
Oradea), aspectul cultural Ariuşd şi complexul cultural '�heile Turzii - Lumea Nouă
- lclod. Chiar dacă descoperirile sunt reduse ca nuinăr (�c!� 5i datorită unei cercetări
insuficiente), ele ar fi trebuit incluse în volum pentru a se �vita cc..n cluzii cum că aceste
culturi nu au cunoscut plastica antropomorfă.
Se poate constata apoi lipsa din prezentare a unor descoperiri mai recente, care au
îmbogăţit "tezaurul" plasticii antropomorfe. Este cazul, dintre multe altele, cunoscutei
piese numite "Venus de la' Zăuan" (din cultura Startevo-Criş), descoperirilor din
Moldova, de la Trestiana şi Poieneşti (aparţinând culturii Stan�evo· �riş), statuetei cu
mască în mână de la Liubcova-Omiţa, aparţinând orizontului Vin�a C-D (considerăm
că aceasta ar fi trebuit prezentată în acest capitol şi nu doar în cel referitor la măşti),
apoi, a celor două complexe cu figurine feminine de la Poduri-judeţul Bacău, apar
ţinând culturii Precucuteni II sau a celor două discuri de aur (probabil reprezcntăr�
antropomorfe) de la Brad, aparţinând fazei Cucuteni A4. De altfel, documentarea se
opreşte, în general, înainte de 1 980; or, o lucrare apărută în 1 995 ar fi nccesitş:
neapărat o actualizare.
Ultimele două capitole sunt dedicate unor elemente de viaţă materială �i spirituală,
aşa cum se reflectă în figurincle antropomorfe. Astfel, în capitolul al şq:.:, �: ; _. ;� �
Comşa, interpretând ornamente le de pe figurinele antropomorfe, realizate pf1 · linii
incizate, pictură sau în relief, apreciază că unele dintre ele reprezintă diverse P!� � � de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, obiecte de podoabă şi modul în care a fost aranj at pârul.
Î n ultima parte a capitolului a l şaptelea, autorul n e prezintă unele piese de mobilier,
redate prin obiecte miniaturale de lut ars. Nu credem că această întreprindere ar fi
trebuit extinsă şi asupra măsuţelor-altar şi modelelor de locuinţă . Apoi, prezentarea
scăunclclor şi aşa-numitelor "tronuri" nu trebuie făcută separat, ei în relaţia cu fi
gurinelc antropomorfe, aşa cum, de altfel, multe dintre ele au şi fost descoperite, rolul
lor fiind, probabil, de a marca poziţia unei zeităţi. Cât priveşte interpretarea măsuţclor··
altar patrulatere, cu margini înalte, ca paturi miniaturale, considerăm că aceasta c o
forţare de sens, mai plauzibilă fi ind opinia, larg acceptată, că acestea aveau un rul
funcţional, de rccipiente pentru ars grăsimi sau alte substanţe, poate şi cu rol ritual.
Capitolul al optulea este rezervat interpretării unor aspecte ale vieţii spirituale, pc
baza indiciilor furnizate de figurinclc antropomorfe: tatuaj , măşti, dansuri rituale ş.rt .
În ceea ce priveşte purtarea măştilor cu ocazia unor ritualuri, dacă mtele figurine �Cl1au
clar această practică (de exemplu, cea de la Liubcova), în schimb, cele · ·�ti;;, multe
dintre ele, prezentate ca având mască, credem că pot înfăţişa mai curând uri anumit
tip antropologie, probabil cu bărbia ascuţită. În acest sens, ni se pare d� ncsusţinut
afirmaţia că celebrul "Gânditor" ar fi avut o mască, pentru că act:asta n u ar fi permis
redarea obrajilor sub presiunea pumnilor.
.
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\" o lumul se încheie cu ceea ce autorul numeşte Concluzii, în fapt un rezumat al
celor prezentate în paginile anterioare.
Fără a încerca o analiză a problemelor discutate de autor, ţinem doar să facem
·
câteva sesizări. În primul rând , nu înţelegem de ce autorul foloseşte încă termenii de
mezolitic şi neolitic pentru a desemna două epoci istorice asupra cărora istoriografia
românească s-a pronunţat nu de puţine ori, înlocuind termenul de mezolitic cu cel de
epipaleolitic (mult mai adecvat pentru situaţia existentă în spaţiul românesc) şi îm
părţind vechea epocă neolitică în neolitic şi cncolitic. Apoi, nu ştim care sunt motivele
pentru care autoru l foloseşte denumirea de aspectul cultural Aldeni Il, când acest
aspect a intrat de mult în istoriografic sub numele de Stoicani-Aidcni. Considerăm că
în lucrare ar fi trebuit inclus şi spaţiul dintre Prut şi Nistru (Basarabia), atât pentru
faptul că descoperiri de figurine antropomorfe s-au făcut şi în perioada interbelică
(când aceasta aparţinea României), cât şi, mai ales, pentru că el este legat cultural de
neo-eneoliticul din Moldova dintre Carpaţi şi Prut.
Suntem convinşi apoi, că întocmirea unui Indice ar fi uşurat foarte mult utilizarea
lucrării.
Încercând să realizeze o monografie asupra figurinelor antropomorfe neo-eneoliti
cc din România, E . Comşa a reuşit mai mult să alcătuiască un repertoriu al descope
ri rilor mai vechi, punând, în final, unele probleme de interpretare, în legătură cu forma
figurinclor sau în ceea ce priveşte unele ornamente de pe aceste piese. După părerea
noastră, o abordare cu adevărat monografică ar fi impus discutarea diverselor aspecte
doar în contextul arheologic în care au fost descoperite figurinele antropomorfe, în
special atunci când c vorba de complexe rituale.
Oricum, lucarea rămâne un punct de referinţă în cunoaşterea aspectelor vieţii
spirituale a comunităţilor neo-encolitice de pc teritoriul României, mai ales prin
strădania de repertoriere a unui imens material .

Vasile COTIUGĂ

Florin Draşovean, Dumitru Ţei cu, Marius Muntean,
HODO N I . LOCVIRILE NEOLITICE TÂRZI I
ŞI NECROPOLA MEDIEVALĂ TIMPURIE,
Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin,
Reşiţa, 1 996, 77 p. + LXIX pl.
Publicarea în volum a săpături lor arheologice reprezintă modul cel mai adecvat de
valorificare a rezultatelor impresionantei munci depusă de arheologi pentru descifra
rea tainelor trecutu lui. Din această perspectivă publicarea rezultatelor săpăturilor
arheologice de la Hodoni, sub forma unui mic volum, poate fi socotită ca o reuşită a
autorilor şi ca o dovadă de respect pentru nobila meserie. Arheologul britanic John
Bordman (Grecii de peste mări, Bucureşti, 1 988, p. 49) spunea că orice arheolog care
nu publică rezultatele cercetărilor sale, oricât de renumit ar fi, trebuie stigmatizat drept
trădător faţă de ştiinţă. Autorii micului volum despre situ) de la Hodoni, scapă, astfel,
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