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INTRODUCERE
Aprecieri generale
Exegeţii religiilor preistorice consideră că „Sacrul, idee-forţă în jurul căreia
gravitează toate miturile şi toate riturile, stă în centrul oricărui fenomen religios"
(Julien Ries, 2000, p. 1 7), sau că „ . . . sacru este considerat tot ceea ce, pentru grup şi
membrii săi, califică societatea„ (H. Hubert, M. Mauss, p. 1 6). Dacă acceptăm
legătura indisolubilă dintre sacru şi religie, ne oprim la M. Otte ( 1 996, p. 5), care
apreciază că „ii n '.Y apas de religions sans le sentiment que certainsforces depassent
la mesure de l 'homme, de son action, de ses connaissances ou de sa pensee", dar
considerăm că este absolut necesar să apelăm şi la afirmaţia lui A. Leroi-Gourhan
( 1 976, p. 759): ,,Est-ii indispensable de parler de religion . . . şi l 'on tien compte d'une
spiritualite aux racines multiples, profondement inserees dans Ies diferents
domaines de la psychophysiologie des Antropiens. L 'homme, createur d'outils, est
aussi createur de symboles d'expression verbale ou desformes symboliques, objets
de nafure insolite comme Ies coquilles et plus fard art figuratif. Avoir la certitude
d'assister au developpement des proprietes symbolisantes du cerveau des
anthropiens est un privilege que Ies generations presentes doivent a la recherche
prehistorique; tenter d'ordonner Ies faits pour que leur contenu corresponde aux
valeurs qui resultent d'une maturation millenaire de la pensee occidentale est peut
etre simplement poser un faux probleme ". Este necesar să luăm în discuţie şi
fenomenul canibalismului, mai ales al celui considerat de factură ritualică, sens în
care A. Leroi-Gourhan ( 1 990, p. 65), precizează că „Le cannibalisme ritual est
indemontrable pour aucune epoque du Paeolithique. Les documents suggerent
seulement que beaucoup d'hommes etaient laissez sans sepultures et devores, Ies
uns par leurs semblables, Ies autres par Ies betes". Pe unele dintre aceste elemente
s-au bazat adepţii ideii potrivit căreia nu există nici o relaţie între starea de sacralitate
a populaţiilor paleolitice şi înmormântări, pentru a demonstra lipsa faptului religios,
a sacrului, deci a religiilor în Preistoria veche a omenirii (Balbin Berhmann R. de et
Gonzales Alcolea Javier J., 2005, p. 1 93-206). Noi am apreciat că Omul s-a născut
cu sentimentul religios (V. Chirica, 2006, p. 1 O) şi am demonstrat această idee prin
creaţiile artistice cu fundament religios şi prin existenţa fenomenului
înmormântărilor intenţionate, începând cu Paleoliticul mijlociu de pe teritoriul
7
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Europei. În cadrul găsirii explicaţiilor pentru unele caracteristici ale mormintelor (cu
întregul cortegiu de fapte funerare) paleolitice, ne interesează în mod deosebit
riturile: de naştere, de creştere (cu diferitele etape de trecere, de iniţiere). Se
precizează că riturile sarcinii şi ale naşterii sunt, ca şi acelea din alte etape ale vieţii,
numeroase, diverse, îmbogăţite de fiecare comunitate umană cu elemente proprii,
uneori cu un adevărat amestec de ceremonii specifice (Valentin-Codrin Chirica,
George Bodi, Vasile Chirica, 20 1 4, p. 27-58).
Avem în vedere şi faptul că la Chapelle-aux-Saints a fost cercetată o grotă
în care au fost descoperite primele morminte neandertaliene din Franţa, unde au fost
identificate mai multe elemente de interes arheologic şi ritual-religios: amenajări
speciale, cu depunerea mortului în poziţie pliată, asociat cu ofrande de oase de
animale şi cu unelte de piatră, întregul ansamblu fiind considerat de către
descoperitori ca un fapt deosebit de important: „L 'homme que nous avons trouve a
ete intentionellement enselevi " (A. Bouyssonie, J. Bouyssonie, L. Bardon, 1 909, p.
5 1 3-5 1 7). Descoperitorii au mai precizat faptul că, în această grotă / 'on serait venu
faire de nombreux repas funeraires, ceea ce demonstrează posibilitatea existenţei
unor practici mortuare şi post-mortuare, dar nu trebuie să uităm faptul că
descoperirea şi consideraţiile au fost făcute la începutul secolului XX, de către
preoţii-arheologi, care au putut să exagereze sau să interpreteze într-o manieră
specifică unele descoperiri cu caracter foarte puţin cunoscut la vremea aceea.
Această interpretare am găsit-o şi mai târziu, în cadrul unor înmor„mântări de epocă
mezolitică, atunci când oasele găsite pe cenuşa sau printre cărbunii din vetrele
amenajate peste „capacul" cutiilor de piatră (unde erau depuşi morţii) au fost
apreciate ca reprezentând „ospăţul funerar", pregătit cu ocazia înmormântării.
Existenţa practicilor mortuare este certă la oamenii de tip Neandertal şi există
elemente care pot fi luate în consideraţie: existenţa unui cult al mandibulelor, al unui
cult al craniilor descoperite izolat, ceea ce nu presupune obligatoriu şi depunerea lor
izolată; descoperirea de la Guattari (Italia), a unui craniu, depus cu semnificaţie
rituală, într-o amenajare de pietre, la capătul unei săli, a devenit printre cele mai
importante manifestări de acest tip.
În analiza relaţiei dintre sacru şi organizarea înmormântărilor, putem lua în
consideraţie descoperirea de la Lagar Velho (în Portugalia), unde corpul unui copil
de 5 ani a fost depus într-un mormânt situat lângă peretele grotei, la adâncimea de
0,30 m, dar groapa a fost amenajată special, iar corpul era depus în poziţie întinsă pe
spate, cu picioarele puţin îndoite; înainte de înhumare, o creangă de Pinus silvestris
a fost arsă pe fundul gropii (J. Zilhăo, E. Trinkaus, 2002, 1 34- 1 43), fapt interpretat
de noi ca reprezentând intenţia de purificare a «locului de veci» al copilului, luând
în consideraţie şi aprecierea dată de P. Coelho (20 1 1 , p. 1 54 ): (Focul) este cea mai
legitimăformă de purificare.
8
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Nu putem să separăm noţiunea de fapt religios de aceea de sacru, privind
îneosebi fenomenul funerar, mai ales în Paleoliticul superior, ori de aceea de religie,
la aceleaşi comunităţi umane din aceeaşi zonă geografică, căci, cum spune şi M.
Eliade ( 1 994, p. 5) „ < religie> poate fi un termen util cu condiţia să nu amintim
mereu că el implică necesarmente credinţa într-un Dumnezeu, în zei sau în spirite,
ci se referă la experienţa sacrului şi prin urmare are legătură cu ideile de fiinţă,
sens şi adevăr". Este ceea ce noi încercăm să argumentăm, şi anume, că sacrul a
existat dintotdeauna (cf. chipul uman de la Makapangsgat, dar şi altele mai recente
- cf. M. Otte, 1 993; A. Leroi-Gourhan, 1 964), iar comunităţile umane, încă de la
apariţia lor au fost în măsură să-şi asume experienţa sacrului prin „descoperirea"
constiinţei de sine, element esenţial al caracterului lor social, trăsătură semnificativă
şi specifică omului, prin care el a fost deosebit de restul întregului sistem animal al
lumii vii, ridicându-l deasupra acestuia. Fenomenul este generat şi determinat de
faptul că sacrul este un element constitutiv al constiinţei individuale şi colective, nu
un stadiu, o perioadă, o etapă, cu privire la ceea ce noi am putea numi „istoria
conştiinţei" umane sau a umanităţii, cunoscută, recunoscută şi asumată ca trăsătură
caracteristică a Omului, prin trecere şi transmitere.
În asceastă lucrare, noi nu avem intenţia de a proceda la o investigare
detaliată a definiţiilor şi caracteristicilor sacrului, fie individual, fie colectiv şi nu
vom proceda nici la o trecere în revistă a tuturor exemplificărilor cu privire la
existenţa sacrului în viaţa comunităţilor umane paleolitice; intenţia noastră a fost ca
să demonstrăm, pe baza descoperirilor arheologice, existenţa fenomenului sacrului
în Preistoria veche a umanităţii.

Mărturii ale existenţei sacrului la comunităţile umane

paleolitice de pe teritoriul Europei.

Exegeţii domeniului acceptă ideea existenţei unor rituri şi ritualuri ca forme
de manifestare a vieţii religioase, care presupuneau chiar şi sacrificii cultice, ori
existenţa unor deformaţii patologice, considerate tot elemente cultice, provenite ca
urmare a acestor ritualuri, sau că acestea puteau reprezenta un cod, un „limbaj"
mutual, „ un joc al degetelor ce asigura exprimarea sau expresia diferitelor teme ",
după aprecierea lui A. Leroi-Gourhan (***, Art et civilisation 1 984, p. 1 1 5 , 1 20).
Dacă acceptăm ideea religiozităţii creaţiei artistice, mai ales a artei preistorice,
trebuie să nu omitem caracterul social al manifestărilor. „ Ele s-au născut în şi din
religie, sunt produsul gândirii religioase " (E. Durkheim, 1 995, p. 22). Este drept că
aproape toţi teoreticienii ideii cu privire la aspectele religioase ale creaţiei artistice
în Preistorie se bazează pe fapte din religiile istorice, aşa că, din punctul nostru de
vedere este destul de dificil, poate chiar lipsit de istoricitate să acceptăm toate
„.
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aserţiunile lor ca având valoare obligatorie atunci când discutăm vasta problematică
a artei preistorice şi valenţele sale religioase; cu toate acestea, în lipsa unor informaţii
acceptabile în sens istoric, poate că ar trebui să luăm în consideraţie fapte din
paleoetnografie şi să încercăm să le transpunem în viaţa comunităţilor preistorice.
Credem că totul (sau aproape totul) se reduce la accepţiunea proprie fiecărui
individ; în acest sens, găsim o posibilă întrepătrundere a valorilor spirituale ale
Sfinxului (preistoric???) din Egiptul contemporan cu ale unui vizitator care caută să
găsească şi să tălmăcească aceste valorizări (P. Brunton, 20 1 4, p. 39), căci la ivirea
zorilor, uriaşul de piatră a murmurat: Tu aparţii de ceea ce nu moare, şi nu doar de
imperiul timpului. Tu eşti vaşnic, şi nu doar carne pieritoare. În om, sufletul nu poate
fi ucis, nu poate muri. Ascuns, la adăpostul inimii sale, el aşteaptă aşa cum am
aşteptat eu (sfinxul - s. ns.) învelit în nisip, în universul tău. Cunoaşte-te pe tine
însuţi, o, muritoru/el Căci în tine, lafel ca în toţi oamenii, este cineva care vine, dă
mărturie şi spune că există un Dumnezeu ".
După ce am scris despre ceea ce am crezut noi că li s-a întâmplat comu
nităţilor umane preistorice, am căutat dovezi în lucrări generale, care tratează
elemente mai mult sau mai puţin asemănătoare, în culturile vechi din Asia şi Nordul
Africii. În felul acesta am găsit unele posibile identităţi cu practicile privind acele
ritualuri de trecere, pe care noi le-am identificat în cadrul unor descoperiri
arheologice din domeniul funerar. Astfel, am constatat că există mărturii ale iniţierii,
la comunităţile umane din Antichitatea egipteană, cu posibile coborâri cronologile
la nivelul Preistoriei din această parte a Lumii vechi: existenţa mai multor nivele,
trepte ale iniţierii fundamentale, practicate în Egiptul antic, pe baza precizărilor
găsite în Papirusurile vremii (P. Brunton, 20 14, p. 1 90-202); din păcate, autorul nu
oferă sursele bibliografice, dar precizează că astfel de ritualuri au fost practicate şi
în cadrul altor religii antice asiatice (P. Brunton, 20 1 4, p. 1 98). În acest sens, am
putea aprecia că Misterele Antichităţii Orientale pot reprezenta continuitatea unor
ritualuri preistorice în unele comunităţi umane. În aceeaşi ordine de idei, am găsit o
altă identitate a Mamei universale, în culturile religioase ale Indiei actuale, cu
rădăcini în Antichitatea aceluiaşi spaţiu geografic (Al. David-Neel, 20 1 4, p. 1 3 1 1 68), de unde putem ajunge la ideea că religia Marii Mame a avut manifestări
aproape identice în Preistoria unui imens spaţiu geografic, nu numai european, ci şi
asiatic. Cu toate acestea, revenim la cele de mai sus, în sensul de a nu exagera
interpretarea unor descoperiri şi prezentări cu arheologic şi istoric.
Omul preistoric a fost atins sau pătruns de sacralitate şi avea tendinţa
permanentă de a-şi duce viaţa în apropierea, chiar în intimitatea obiectelor sacra
lizate. Am putea admite că însăşi amplasarea campamentelor, determinată de
condiţiile de mediu (dar şi de anumite entităţi ideologice) însemna consacrarea
spirituală a locului. În acelaşi sens, credem că însăşi amenajarea locuinţei era
10
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întotdeauna încărcată de sacralitate prin practicarea riturilor, ritualurilor şi prin
depuneri votive specifice, iar o anumită explicaţie este de găsit în faptul că în fiecare
locuinţă cucuteniană au fost descoperite statuete feminine, ori alte obiecte
sacralizate, sau care demonstrează existenţa sacrului, căci omul, chiar din Preistorie,
era pătruns de necesitatea de a se situa în perimetrul timpului şi al spaţiului sacru, al
manifestărilor proprii de sacralitate. În acest fel, prin manifestări ritualice, devenite
manifestări cu caracter religios, omul preistoric îşi putea găsi dimensiunea sacră a
vieţii pământeşti, ca element al sacralizării propriei existenţe, el însuşi considerându
se creaţie a necunoscutului divin al procreaţiei, aşa cum interpretăm această
manifestare ideologică pe placa de la Laussel. Aşadar, sacrul, de orice natură ar fi el,
se manifestă prin simboluri şi prin semne care semnifică nu numai natura
religiozităţii comunităţilor umane, ci însăşi elementele ideologice ale acestei
religiozităţi.
Noi prezentăm mai multe categorii de descoperiri arheologice de epocă
paleolitică, reprezentând creaţii ale comunităţilor umane, pe baza diferitelor
elemente constitutive: creaţia artistică paleolitică şi semnificaţiile sacralităţii sale;
fenomenul funerar cu multiplele valenţe de spiritualitate; existenţa violenţei în viaţă
şi după moarte, ca element al sacrului colectiv, depunerea ofrandelor şi a ocrului
roşu în morminte, etc.
Dacă începem prezentarea creaţiei artistice a comunităţilor umane din
Paleoliticul superior, este imperios necesar să precizăm caracterul său sacru, religios,
care dovedeşte existenţa unor manifestări simbolice complexe, dovadă a creaţiei
operelor de artă, cu elemente de spiritualitate individuală şi/sau colectivă. În felul
acesta putem aprecia că statuetele feminine pot reprezenta un ideal estetic feminin,
dar şi ridicarea femeii la nivelul de mare divinitate, inclusiv ideea fecundităţii, a
perpetuării speciei, prin însăşi Marea Mamă. După opinia noastră, multiplicarea
imaginilor sexuale feminine este în legătură cu sacralitatea naşterii, după cum
redarea cuplului sau a dublării divinităţii feminine, pe o placă de calcar, la Laussel,
poate reprezenta un element esenţial al sacralităţii procreaţiei, realizarea mediocră
a scenei fiind determinată tocmai de necunoscutul divin al naşterii. Existenţa
sanctuarelor de la Laussel, Doini Vestonice, din multe peşteri situate în Franţa, Italia,
Spania, constituie dovada existenţei sacrului colectiv. În cadrul culturilor arheo
logice ale Paleoliticului superior european (cu tehnocomplexe litice importante, dar
şi cu sanctuare în grotele cu opere de artă), observăm individualizarea staţiunilor
deschise, în imensele întinderi de loess ale Europei de est şi centrale, unde
multitudinea realizărilor artistice cu fundament religios, ori a inventarelor funerare
ne determină să le includem printre manifestările cele mai importante ale sacrului:
noi le numim sanctuare în aer liber. Aşadar, viaţa spirituală a întregului Paleolitic
superior este extraordinar de bine documentată prin cele peste 1 70 de grote-sanctuar,
11
https://biblioteca-digitala.ro

Viaţă şi moarte.„ Spiritualitatea înmormântărilor

prin sanctuarele în aer liber, dar şi prin celelalte creaţii artistice cu elemente certe de
manifestare coerentă a sacralităţii individuale şi colective.
Din punct de vedere al spiritualităţii comunităţilor umane paleolitice, noi
credem că am reuşit să dovedim faptul că întreaga creaţie artistică avea atribute
religioase. În acest sens, exegeţii perioadei nu mai pun la îndoială existenţa
fenomenului religios, al sacrului individual şi colectiv la respectivele comunităţi
umane. E. Durkheim ( 1 995, p. 48) apreciază că „ lucrul sacru este îndeosebi acela
pe care profanul nu trebuie şi nu poate să-l atingăfără afi pedepsit" şi din nou am
fost obligaţi să apelăm la scrieri şi fapte biblice, relativ la interdicţii. Poate că în
această accepţiune a obligaţiilor sacrului colectiv constă necesitatea respectării
sacrului individual, de către artiştii comunităţilor preistorice, cu referire la imaginea
interzisă. Din acest punct de vedere, se consideră că religia este „ un ensemble
d'actes rituels !ies a la conception d'un domaine sacre distinct duprofane et destines
a metre l 'âme humaine en rapport avec Dieu " (J. Perrot, 2005, p. 66), sau „ensemble
des doctrines et des practiques qui etablissent Ies rapports d 'etre humain avec la
puissance divine" (Dictionnaire actuel de la Langue Fran<;aise, 1 989, Flamarion, p.
978). M. Otte (2004, p. 5) apreciază că „ ii n y a pas de religion sans le sentiment
que certaines forces depassent la mesure de l 'homme, de son action, de ses
connaissances ou de sa pensee Noi credem că, începând din Paleoliticul superior,
omul se considera puternic, stăpân al spaţiului şi al tuturor celor care îl înconjurau,
acesta fiind şi sensul existenţei sale, de a stăpâni peste tot pământul.
O realitate incontestabilă este aceea că, începând cu Aurignacianul, se poate
constata faptul că oamenii au ajuns la o adevărată revoluţie socio-simbolică prin
aceea că în raport cu culturile arheologice anterioare, tot ceea ce produce omul este
creaţie proprie, cu un grad total de noutate, în domeniul tehnicii uneltelor, dar şi în
producţiea artistică; tot acum se constată că unele creaţii artistice pot fi interpretate
ca reprezentări ale dorinţelor şi intenţiilor omului de a depăşi propriile sale condiţii
şi posibilităţi, cu vădita tendinţă de abstractizare şi de trecere pe planul uranic al unei
dorite existenţe. De exemplu, în Grota Chauvet, considerată ca având cele mai vechi
picturi parietale de pe întregul spaţiu european, toate aceste creaţii artistice sunt pro
duse de imaginarul comunităţilor umane care le-au creat (Jacqueline Eidelman,
Daniel lacobi, Jacqueline Peignoux, 2006, p. 1 55- 1 60).
Aşa cum am mai spus, noi apreciem că omul s-a născut cu sentimentul
religios şi că de atunci omul a început acţiunile sale de substituire şi dominare a
întregului mediu în care trăia. În acest sens, oamenii au trebuit să facă apel la forţe
exterioare propriilor lor posibilităţi terestre, deoarece se ştie că, în mentalul colectiv
al oamenilor preistorici, forţele generatoare ale naturii pot lua forme omeneşti,
devenind, în felul acesta, divinităţi protectoare. Aşadar, constatăm că primele
imagini, noţiuni şi chiar sisteme, pe care omul le-a creat despre lumea
".
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înconjurătoare, dar şi despre sine însuşi, sunt de origine religioasă (E. Durkheim,
1 995, p. 2 1 ); acestea sunt rezultatul gândirii religioase a omului ca entitate superioară
a lumii, de aceea apreciem că prin sentimentul religios, comunităţile umane au ajuns
la creaţii artistice sau la manifestări cultice, care pot fi tratate ca şi obiective
religioase, deoarece le găsim reluate sub forme diverse, dar aproape identice în
aproape întreaga realizare artistică a perioadei. Aşadar, încă din Preistorie,
reprezentările religioase aparţin sacrului colectiv, destinate să întreţină, iar dacă era
nevoie, să refacă anumite stări mentale ale comunităţii, tocmai ca elemente ale unei
realităţi şi mentalităţi colective, de natură socială. Aceasta este motivaţia apariţiei şi
multiplicării riturilor, cu numeroase variante de manifestare, atât în domeniul celor
vii, cât şi în ceea ce priveşte trecerea spre tărâmul de dincolo. În cadrul formidabilei
sale creaţii artistice cu tematică foarte vastă şi prin multiple forme de reprezentare,
noi am identificat diferite teme religioase, de o importanţă covârşitoare: repre
zentările feminine ale Marii Mame, substituirea, imaginea interzisă, reprezentarea
mâinilor, a specificităţii feminine, a orantei, a dansurilor (şi a reprezentărilor
masculine), etc., prin care omul a convins că s-a desprins din restul lumii animale
prin inteligenţă, dar mai ales prin faptul că a desfăşurat activităţi comune, gândite
coerent, dovedind caracterul social al întregii sale vieţi.
Primele obiecte de artă şi podoabă au fost descoperite în nivelele aparţinând
începuturilor Paleoliticului superior. Ne referim la dinţii de vulpe şi urs, perforaţi, de
la Bacho Kiro, la pandantivele de la Istâll6sko (imitaţie de dinte perforat, dar din
corn de cerb şi o lamelă pentagonală din fildeş), la pandantivul din calcar, imitând
tot un dinte de cerb, la Trou Magrite, Belgia, aparţinând unei etape evoluate a
Aurignacianului, când numărul acestor piese se multiplică şi se diversifică, atât ca
număr de exemplare, cât şi ca staţiuni sau nivele de locuire: Mladec-Moravia,
Mamutowa-Polonia etc. La Mladec s-au găsit şi resturile umane de la şapte indivizi:
două cranii într-o sală laterală şi celelalte resturi în sala principală, neînmormântate,
care par a reprezenta mai degrabă sacrificii rituale, cultice. Probabil tot de natură
cultuală este şi phallus-ul sculptat în corn de căprior sau bizon, de la Abri Blanchard
des Roches, Dordogne, cea mai veche descoperire de artă mobiliară din Franţa. Cea
mai veche sculptură antropomorfă din Europa credem că este statueta masculină, cu
cap de leu, cioplită în ivoriu, de la Hohlenstein-Stadel.
In Grota Fumane, cea mai importantă creaţie artistică o reprezintă imaginea
antropomorfului, probabil bărbat, schematizată (A. Broglio, G. Dalmeri (a cura di),
2005; St. Bertola, A. Broglio, F. Gurioli, de Vecchi, Giampaolo, Al. Facciolo, I.
Fiore, A. Tagliacozzo, P. Pallecchi, 2009, p. 1 67- 1 8 1 ; Vasile Chirica, 2006a, p. 1 93208); văzută din faţă, acesta are capul redat cu două coame slab convexe,
neterminate (sau ale căror părţi finale au fost distruse); în mâna dreaptă el ţine un
element de aspect geometric (dar poate fi şi o reprezentare zoomorfă, căci se disting
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cele patru picioare, fiind suspendat la nivelul capului); mâna stângă o are tot semi
orizontală, cu antebraţul în jos, iar picioarele se termină în arce de cerc, parţial
asemănătoare cu motivul în „inel" de pe o altă reprezentare. Noi putem observa
caracterul artistic şi religios al reprezentării, poate chiar o scenă de dans. Dacă luăm
în consideraţie şi fragmentele de coaste de erbivore, decorate cu incizii, ori incisivii
de cerb, cu caneluri pe treimea dinspre rădăcină, întregim tabloul acestei staţiuni loc de ceremonii cu elemente de accentuată spiritualitate. In plus, trebuie să adăugăm
faptul că, în Peştera Chauvet, zoomorful (bizonul) are trăsături umane, reprezentate
prin mâini (J. Clottes, 2005a, p. 67-75; V. Chirica, 2006b, p. 185-191)
În acelaşi sens al creaţiei religioase a artei paleolitice şi neo-eneolitice,
credem că poate fi plasată asocierea Marii Divinităţi cu elementul masculin, de
regulă de natură celestă. Cea mai veche, dar şi cea mai reprezentativă creaţie artistică
religioasă în acest sens o reprezintă scena din Peştera Chauvet, datată la 32.00031.000 ani BP (J. Clottes (sous la dir. de), 2001, fig. 161-162; J. Clottes, 2005, p. 6775; V. Chirica, 2006, p. 20): pe un planşeu calcaros (situat în zona cea mai puţin
vizibilă a peşterii, la înălţimea de peste 1,5 m a fost redat conturul amplu al unui urs
de peşteră, peste care s-a trasat, tot cu culoare neagră, zona sacralizată feminină a
procreerii şi naşterii: zona genitală şi coapsele, întreaga imagine fiind pusă sub
protecţia regeneratoare a capului de bovideu, cu mâini de om, pictat la partea supe
rioară a planşeului. Aşadar, ca şi la Fumane, unde vânătorul îşi etala trofeul ce
reprezenta succesul vânătorii, deci al supravieţuirii comunităţilor umane respective,
la Chauvet vedem înfăţişată însăşi ideea continuităţii vieţii umane, prin redarea
esenţei perpetuării speciei: principiul feminin, pe planul htonic, şi cel masculin,
regenerator, pe planul uranic, celest.
Relativ recent, unii specialişti în ginecologie (J.-P. Duhard, 1995, p. 65-70),
au analizat trăsăturile anatomice ale statuetelor paleolitice care exagerează ampli
tudinea zonei fesiere ori a sânilor şi au făcut deosebirea între starea de graviditate a
unor creaţii artistice feminine şi starea de obezitate, pe care noi am numit-o ideal de
frumuseţe al unor comunităţi umane. În acest sens, al creaţiei, ca şi canon artistic cu
valenţe religioase, am considerat că reprezentarea de la Laussel, Carte a jouer,
constituie, de fapt, esenţa divinităţii feminine de a da viaţă, prin auto-procreere. În
ceea ce priveşte calitatea precară a realizării artistice de aici, noi am interpretat-o ca
fiind elementul esenţial al obligativităţii respectării canonului religios, care trebuia
realizat prin mijloace artistice adecvate.
Prin modul de redare a elementului antropomorf sau zoomorf, prin decorul
care suplimentează realizarea artistică, aceste descoperiri reprezintă simboluri
încărcate cu motivaţia de a transmite o informaţie sau o explicaţie (G. Bosinski,
1990, p. 67). Ele oferă percepţia unor credinţe, a unei stări de religiozitate, pe care o
vom mai întâlni (oranta sau divinitatea om/animal) la alte sanctuare şi la alte
14
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

comunităţi umane, până în Eneoliticul carpato-dunărean (V. Chirica, G. Bodi, C. V. Chirica, 20 1 2, p. 47-73).
Pornind de la cele mai simple elemente de artă, semnele, unele cu rol pur
decorativ, dar şi semne cu importanţă profundă, spirituală, religioasă, există şi sensul
câtorva dintre cele mai importante motive decorative din arta Paleoliticului superior:
prezenţa feminină, prezenţa masculină, fiecare cu mai multe variante de tratare
interpretare, vânătorul cu rol magic şi cu substituirea animalului, dar şi manifestări
coerente, cu valoare simbolică şi sacră: înmormântările cu întreaga lor problematică,
socială, spirituală, chiar economică.
O altă importantă reprezentare antropologică o constituie redarea mâinilor.
Cunoaştem deja interpretările date de unii exegeţi: coregrafie religioasă (H. Breuil),
limbaj (care încă nu a fost decodificat), mesaj (A. Leroi-Gourhan, G. Bosinski). Noi
credem că putem vedea în redarea mâinii şi alte elemente religioase: mâna care
crează, când imaginea ei este alăturată tuturor creaţiilor artistice; mâna care
protejează, când este situată în conexiune cu erbivorele neferoce (cai), la Paglicci,
Pech-Merle, etc.; mâna care poate stăpâni animalele dăunătoare omului (Chauvet,
Arcy-sur-Cure); mâna care se sacrifică, poate în cursul vânătorii; mâna-element cu
puteri superioare, atunci când este redată ca având deformaţii patologice, degete
mutilate sau lipsă (Acy, Gargas). Atât de numeroasele reprezentări, la Chauvet
(peste 500 de semne), Gargas (peste 250, dar numai 1 0 întregi), ne transmit cu
certitudine un mesaj religios al comunităţilor umane respective. Mâna care crează
poate fi simbolizată şi de faptul că mai multe creaţii artistice au fost realizate cu mâna
(cu degetul) în argila moale a pereţilor, sau pe locul de călcare, aceste realizări cu rol
religios fiind protejate, nedistruse în cadrul ceremoniilor cultice.
Omul şi-a constituit caracterul social al existenţei sale odată cu crearea şi
stăpânirea focului pe care l-a consacrat a fi cel mai important factor al mediului, apoi
prin redarea primelor manifestări coerente ale sacrului, prin înmormântarea celor
asemenea lui. Spre sfărşitul Paleoliticului mijlociu, dovezile existenţei sacrului, ale
spiritualităţii colective se înmulţesc, iar Homo sapiens, omul modem, crează şi
stabileşte reguli, comportamente, canoane, de cele mai multe ori obligatorii pentru
întreaga comunitate. Necesitatea unui fapt religios s-a impus, şi noi constatăm că au
existat cel puţin două etape (în ceea ce priveşte pictura animalieră): prima, în care
putem vedea o religie consacrată animalelor periculoase omului, la Chauvet şi Arcy
sur-Cure, aparţinând Aurignacianului, şi a doua, consacrată marilor erbivore, în
Magdalenian, când animalelor periculoase le sunt rezervate spaţii obscure,
neimportante, din geografia grotei. Între aceste două tipuri de creaţie artistică, se
situează statuetele feminine - divinitatea feminină, cu multiplele sale roluri cultice.
În acelaşi sens, am identificat sanctuare care conţin toate cele trei importante
elemente specifice: creaţii artistice, vetre (prezenţa focului ca simbol cultual extrem
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de important) şi morminte, care reprezintă atenţia acordată celor trecuţi, ca factor de
continuitate spirituală, de trecere şi transmitere.
XXX

Precizăm că am considerat necesară tipărirea unei noi ediţii într-o editură
consacrată, pentru ca lucrarea noastră să-şi găsească posibilităţi largi de difuzare
internă şi internaţională.
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Tema 1. Cuaternarul. Limite şi periodizare•

I. Cadrul geo-cronologic
Arheologii urmăresc evidenţierea fenomenului istoric odată cu apariţia
omului şi cu primele rezultate ale activităţii sale. După mai mult de două secole de
cercetări şi săpături sistematice sau de descoperiri fortuite, utilizând metode şi
tehnici proprii ori ale unor ştiinţe şi discipline conexe, arheologii au avut posibilitatea
să evidenţieze existenţa unor culturi şi faciesuri arheologice, perioade şi etape isto
rice ale evoluţiei omenirii. Preistoria se poate echivala cu ultima mare perioadă
geologică din evoluţia pământului, Cuaternarul, împărţit în două mari subdiviziuni:
Pleistocen şi Holocen. Pleistocenul reprezintă o altă etapă în evoluţia pământului şi
este evidenţiat, în regiunile de altitudine înaltă şi medie, prin alternanţa perioadelor
glaciare şi a celor temperate (interglaciare), care au cuprins întregul Continent (A.
Saraiman,V. Chirica, coord., 1 999). Pentru cea mai mare parte a Europei, studiul
Preistoriei înseamnă cercetarea Cuaternarului, adică a elementelor oferite de ştiinţele
naturii. În felul acesta se poate aprecia că Preistoria reprezintă evoluţia cronologică
a umanităţii, iar Cuaternarul, totalitatea fenomenelor geo-pedologice, evoluţia climei
şi a celorlalte elemente pe care le studiază ştiinţele naturii.
Congresul INQUA de la Christchurch, din anul 1 973, a menţinut marea
subdiviziune a Cuaternarului, în Pleistocen şi Holocen, limita dintre acestea fiind
stabilită la 1 1 .500 ani BP (9.800 ani BC). Această limită se referă la etapa de sfărşit
a ultimei glaciaţiuni, anterioară încălzirii climatice majore (optimul climatic postgla
ciar). Perioada Pleistocen - Holocen este caracterizată prin două diviziuni: Tardi
glaciarul (oscilaţiile climatice Allerod-Dryas recent) şi Postglaciarul (Preboreal
Subatlantic), corespunzătoare Holocenului propriu-zis.
Cunoaşterea tuturor elementelor specifice Cuaternarului s-a putut realiza
prin studiul stratigrafiei, a depozitelor care conţin vestigii ale locuirilor umane, dar
şi prin interpretări ale sedimentologiei depunerilor.
La sfărşitul secolului al XVII-iea, danezul Nicolas Stenon a pus bazele
geologiei stratigrafice prin explicarea principiului acumulărilor succesive ale
depunerilor. La începutul secolului al XX-lea, Albrecht Penk şi Eduard Brilckner au

• Cf.

şi V. Chirica, D. Boghian, 2003 . Arheologia preistorică a lumii (I. V. Chirica, Paleolitic 
li, D. Boghian, Neolitic-Eneolitic ), BAI XII, Ed. Helios, Iaşi.

Me zolitic ;
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studiat morenele din Bavaria şi, pe această cale, cei doi au stabilit existenţa glacia
ţiunilor. Au fost identificate urmele geologice a patru glaciaţiuni ale Europei
Centrale şi Occidentale (calota alpină), care au primit numele unor afluenţi ai
Dunării: Giinz, Mindel, Riss şi Wilrm, stabilite în această ordine cronologică.
Perioadele intermediare dintre două glaciaţiuni au primit numele generic de inter
glaciare: Giinz-Mindel, Mindel-Riss, Riss-Wilrm, dar, îndeosebi în ultima glacia
ţiune au fost evidenţiate mai multe etape intermediare, de răcire şi de ameliorare a
climei, numite stadii (fazele de răcire) şi interstadii (oscilaţiile de încălzire). În
geocronologia germană mai veche se aprecia existenţa unui număr de trei stadii şi
două interstadii, iar în cea franceză, 4 stadii şi trei interstadii. În prezent se operează
îndeosebi cu două noţiuni:
1 . Pleniglaciar, unitatea climatică a celor mai reci perioade ale ultimei
glaciaţiuni în Europa. Au fost evidenţiate două pleniglaciare, caracterizate prin
depuneri de loess, soluri puţin evoluate sau de turbă. Pleniglaciarele au fost eviden
ţiate în loess-urile din Austria până în Normandia. Pleniglaciarul inferior este datat
între începutul Wilrmului şi până pe la 22.000/20.000 ani BP; Pleniglaciarul superior
este contemporan cu ultimul stadiu Wilrmian (aproximativ 20.000- 1 8.000 ani BP).
2. Interpleniglaciar, termen utilizat îndeosebi în Europa Centrală şi în
Siberia. Acesta cuprinde ansamblul oscilaţiilor climatice temperate, din partea de
mijloc a ultimului glaciar, până pe la 20000 ani BP.
În Europa septentrională (calota scandinavă) au fost identificate trei faze
glaciare şi două interglaciare, care au primit denumiri ale zonei geografice: Elster,
Saale, Vistula (=Weichsel, numele german al Vistulei), separate de interglaciarele
Cromer, Holstein şi Eem, corelate cu fazele climatice ale cronologiei alpine. În
America de Nord (în cadrul calotei canadiene) au fost separate patru glaciaţiuni:
Nebraska, Kansas, Illinois, Wiskonsin, corelate cu acelea europene.
Unii specialişti vorbesc de încă două glaciaţiuni europene, mai vechi, Biber
şi Donau, contestate de alţii, deoarece urmele lor nu au mai fost semnalate cu aceeaşi
coerenţă (V. Chirica, D. Boghian, 2003, 9- 1 9).
Pe aproape întregul continent african, glaciaţiunile Europei au fost echi
valate cu perioade pluviale: Kaguerian, Kamasian, Kanjerian, Gamblian, intercalate
de faze aride, numite interpluviale (C. Rădulescu, 200 1 ; J. Garanger, 1 992; M.
Brezillon, 1 969).
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Tabelul 1. Glaciaţiunile din Europa şi America; pluvialele din Africa.

Postpluvial

HOLOCEN
Wi.irm

Weichsel

Riss-Wi.irm

Eem

Riss

Saale

Mindel-Riss

Holstein

Mindel

Elster

Gi.inz-Mindel

Cromer

Giinz

Wiskonsin

1 0.000BP

Gamblian
Interpluvial

1 30.000BP

Kanjerian

Illinois

Interpluvial
Kamasian

Kansas
Nebraska

Interpluvial

700.000BP

Kaguerian

1 .800.000BP

Aşadar, Pleistocenul este caracterizat prin perioadele de răcire intensă a
climei, dar şi de încălzire accentuată, prin perioade cu ploi intense, intercalate de
faze deosebit de aride, care au determinat un întreg lanţ de schimbări ale peisajului
terestru. Vârsta geologică a tuturor fenomenelor care caracterizează Pleistocenul a
putut fi stabilită cu oarecare precizie prin metoda polarităţii magnetice a stratelor
geologice. În felul acesta s-au stabilit mai multe inversiuni ale ploilor magnetici nord
şi sud ai pământului, determinând polaritatea normală şi inversă din momentul
constituirii acestora. Pe noi ne interesează următoarele momente: Olduvai, datat între
1 ,77 şi 1 ,95 MA; Jaramillo (0,99 - 1 ,07 MA), care caracterizează epoca
paleomagnetică Matuyama, de polaritate inversă, fiind urmată de epoca Brunhes, de
polaritate normală (0,78 MA) (C. Rădulescu, 200 1 ; J.-L. Monnier, 1 992).
Tabelul 2. Schiţa inversiunilor magnetice (după M. Otte, 1 996).

Polarităţi negative

Polarităţi pozitive

Jamaica, spre 200.000 ani
Brunhes, de la O la 7 1 O.OOO ani
Levantin, spre 300.000 ani
Jaramillo, de la 900.000 la 950.000 ani
Olduvai, de la 1 .600.000 la 1 .800.000 ani Matuyama, de la 7 1 O.OOO la 1 .600.000
am
Limita inferioară a Pleistocenului constituie baza Cuaternarului şi a fost
fixată la aproximativ 1 ,8 MA (milioane ani), cu ocazia Congresului Internaţional de
Geologie de la Londra, în 1 948, pe baza prezenţei genurilor Bos, Equus, Elephas,
dar această încadrare este foarte discutată în prezent. Ea se bazează pe asociaţiile
faunistice ale Villafranchianului, formaţiune sedimentară continentală (definită
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pentru prima dată în Italia, la Villafranca Piemonte, de către L. Pareto, în 1 865), prin
care se face trecerea dintre Terţiar şi Cuaternar.
Pleistocenul este divizat în trei etape:
a. inferior, contemporan cu asociaţiile faunistice ale Villafranchianului superior,
datat între 1 ,5 - 1 ,3 milioane ani sau 700.000 ani BP (între începutul Cuater
narului şi baza interglaciarului Giinz-Mindel (Cromerian);
b. mijlociu, contemporan cu Cromerianul, durează până la baza interglaciarului
Riss-Wiirm (700.000 - 1 30.000 ani BP;
c. superior, ce durează până la începutul Holocenului, deci între 1 30.000 ani BP şi
aproximativ 1 O.OOO ani BP (H. de Lumley, 1 976), dar nu toţi specialiştii în
domeniu sânt de acord cu această periodizare.
Tabelul 3. Elementele generale ale Preistoriei în conexmne geocronologică,
culturală şi paleoantropologică (după M. Otte, 1 996)
Sub 1 O.OOO ani
Holocen
Mezolitic şi Neolitic
Între 1 0.000-35.000
Wiirm recent Paleolitic superior

Între 35 .000 - 70.000

Wiirm vechi

Musterian, locuiri foarte dense,

Între 75.000- 1 30.000

Riss - Wiirm

N eandertalieni

Între 1 30.000-300.000 Complexul
Locuiri dispersate, Levalloisian,
am
glaciar Riss
Musterian, Acheulean recent, PreÎntre 300.000 Mindel - Riss, Tradiţii tehnice şi forme anatomice
700.000 ani
Mindel
variate; industrii pe bloc (Acheulean) şi
(Cromerian) pe aşchii (Taubachian, Tayacian)
Spre 730.000 ani
Trecerea de la Pleistocenul inferior la cel superior
Între aproximativ
Urme de industrii disparate, de tip
Pleistocen
700.000 şi 1 .000.000
am

inferior

"Cultura de prund" (Galets amenages),
puţine resturi anatomice cunoscute
(Dmanisi în Caucaz)

Prima glaciaţiune a Pleistocenului, Giinz, de factură alpină, a fost definită în
sedimentele afluentului omonim al Dunării, pe baza morenelor şi a nivelelor de
prundişuri fluvio-glaciare. Este corelată cu glaciaţiunile Elster din nordul Europei,
şi Nebraska, din America de Nord, fiind datată între aproximativ 1 .200.000 şi
700.000 ani.
Urmează interglaciarul Giinz-Mindel, numit Cromer în Europa de nord,
Bjelovjesh în Scandinavia şi Afton în America de Nord.
Glaciaţiunea a doua alpină, Mindel, poartă numele altui afluent al Dunării.
Este paralelizată cu glaciaţiunile Elster (Europa de nord), Oka (Rusia) şi Kansas
(America de Nord), fiind datată aproximativ între 650.000-350.000 ani.
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Interglaciarul Mindel-Riss este paralelizat cu Holstein (Europa de Nord),
Lithvino (Rusia-Scandinavia), Yarmouth (America de Nord) şi pare să fi evoluat
între 350.000-300.000 ani.
Al treilea glaciar al Pleistocenului, Riss, a fost datat între aproximativ
300.000 şi 1 30.000 ani, fiind mai mult sau mai puţin contemporan cu Saale
(împărţită, la rîndul ei, în Warthe, Treene şi Drenthe) în Europa de Nord, Nipru în
Rusia şi Illinois în America de Nord. Poartă, de asemenea, numele unui afluent al
Dunării.
Interglaciarul Riss-Wilrm are o datare destul de largă, între 1 30- 1 20.000 sau
1 1 0-70.000 ani. Fenomenul identic poartă numele de Eem în Europa de Nord,
Mikulino în Rusia şi Sangamon în America de Nord.
Ultimul glaciar, Wilrm, datat între aproximativ 1 1 0.000 (70.000) şi I O.OOO
ani BP, este numit Weichsel (Vistula) în nordul Europei, Valdai în Rusia şi
Wiskonsin în America de Nord.
Această a patra glaciaţiune a fost divizată în mai multe stadii şi interstadii
(oscilaţii de încălzire), datate şi numite diferit, în funcţie de zona geografică şi de
rezultatele metodei de cronologie absolută, luate în consideraţie. O încercare de
sistematizare a geocronologiei Wilrmului ar fi următoarea:
- Odderade (în Germania), interstadiu posterior celui numit Brorup (în
Danemarca), 80.000 ani BP.
- Amersfoort (pe valea Eemului, în Olanda), 65.000 ani BP. După alţi
specialişti, Brorup este datat la 60.000 ani BP.
- Moershooft, în Olanda, este datat între 5 1 .000 şi 46.500 ani BP, fiind
paralelizat cu Popperinge.
- Hengelo, în Olanda, este datat la 39.000-37.500 ani BP, dar unii autori îl
echivalează cu Podhradem.
- Les Cottes, în Franţa, este datat între 36.000 şi 34.000 ani BP.
- Denekamp, în Olanda, este datat între 32.200 şi 28.860 ani BP.
- Kesselt, în Franţa, are o datare mai largă, între 29.000 şi 25.000 ani BP;
unii specialişti au creat Interstadiul Arcy - Denekamp - Kesselt - Stielfried B, la care
noi adăugăm Maisieres şi Briansk, semnalate în staţiunile eponime din Europa
Centrală, Europa Occidentală şi Rusia, între 28.000 ani şi 25 .000 ani BP.
- Tursac, în Franţa, dar identificat şi în staţiuni din alte ţări, este datat pe la
23 .000 ani BP.
- Maximum Valdai, plasat de O. Soffer în Câmpia Rusă, a fost datat
aproximativ între 2 1 .000 ani BP şi 1 9.000 ani BP.
- Laugerie şi Lascaux, având staţiunile eponime în Franţa, sînt datate uneori
separat (Laugerie, între 1 9.700 şi 1 8.500 ani BP, Lascaux, între 1 7.800 şi 1 6.500 ani
BP), alţi autori, apelând la o singură oscilaţie climatică, purtând ambele nume.
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- Dryas (octopetala) din familia rosaceelor, cu flori albe şi cu opt petale, are
habitatul actual în zonele nordice sau montane:
- Dryas I, datată între 1 6.000 - 1 4.000 ani BP, Dryas li, între 1 2.300 - 1 1 .800
ani BP şi Dryas III, între 1 0.800 - 1 O.OOO ani BP. Între aceste oscilaţii climatice au
fost plasate: Bolling (în Danemarca), între 1 3 .300- 1 2.300 ani BP şi Allerod (în
Danemarca), între 1 1 .800 - 1 0.800 ani BP. Oscilaţia climatică Dryas III marchează
sfârşitul Pleistocenului, mai exact Tardiglaciarul şi începe Holocenul (Actualul),
constituit de următoarele oscilaţii:
- Preboreal, perioadă care începe pe la 1 0.500, 10.200 sau 1 0. 1 50 ani BP şi
durează până la 9.000 sau 8.800 ani BP.
- Boreal, pusă în evidenţă, ca şi celelalte secvenţe ale Holocenului, prin
analize de polen, a fost încadrată între 8.800 (9.000) şi 7.500 (8.750) ani BP.
- Atlantic, urmează imediat etapei anterioare, între 8.000 (7.500) şi 7.450
(5 .500) ani BP.
- Subboreal, perioadă penultimă a Holocenului, datată între 5 .500 (5 .000) şi
4.300 (4.450) ani BP, dar unii specialişti consideră că datorită enormei diversificări
a vegetaţiei, această oscilaţie climatică poate fi observată ca evoluând până pe la 800
ani BC. În cadrul geo-cronologic al acestor ultime perioade au fost încadrate locuirile
de tip epipaleolitic - mezolitic.
- Subatlantic, datată între 4.450 - 2.500 BP sau 800 ani BC, nu şi-a încheiat
evoluţia, manifestându-se şi în prezent, sub formă de creşteri ale rigurozităţii climei
în unele zone geografice ale Terrei (M. Brezillon, 1 969; J. Garanger, 1 992; A. Leroi
Gourhan, 1 988; O. Soffer, 1 985; A. Gob, 1 98 1 ; D.-Q. Bowen, 1 98 1 ).
O altă propunere de periodizare geocronologică ar fi următoarea (V. Chirica,
D. Boghian, 2003, 9- 1 9):
- Între 1 25.000 şi 70.000 BP (începutul ultimei glaciaţiuni) se caracterizează
printr-o alternanţă climatică a interstadiilor Amersfoort!Brorup şi Odderade.
- Urmează Pleniglaciarul inferior, cu mai multe episoade temperate, între
70.000 şi 60.000 BP.
- Pe la aproximativ 60.000 BP se produce începutul Interpleniglaciarului,
care ar fi durat până la 45.000 ani BP, după care urmează mai multe faze de încălzire
şi de răcire a climei:
- Oscilaţia Moershoofd, între 45 .000 - 40.000 BP - în Belgia, contemporană
este oscilaţia Poperinge, datată la 45 .600 BP.
- Oscilaţia Hengelo - Les Cottes, recunoscută în mai multe staţiuni din
Europa Occidentală, este datată între 3 8.000 BP şi 34.000/33.000 BP.
- Oscilaţia Arcy - Denekamp - Stillfried B este datată între 32.200 şi 28.300
BP.
- Oscilaţia Maisieres este datată la 27.965 BP (GrN 5523).
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- Episodul Tursac, ultimul din Interpleniglaciar, este datat între 26.00024.000 BP.
- La nivelul episodului Tursac, specialiştii ruşi au identificat solul fosil de
tip Briansk, datat pe la 25.000 BP.
Precizăm că între aceste oscilaţii climatice au fost înregistrate mici
interstadii cu climă rece, numite Hengelo-Arcy, Arcy-Mesieres şi, respectiv,
Mesieres-Tursac.
- Urmează Pleniglaciarul superior, cu mai multe episoade şi faze
intermediare:
- Episodul Laugerie (vechiul interstadiu W IIVIV, numit şi Maximum
Valdai de către Olga Soffer), situat aproximativ între 20.000- 1 9.000 BP.
- Faza rece, Laugerie-Lascaux, între 1 9.000 - 1 8 .000 BP.
- Episodul Lascaux, între 1 8.000 şi 1 7.000 BP.
- După Lascaux, clima redevine rece, între aproximativ 1 7.000 şi 1 3 .000 ani
BP; este episodul climatic Dryas I.
- Oscilaţia Bolling, temperată, evoluează între 1 3.500 şi 1 2.000 BP.
- Episodul Dryas II, de foarte scurtă durată şi de mică amplitudine, este
constatat pe la 1 2.000 BP.
- Oscilaţia climatică Allerod, temperată, între 1 2.000 şi 1 0.800 BP, este
ultima perioadă de încălzire de dinaintea Holocenului.
- Episodul Dryas III, ultima etapă rece a Tardiglaciarului, face legătura cu
Holocenul, între 1 0.800-10.000 BP.
Precizăm că nu sânt diferenţe majore între punctele de vedere ale
specialiştilor în ceea ce priveşte oscilaţiile şi episoadele climatice ale Holocenului.
O încercare de corelare a acestor elemente de geocronologie cu culturile
arheologice şi cu faciesurile culturale (industriale) ar putea crea multe probleme de
înţelegere, întrucât dezvoltarea comunităţilor umane, a elementelor specifice,
culturale şi tehnice, nu a urmat direcţii identice în timp şi spaţiu (V. Chirica, D,
Boghian, 2003). Pentru a exemplifica o astfel de situaţie, şi pentru a crea un cadru
general al episoadelor glaciare şi culturile arheologice, aducem următoarele
precizări:
- Gilnz: tehnocomplexe cu Pebble Cu/ture (Cultura de prund), galete cioplite
şi de aşchii;
- Gilnz-Mindel şi Mindel: Acheulean, galete cioplite, Clactonian (aşchii),
Tayacian ;
- Mindel-Riss şi Riss: Acheulean, Tayacian, Levallois, Premusterian,
Musterian vechi, Micoquian, industrii de aşchii;
- Ris-Wilrm (Eem): Acheulean, Tayacian, Musterian;

25
https://biblioteca-digitala.ro

Viaţă şi moarte... Spiritualitatea înmormântărilor

- Wiirm, cu stadiile, interstadiile şi oscilaţiile sale climatice cuprinde marile
culturi arheologice şi faciesuri ale Paleoliticului mij lociu (Musterian), Paleoliticului
superior şi Epipaloliticului (Aurignacian - Epigravettian).
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II. Omul
O altă direcţie a cercetărilor arheologice o constituie prezentarea creatorului
întregii civilizaţii şi a culturilor arheologice, a sacrului individual şi colectiv din
Paleoliticul european, tipul fizic şi creaţia sa materială, care are, de cele mai multe
ori şi o deosebită semnificaţie spirituală.
Australopitecii, care au apărut în urmă cu aproximativ 4,5 MA, sânt
consideraţi primii oameni cu un comportament specific. Descoperiri s-au făcut în
Africa de Sud (craniul de copil de la Taung), apoi au fost scoase la lumină mai multe
sute de resturi fosile, în Africa de Est şi în cea Meridională. Au fost repartizaţi în
două grupe mari: Australopithecus şi Paranthropus, numit şi Australopithecus
robustus.
În general, aceştia au fost fost dataţi între 3,8 MA (A. anamensis) şi 1 ,2 MA
(A. a.fricanus). Oamenii care au vieţuit la Laetoli au lăsat cele mai vechi dovezi ale
mersului biped în cenuşa vulcanică (Y. Deloison, 1 992; M. Otte, 1 999). Pe baza
resturilor fosile, s-a putut constata că bipedia acestora era permanentă, capacitatea
lor cerebrală avea un volum de 600 - 800 cmc, înălţimea de 1 ,30 - 1 ,50 m, fiind
adaptaţi la un regim alimentar omnivor.
Australopitecii de tip robustus erau mai rezistenţi, cu o înălţime mai mare,
de aproximativ 1 ,50 - 1 ,60 m, capacitatea craniană, de aproximativ 500 - 550 cmc;
aveau o dentiţie adaptată la consumarea tuberculilor şi a rădăcinilor. Specialiştii au
considerat că cel puţin masculii aveau o dentiţie care dezvoltase muşchii temporari,
necesari masticaţiei.
Australopitecii de tip Homo habilis şi mai ales, Homo rudolfensis
(descoperit la Koobi Fora - Kenia), şi datat la 1 ,88 MA, erau dintre cei mai robuşti
oameni ai speciei, cu o capacitate craniană de 775 cmc, cu un prognatism facial şi
torus supra-orbital mai puţin evidenţiate în comparaţie cu predecesorii lor.
Homo erectus este datat între 2 MA şi 1 ,6 MA. Se consideră că cele mai
importante descoperiri aparţin Africii de Est, îndeosebi celor de la Olduvai, Koobi
Fora, Turkana Vest, Omo, Melka Kunture. Avea înălţimea de 1 ,50 - 1 ,60 m,
capacitatea cerebrală, de 800 - l OOO cmc, fruntea joasă, craniul alungit, mandibula
fără menton (bărbie), iar orbitele erau marcate de o creastă evidentă. Se consideră că
această specie s-a răspândit pe întregul continent african (în Africa de Sud, spre 1 ,5
MA, iar în Africa de Nord, pe la 1 ,0 MA. De asemenea, tot acesta pare să fie
creatorul unor industrii europene şi asiatice, unde se instalează în mod independent,
între un continent şi altul, între 2 MA şi 1 ,5 MA (M. Toussaint, 1 995 ; F. Semah,
Chr. Falgueres, coord. 200 1 ). Deci, pe cale arheologică, s-a constatat că Homo
erectus a ocupat întregul spaţiu al Lumii Vechi, cu excepţia celor mai nordice
regmm.
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Homo erectus evoluat şi Homo sapiens arhaic crează specialiştilor multe
probleme în interpretarea fenomenului paleoantropologic şi arheologic (al creaţiei
industriei litice). Între 500.000 - 1 00.000 ani, continentul african este locuit de un
ansamblu de tipuri umane, care prezintă un intens amestec de caractere arhaice şi
modeme: bolta craniană supraînălţată, capacitate craniană medie de 1.300 cmc, o
morfologie evoluată a occipitalului şi a temporarului, dar şi faţă voluminoasă cu
torus supraorbital masiv. Este interesant şi faptul că aceste noi elemente au fost
identificate tot în Africa de Est, dar şi de Sud (Bodo, Omo, Laetoli, Broken Hill,
Florisbad, Border Cave) (M. Toussaint, 1995).
În extinderea lor aproape permanentă, comunităţile respective au ocupat şi
alte spaţii geografice ale Lumii Vechi, între aproximativ 2 MA şi 1 MA. Astfel, pe
la 1 ,5 MA sânt datate unele dintre cele mai vechi industrii litice din Europa; în
Caucaz, la Dmanisi, există dovezi certe de locuire, pe la 1, 7 MA; în Orientul
Apropiat, cele mai vechi urme de locuire se datează pe la 1 ,4 MA; în China, primele
unelte par să depăşească 1 MA, iar în insula Java, cele dintâi fosile umane sînt datate
pe la 1, 1 MA. Noi considerăm necesare câteva precizări:
1 . Descoperirile de unelte create de om nu sunt asociate cu resturile umane;
există industrii fără fosile umane, după cum au fost adesea identificate oseminte
umane foarte vechi, fără să fi fost asociere cu uneltele create;
2. Opiniile arheologilor nu ajung întotdeauna în convergenţă totală cu ale
antropologilor, astfel că se pot găsi formulări şi datări sensibil deosebite. Aşadar, nu
trebuie să ne mire neconcordanţele de datare cu acelea consacrate arheologiei epocii
paleolitice.
Mandibula de la Dmanisi pare să demonstreze aceleaşi caractere amestecate,
arhaice şi modeme, ca şi unele descoperiri africane, dar specialiştii nu pot preciza
poziţia filetică a acestei fosile. În 1 999 au fost descoperite alte două fosile umane:
un craniu aparţinând unei tinere de 15-16 ani, şi o calotă robustă, aparţinând altei
femei, de 20 de ani. Aceste resturi fosile sunt considerate cele mai vechi dovezi ale
existenţei omului în spaţiul euroasiatic (M. Otte, 1999).
Aşadar, putem sintetiza următoarea posibilă evoluţie a tipului uman:
- Între 4 şi 3 MA, se evidenţiază Australopithecus, din grupa
Preantropienilor care au evoluat spre mersul biped;
- Între 3 şi 2 MA, alte specii de Australopithecus (cum ar fi Homo habilis)
sunt creatorii primelor unelte cioplite intenţionat;
- Între 2 şi 1 MA, spre sfărşitul perioadei, dispare Australopithecus, dar
Homo ergaster şi Homo erectus devin nu numai creatori de cultură arheologică
(Pebble Cu/ture), dar şi ai primelor locuinţe-adăpost, iar pe baza descoperirilor din
grota Kozamika, Bulgaria, stratul 12, datat pe la 1 .000.000 ani, se apreciază ca ei au
creat decoruri abstracte, dispuse în serii de striaţii şi incizii, care reprezintă un sistem
28
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

de simboluri (A. Guadelli & J.-L. Guadelli, 2004, 77-94). La începutul acestei
perioade se datează sedimentul din grota de la Makapansgat, în Africa de Sud, unde
australopitecii au adus, din mediul amorf, nelocuibil, în mediul campamentelor lor
foarte rudimentare, un galet din jasp, care înfăţişa o figură umană. Aceasta este,
poate, prima manifestare a sacrului colectiv, ceea ce poate contribui la a se
demonstra că omul s-a născut cu sentimentul religios. M. Otte ( 1 988) a apreciat că,
luate din mediul lor natural, şi transportate în mediul locuibil, umanizat şi sacralizat,
adăugăm noi, prin prezenţa omului, deci dintr-un univers în altul, aceste obiecte
căpătau sensuri simbolice. După opinia noastră, tocmai această transportare a unor
obiecte dintr-o lume în alta, din mediul amorf, natural, în cel umanizat, reprezenta
imensul pas făcut de Om în cadrul evoluţiei sale spirituale. Apreciind chiar şi faptul
că unele dintre aceste obiecte non-utilitare erau aduse în perimetrul locuibil numai
datorită caracterului lor estetic, trebuie să acceptăm faptul că Omul era atent şi
sensibil la valenţele frumosului ca element de spiritualitate, cu finalitate pozitivă,
benefică.
- Între 1 MA şi 500.000 ani se evidenţiază alte preocupări ale lui Homo
erectus, dar şi ale Anteneandertalienilor, printre care domesticirea şi utilizarea
intenţionată, permanentă a focului, constituie cea mai mare realizare a omului
preistoric. Aceştia sunt creatorii primei culturi arheologice, Acheuleanul, care s-au
răspândit peste tot în Lumea Veche. Probabil că din această perioadă datează
obiectele non-utilitare, asupra cărora s-a constatat intervenţia omului: o lamă de os,
de vârstă acheuleană, de la Pech-de-l' Aze, Franţa, decorată cu şiruri de striuri oblice,
dispuse în zig-zag; o plachetă de la Quneitra, Israel, de aceeaşi vârstă, avea incizii
curbe (G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005, 1 8-65 ; G. Davidescu, V.
Chirica, M. Cucolea, 2009).
- Între 500.000 şi 200.000 de ani se poate include faza clasică a Paleoliticului
inferior, care ocupă şi teritoriul european, dar industria litică din staţiunea de la
Isemia-La Pineta (Italia) se datează pe la 800.000-700.000 ani. Se accentuează
diversificarea tipurilor de unelte, sunt amenajate noi tipuri de adăposturi, care încep
să fie încălzite cu vetre de foc, inclusiv în peşteri (Lazaret, Franţa), se poate observa
existenţa unei strategii în folosirea spaţiului locuibil şi în practicile de vânătoare, cu
măsuri coerente de protecţie a vânatului, de unde se constată începutul permanenţei
caracterului social al comunităţilor umane. La Bilzingsleben, Germania, o tibie de
elefant a fost decorată cu serii de 3 incizii dispuse organizat, în „stea" (verticale, pe
friză orizontală, şi oblice, la extremităţi) (Fig. 1 ), datată spre 300.000 ani (J. K.
Kozlovski, 1 992, fig. 1 8, p. 33), iar la Cima de los Huesos, Atapuerca, în Spania, un
mormânt colectiv a fost amenajat într-o grotă naturală (unde s-au descoperit
numeroase alte schelete umane), dar ca ofrandă funerară s-a descoperit o piesă
bifacială din cuarţit, de o calitate excepţională (J. Clottes, 2005, 2 1 ). Considerăm
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necesar să precizăm că bi faciala respectivă a fost depusă doar ca ofrandă, la un singur
înhumat, ceea ce poate constitui un element important în ceea ce priveşte spiri
tualitatea depunerii de ofrande în morminte, încă din Paleoliticul inferior final (Fig.
2) (V.-C. Chirica, V. Chirica, 20 1 2, 1 - 1 9).
- Între aproximativ 200.000 şi 40.000-35.000 BP, dintre Anteneandertalieni
se evidenţiază Omul de Neandertal, creatorul Musterianului ca principală cultură
arheologică a Paleoliticului mijlociu din întreaga Lume Veche, cu o întreagă gamă
de realizări tehnice noi (stăpânirea modalităţii speciale de cioplire a uneltelor) şi de
perfecţionare a realizărilor anterioare (adăposturi, vetre de foc, ateliere de cioplire a
uneltelor). Spiritualitatea comunităţilor umane constituie o certitudine, prin ritualu
rile funerare, prin existenţa celor dintâi mituri, legate de vânătoare (a ursului, a
mamutului), chiar şi prin descoperirea unor complexe de cult cu elemente osteolo
gice aparţinând speciilor vânate cu predilecţie (Ripiceni-Izvor, Boroşteni în
România, Băchler în Elveţia, Zotz, în Germania, Ehrenberg în Austria, Bonifay în
Franţa).
În legătură cu practicile mortuare, s-a constatat existenţa unui cult al
mandibulelor umane sau a unui alt cult al craniilor: Guattari, Italia (Fig. 3 ), fără rela
ţii cu posibile antropofagii cultuale, care ar fi putut să constituie o realitate, aşa cum
s-a interpretat descoperirea de la Krapina, Croaţia), asocierea osemintelor umane, în
morminte de copii, cu unelte de piatră ale adulţilor (La Ferrassie, Franţa) (M. Otte,
1 996). O spectaculoasă creaţie, cu elemente de certă spirituaitate, a Omului de
Neandertal o constituie „masca" umană din nivelul musterian al grotei Roche
Cotard, din Franţa: o plachetă din silex, aproape ovală, care purta negativele unor
desprinderi naturale, semănând cu o faţă umană, a fost adusă din mediul natural,
nelocuibil. Pentru a completa aspectul fizic uman, au fost realizate alte două
desprinderi, care să accentueze locul ochilor; cum în placa de silex exista un nodul
de calcar, acesta a fost înlăturat şi în locul lui s-a introdus o aşchie din os, pentru ca
„ochii" să capete relief; în partea de jos a „feţei" s-a realizat desprinderea unei alte
aşchii, pentru a marca gura feţei umane. J.-C. Marquet, M. Lorblanchet (2000)
consideră că această plachetă din silex, transformată de Om pentru a i se accentua
caracteristicile antropomorfe, a devenit unul din elementele apariţiei artei paleolitice,
ca proto-figurină antropomorfă. După părerea noastrtă, această piesă poate constitui
o primă tentativă a Omului de umanizare a universului locuibil, prin intervenţia
asupra plachetei amorfe, căreia i s-au imprimat trăsături după chipul creatorului ei
(Fig. 4).
În ceea ce priveşte aspectele practicilor funerare ca fenomen religios,
aducem în discuţie mormântul de la Shanidar, Irak, unde defunctul a fost depus pe
un pat de flori. Mormântul a fost datat la aproximativ 38.000 ani BP, iar înhumarea
s-a făcut, potrivit analizelor de polen (din florile respective) în lunile mai-iulie (M.
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Brezillon, 1 969, 220; Renaut-Miskovsky, J., Girard, M., Bui Thi Maî, 2005, 2072 1 2). Mormântul are o dublă semnificaţie: s-a constatat că şi astăzi păstorii irakieni
caută aceleaşi specii de plante pentru efectele lor terapeutice; dacă am lua în consi
deraţie şi ideea depunerii mortului pe un pat de flori, avem în vedere sentimentul
estetic, ca element de spiritualitate a Omului de Neandertal.
În Asia au fost descoperite tehnocomplexe litice, dar şi resturi fosile umane.
Astfel, industria de la Xihondou este datată la 1 .200.000 ani; descoperirile
paleoantropologice au fost încadrate începând cu 1 .000.000 ani (Sangiran, Java),
apoi, la 800.000 ani (Lantian şi Nanzhao, China), 600.000 ani (Yuanmou, China),
500.000 (Lantian şi Zhoukoudian, China), până spre 200.000 ani (Xenian, Dali,
China; Narmade, India) (J. Chavaillon, 1 992; D. Grimaud-Herve, F. Serre, J.-J.
Bahain, R. Nespoulet, 200 1 ).
În Europa, Anteneandertalienii, sub numele de Homo erectus, Homo
antecesor şi Homo heidelbergensis sânt dataţi începând cu aproximativ 1 ,5 MA.
Aceştia aveau înălţimea de 1 ,60 - 1 , 70 m şi capacitatea craniană de 1 1 00 - 1400 cmc.
Nu este exclus ca aceşti Homo erectus să fi pătruns pentru prima dată în Spania, din
Africa, prin Gibraltar; ajunse aici, grupele umane respective au avut o dezvoltare
singulară, ajungând spre Neandertalienii consideraţi clasici, europeni. Avem şi
câteva descoperiri mai importante:
Omul de la Ceprano (Italia) este datat la 800.000 ani. Este vorba de un craniu
al unui tânăr cu vârsta între 20 şi 30 de ani, cu un volum endocranian de 1 1 85 cmc.
Aşezarea de la Gran Dolina (Spania) a oferit peste 80 de resturi fosile umane
- resturi craniene, post-craniene şi dentare de la 6 indivizi. Capacitatea craniană pare
să fi fost de 1 1 00 cmc. Caracterele morfologice sunt arhaice, cu prezenţa torusului
supraorbital. Se consideră că aceste resturi fosile aparţineau unui predecesor al lui
Homo heidelbergensis, la rândul lui, precedându-l pe cel de tip Homo
neanderthalensis. Aceste descoperiri au fost datate la aproximativ 780.000 ani.
Mandibula de la Mauer (Germania), datată între 700.000 - 680.000 ani, este
robustă, cu o dantură masivă, dar morfologia sa o caracterizează ca fiind de tip
modem.
Omul de la Tautavel (Franţa) avea capacitatea craniană de 1 1 50 cmc, un
puternic torus supraorbital, o calotă craniană joasă şi alungită. Datarea sa este de
aproximativ 450.000 ani. Aceşti oameni sânt creatorii focului şi ai primelor
construcţii special amenajate pe teritoriul european (M. Otte, 1 999; J.-M. Cordy
(sous la dir. de), 1 995).
Proto Cro-Magnon-ul din Orientul Apropiat şi Africa a creat aceleaşi
numeroase probleme şi semne de întrebare specialiştilor din mai multe domenii. Ne
referim la forme morfologic modeme, asemănătoare cu Homo sapiens sapiens, dar
a căror vechime, stabilită cu destulă exactitate, depăşeşte cu mult perioada
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considerată ca reprezentând „epoca" acestuia. Există şi o situaţie inversă: se cunoaşte
faptul că Châtelperronianul este un tehnocomplex al Paleoliticului superior de
început, dar creatorul acestuia, găsit în asociere cu industria litică, este un
reprezentant al Omului de Neandertal. Pe de altă parte, s-a constatat că în Africa, la
Laetoli, Omo şi în destul de multe alte staţiuni (în nivelele superioare de locuire), au
fost descoperite forme umane de aspect modem, datate între 200.000 şi 1 00.000 ani,
iar în Orientul Mijlociu, la Amoud, Hayonim, Zuttyeh, Qafzeh, Skhul, Tabun,
Kebara etc., au fost identificate alte tipuri modeme (unele cu reminiscenţe arhaice),
datate între 92.000 şi 1 00.000 ani, deci cu mult timp înaintea apariţiei lui Homo
sapiens sapiens. Astfel, în grota Skhul de pe muntele Carmel, o industrie cu vârfuri
şi aşchii Levallois, deci de aspect musterian, era asociată cu 1 O schelete (7 adulţi şi
trei copii) în poziţie chircită, fiecare în mormânt propriu. Scheletele prezintă carac
tere amestecate, modeme şi arhaice şi au fost atribuite fie Omului de Neandertal, fie
celui de tip Proto Cro-Magnon. În grota Qafzeh, la sud-est de Nazaret (Israel), 1 3
indivizi (şase adulţi ş i şapte copii) au fost înmormântaţi în gropi separate. Prin
caracterele lor morfologice, aceste schelete se disting total de acelea aparţinând
Neandertalienilor, iar datarea lor este la 92.000 ani (D. Grimaud-Herve, F. Serre, J.
J. Bahain, R. Nespoulet, 200 1 ). Interpretarea acestui fenomen este diferită. Unii
specialişti (M. Toussaint, 1 995) consideră că nici un pre-neandertalian nu a fost
identificat în spaţiul geografic respectiv, deci se emite ideea că la sfărşitul
interglaciarului Riss-Wilrm, diverse grupe de Neandertalieni au părăsit Europa şi s
au instalat aici, „coabitând cu oamenii moderni instalaţi acolo începând cu
aproximativ 1 00.000 ani î.e.n." (M. Toussaint, 1 995, 49). J. Chavaillon ( 1 992, 293)
apreciază existenţa Neandertalienilor în Orientul Apropiat, în Israel şi Irak: ,,În ceea
ce priveşte vechii ocupanţi, Homo sapiens de pe muntele Carmel (Skhul) şi din
Galileea (Qafzeh), aceştia sânt indivizi care au multe trăsături comune cu Cro
Magnonii europeni. Homo sapiens din zona Mediteranei Orientale sunt cunoscuţi în
aceste staţiuni datate între 90.000 - 1 00.000 ani, deci ei aparţin unei epoci mult
anterioare celei în care a vieţuit Homo sapiens sapiens, descoperit în Franţa, în
staţiuni ale Paleoliticului superior". La rândul său, M. Otte ( 1 999, 1 27) constată doar
faptul că „oameni de tip modem erau deja asociaţi cu Musterianul din Orientul
Apropiat".
În ceea ce priveşte Paleoliticul superior, cu întregul complex de realităţi
arheologice, vom căuta să evidenţiem existenţa comunităţilor umane şi creaţiile lor
tehnico-tipologice, dar şi artistice, ca element esenţiala! fenomenului spiritualităţii.
Perioada Paleoliticului superior este cea mai strălucitoare şi mai complexă
din întreaga Preistorie a omenirii, luând în consideraţie cronologia faptelor la care
ne referim. Înţelegerea fenomenului necesită cunoaşterea câtorva date deosebit de
importante, căci, din punct de vedere geocronologic, observăm că începuturile
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Paleoliticului superior se plasează în cea de a doua parte a ultimei glaciaţiuni, mai
exact în ultima parte a Pleniglaciarului mijlociu, stadiile izotopice 3b-3a, echivalate
cu oscilaţiile climatice Hengelo-Denekamp, iar din punct de vedere cronologic, între
aproximativ 40.000 - 30.000 ani BP.
Omul de Cro-Magnon, ca reprezentant al lui Homo sapiens sapiens, este
asociat întregului Paleolitic superior european, fiind diferenţiat de formele anterioare
prin capacitatea craniană, de 1 450 - 1 650 cmc; înălţimea, de 1 ,60 - 1 ,80 m; crearea
unor impresionante manifestări artistice; o viaţă spirituală bogată şi foarte variată;
apariţia elementelor religioase, ca manifestări de grup sau individuale etc. (A. Leroi
Gourhan, 1990; M. Otte, 1993 ; J.-J. Hublin, 20 1 0, 96- 1 04).
Unii specialişti (B. Vandermeersch, 1988) consideră că deosebirea dintre
Homo erectus şi Homo sapiens sapiens este aleatorie, deoarece nu este decât un
proces evolutiv continuu, iar separarea dintre cele două specii nu se poate stabili cu
certitudine.
În ceea ce priveşte apariţia sa în Europa, opiniile sunt diferite. Unii
specialişti sunt de acord cu faptul că nu se poate admite o evoluţie liniară a Omului
de Neandertal spre Omul modern, cel puţin pe teritoriul european. Adepţii originii
lor din spaţiul oriental acceptă ideea că, pe la 40.000 ani, aceştia au urmat traseul
invers al Neandertalienilor, care, părăsind Europa, s-au îndreptat spre zonele est
mediteraneene (J. Chavaillon, 1992; J.-M. Cordy (sous la dir. de), 1995). Adepţii
ideii originii sale în alte spaţii geografice precizează faptul că Homo sapiens din zona
Mediteranei Orientale sânt asemănători cu tipul Combe Capelle, deci diferiţi de Cro
Magnon. Aşadar, aceştia nu ar putea fi strămoşii săi direcţi, dar s-ar putea căuta linii
de convergenţă cu reprezentanţii Aterianului din zona Maghrebului (D. Ferembach,
apud J. Chavaillon, 1 992). După opinia noastră, important considerăm a fi doar că
întreaga lume a fost „acoperită" de Homo sapiens sapiens, atât ca dovezi paleo
antropologice, cât şi în ceea ce priveşte urmele campamentelor, cu întregul cortegiu
de manifestări ale prezenţei sale (cf. M. Otte, sous la dir. de, 201 0).
Mobilitatea accentuată ar putea fi un element specific grupelor umane (dar
acest aspect nu trebuie nici diminuat, nici exagerat (J.-P. Mohen, 2005, 7 1 -73; M.
Otte, 2005, 1 5 7- 1 6 1 ; M. Otte, 20 1 4, 693-708; P. Noiret, 20 1 0, 181-199); diferenţa
faţă de toate celelalte mamifere superioare o constituie existenţa unei strategii cu
privire la exploatarea resurselor de hrană, de materii prime, a spaţiului geografic sau
de locuit, indiferent dacă ne referim la campamentele instalate pe diferite forme de
relief (terase, platouri, etc.), în peşteri sau în adăposturi sub stâncă (J.-K. Kozlowski,
2005, 1 0 1 - 1 06; P. Noiret, 20 1 0, 181-199). Din acest punct de vedere, una dintre
dovezile cele mai elocvente ale deplinei capacităţi de adaptare la condiţiile de mediu,
dar şi de continuă căutare o reprezintă „cucerirea", pas cu pas a noilor teritorii.
Ocuparea Australiei, la abia 40.000 de ani, şi a Americii, mai târziu, pe la 20.000 de
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ani, se datorează în primul rând condiţiilor cadruhii geografic, transgresiunilor şi
regresiunilor Oceanului Planetar, care au permis ori au împiedecat mobilitatea mai
accentuată a comunităţilor umane.
Prima cultură arheologică a Paleoliticului superior, Aurignacianul, se
întinde din Orientul Apropiat până la Atlantic. Elementele sale caracteristice sunt, în
tehnologia şi tipologia litică, debitajul lamelar, cu prezenţa gratoarelor şi burinelor
carenate, pe lame sau pe aşchii scurte şi groase, a lamelor „aurignaciene" cu retuşe
continui, a scobiturilor retuşate pe lame-lame etranglee, a burinelor diedre şi
busques, a lamelelor Dufour; în domeniul industriei osoase, se evidentiază vârful de
tip Mladec. De regulă, vârfurile de lance, din os şi/sau corn ori ivoriu sînt alungite,
cu baza despicată, uneori biconice; străpungătoarele sunt abundente, „lustruitoarele"
sânt decorate cu incizii; apar „bastoanele perforate". Obiectele de podoabă se
multiplică şi se diversifică în ceea ce priveşte suportul (dinţi, os, corn, piatră) şi
modul de realizare (perforare, incizii etc.); piesele de artă mobiliară îşi fac apariţia şi
se diversifică într-un ritm rapid; apare arta pe blocuri de piatră, ca şi elementele
figurative sexuale, masculine şi feminine (J.-P. Duhard, Brigitte Delluc & Gilles
Delluc, 20 1 4), stilizate sau realiste, în timp ce arta animalieră este incipientă; crea
torul acestor realizări este sigur Homo sapiens sapiens. Originea Aurignacianului nu
este încă pe deplin stabilită. Poate fi acceptată evoluţia locală, din fondul musterian
întârziat, poate şi cu elemente intrusive, poate fi un centru de origine, sau un
polifiletism. Oricum s-ar pune problema începuturilor, se admite că mediul natural
a avut un rol predominant în diversificările locale sau regionale, iar mobilitatea
grupelor umane a avut un rol deosebit de important, care nu trebuie nici exagerat,
nici neglijat (M. Otte, 2005, 1 57- 1 6 1 ; Otte, M., 20 1 4, 693-708). Peste tot avem
campamente în aer liber, în peşteri sau în adăposturi sub stâncă (abri). Aproape peste
tot oamenii şi-au amenajat locuinţe de suprafaţă, de forme şi tipuri diferite, structuri
de combustie (vetre de foc) şi ateliere de cioplire. Grija faţă de morţi era deosebită,
ca element de spiritualitate. Vânau cu predilecţie tot ce le oferea mediul ecologic:
cervidee, bovidee, cai, porci mistreţi, mamuţi, urşi de peşteră, rinocer lânos şi alte
animale care puteau asigura came, piei (blănuri), oase etc. (cf. şi M. Otte (sous la dir.
de, 20 1 0).
Aurignacianul de început (între 40.000 şi 35 .000 ani BP), este relativ sărac
în manifestări şi în descoperiri, cu excepţia celor de la Abri Pataud, dar şi din alte
zone geografice. În Italia, în paralel cu Ulluzzianul, Aurignacienii s-au extins în
întreaga Peninsulă; în Grecia, ei sunt prezenţi în Peloponez, sau în alte zone; sunt
descoperiri în Croaţia şi în Câmpia Panoniei. Cam în aceeaşi perioadă, campamen
tele aurignaciene sunt întâlnite în Bulgaria şi România, apoi le găsim în Ungaria,
Austria, până în Germania (Jura Suabă) şi Moravia. În Franţa, Aurignacianul clasic
apare în mai multe staţiuni: La Ferrassie, La Caminade, Laugerie-Haute, Le
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Flageolet I , Le Roc-de-Combe etc. Comunităţile umane au instalat campamente în
zone ecologice bine precizate, şi-au amenajat locuinţe stabile, au organizat o viaţă
internă cu elemente sociale, au adoptat şi dezvoltat o strategie a vânătorii şi a
protejării resurselor de hrană şi de materii prime, iar din punct de vedere tehnic, au
practicat retuşa aurignaciană pe lame lungi, obţinute printr-un debitaj foarte elaborat.
Această fază este datată între 3 1 .500 - 30.000 BP, în timpul oscilaţiei temperate
Arcy, caracterizată prin cioplirea gratoarelor carenate şi â museau, pe suporturi
groase, şi a burinelor carenate şi busques, dar procentajele celorlalte tipuri de
gratoare şi burine se menţin, cu scăderea accentuată a racloarelor, denticulatelor, a
pieselor de tip encoche, de factură mai veche, musteriană. Vârfurile de lance cu baza
despicată fac loc celor de formă alungită (losangique), devenite fosile directoare în
Europa centrală. Creşte numărul aşezărilor de suprafaţă, ca urmare a încălzirii
vremn.
A. Palma di Cesnola ( 1 996) a cercetat alte secvenţe aurignaciene în grota
Paglicci, cu dominarea lui Asinus hydruntinus în cadrul faunei, alături de berbec, cal,
ţap, cerb, mistreţ, dar în cantităţi mai mici, ceea ce indica un climat uscat, datările
obţinute fiind de 34.000 + 900 - 800 ani BP (pentru nivelul cel mai de jos) şi 29.300
± 600 ani BP (pentru partea superioară a stratului). Locuirile au fost încadrate în
interstadiul Arcy.
Cea mai reprezentativă descoperire aurignaciană în Italia pare să fie niv. I
din grota Fossellone (Latium), cu un utilaj bogat în gratoare carenate (peste 900) şi
â museau, cu puţine burine, dar cu lame aurignaciene tipice, alături de acelea de tip
etrangle (cu scobitură retuşată dublă, opusă, simetrică), pe fiecare latură a lamei;
utilaj tipic aurignacian au oferit şi grotele de la Grimaldi, unde s-a descoperit un
utilaj litic şi osos foarte caracteristic, morminte (îndeosebi de copii), opere de artă
mobiliară şi o gravură ce reprezintă calul (M. Mussi, 1 988), dar trebuie subliniată
importanţa celebrei picturi, încă incertă ca şi interpretare (Fig. 5) din grota Fumane.
Varianta Grimaldi a lui Homo sapiens îşi are originea în Grota Copiilor unde s-a
găsit, printre alte morminte de copii, unul dublu, conţinând şi scheletul unui adult.
Aurignacianul din Balcani (sud-estul Europei) are unele afinităţi cu cel
italian. Descoperirile de factură aurignaciană sunt diferite, căci în Balcani avem gra
toare carenate şi â museau, lame aurignaciene, lamele Dufour, în timp ce în Italia,
există un utilaj microlitizat, de aspect Krems. Din punct de vedere paleo
antropologic, aici ar trebui incluse şi descoperirile din Peştera cu Oase, România (J.
J. Hublin, 20 1 0, 1 0 1 - 1 02).
În Spania, Aurignacianul evoluează în toate marile regiuni ale ţării.
Structurile de locuire se referă la construcţii special amenajate, de cele mai multe ori
fiind încălzite de una sau mai multe vetre de foc, în perimetrul cărora se aflau şi
ateliere de cioplire.
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Resturi de amenajări aurignaciene s-au păstrat mai bine în grotele din
Germania: Vogelherd, Geissenklosterle etc. Descoperirile de la Vogelherd pun şi
probleme de natură spirituală, prin statuetele animaliere în ivoriu, la care se poate
adăuga aceea de la Hohlenstein-Stadel (omul-leu).
Aşadar, constatăm că s-a evidenţiat capacitatea Omului modem cu privire la
expansiunea teritorială, organizarea spaţiului, strategiile privind exploatarea vâna
tului, a resurselor de materii prime, noile tehnici de debitaj, bazate pe leptolitizare,
amenajarea unor construcţii speciale pentru locuire, adăugând vetrele de foc pentru
încălzit, protecţia faţă de camasierele prădătoare, dar şi pentru prepararea cărnii.
Primele obiecte de artă şi podoabă au fost descoperite în nivelele aparţinând
începuturilor Paleoliticului superior. Ne referim la dinţii de vulpe şi urs, perforaţi, de
la Bacho Kiro, la pandantivele de la Istall6sko (imitaţie de dinte perforat, dar din
corn de cerb şi o lamelă pentagonală din fildeş), la pandantivul din calcar, imitând
tot un dinte de cerb, la Trou Magrite, Belgia, aparţinând unei etape evoluate a
Aurignacianului, când numărul acestor piese se multiplică, atât ca număr de
exemplare, cât şi ca staţiuni sau nivele de locuire: Mladec-Moravia, Mamutowa
Polonia etc. La Mladec s-au găsit şi resturile umane de la şapte indivizi: două cranii
într-o sală laterală şi celelalte resturi în sala principală, neînmormântate, care par a
reprezenta mai degrabă sacrificii rituale, cultice. Probabil tot de natură cultuală este
şi phallus-ul sculptat în corn de căprior sau bizon, de la Abri Blanchard des Roches,
Dordogne, cea mai veche descoperire de artă mobiliară din Franţa. Cea mai veche
sculptură antropomorfă din Europa credem că este statueta masculină, cu cap de leu,
cioplită în ivoriu, de la Hohlenstein-Stadel (Cf. şi M. Otte sous la dir. de), 20 1 0.
Arta parietală (de fapt, o artă pe blocuri sau plachete), este bine reprezentată
în Franţa, la La Ferrassie (peste 20 de blocuri gravate cu reprezentări sexuale), Abri
Cellier (reprezentare animalieră gravată pe bloc), Abri Blanchard des Roches, unde
cochiliile perforate, dinţii perforaţi, pandantivele din steatită, os, ivoriu, cuarţ etc., au
fost interpretate ca reprezentând un „calendar lunar". Un alt „calendar lunar" a fost
considerată placheta din os, de la Abri Lartet, decorată pe ambele feţe cu puncte şi
linii incizate. Este foarte important de precizat că tavanul grotei La F errassie a fost
pictat încă la nivelul primei locuiri aurignaciene, dar sunt şi alte creaţii de excepţie
ale Aurignacienilor (B. et G. Delluc, 2010, 215-235). Mai adăugăm faptul că peştera
Chauvet, Franţa, a adus un element de noutate până acum absolută, prin descoperirea
tavanului pictat cu rinoceri, dar în mişcare mai puţin accentuată decât animalele
pictate de solutreeni şi magdalenieni pe tavanele grotelor din aria franco-cantabrică.
Se estimează că tot în vremurile aurignaciene au apărut şi miturile, cu explicaţia
fenomenului (J. Clottes, 20 1 0, 237-252).
Adăpostul de la Cro-Magnon a oferit primele resturi umane de la trei bărbaţi,
o femeie şi un copil. O cantitate mare de obiecte de podoabă au fost descoperite în
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Grotte de la Betche aux Roches, Spy, Belgia, reprezentate de pandantive, adesea
acoperite cu ocru roşu şi decorate cu incizii. Tot în Belgia, grota Goyet a oferit oase
scobite şi perle din ivoriu. În grota Cavillon, Italia, un schelet uman era asociat cu
200 cochilii de Nassa, perforate, şi 22 dinţi de cerb, perforaţi. Staţiunile de la Sungir
şi din grupul Kostienki au oferit, de asemenea, bogate şi variate obiecte de podoabă,
unele cu caracter cultual, dovedit prin depunerea lor în contextul înmormântărilor.
Andre Leroi-Gourhan (1976, 755-759) apreciază că în Paleoliticul superior
există o stereotipie a înmormântărilor prin săparea gropii şi depunerea mortului
acoperit cu ocru roşu, în asociere cu obiecte de podoabă, a căror importanţă nu este
estetică, ci simbolică. După M. Otte ( 1 993), datele cu privire la comportamentul
religios abundă în Paleoliticul superior european, considerând că fiecare comunitate
umană dispunea şi de anumite categorii de valori, mituri şi credinţe, pentru a crea un
echilibru spiritual al întregi societăţi.
Am evocat, aşadar, existenţa unor credinţe şi a unor practici comportamen
tale, cu caracter de continuitate, de obligativitate. Dar, aşa cum se ştie, în Paleoliticul
superior arta are caracter religios, toate creaţiile sale, artistice sau ca obiecte de
podoabă, sunt de natură religioasă.
O altă trăsătură importantă a Paleoliticului superior o constituie apariţia
Gravettianului şi coabitarea celor două civilizaţii arheologice şi geo-cronologice pe
unele spaţii geografice, cum ar fi contemporaneitatea Gravettianului de la Mitoc
Malu Galben, pe Prut, cu Aurignacianul de pe Valea Bistriţei sau de la Ripiceni
lzvor, tot pe Prut. Se observă creşterea atenţiei acordate vânării păsărilor, prin
creşterea cantităţii de oase.
Spre 28.500 ani BP (oscilaţia climatică Maisieres), întreaga Europă cunoaşte
schimbări majore de mediu, care vor antrena modificări în toate celelalte domenii
ale vieţii. Marele Interpleniglaciar, cu oscilaţiile sale climatice, impune schimbări de
comportament uman şi de reacţii imediate pentru adaptarea la noile medii geo-bio
climaterice.
Gravettianul este cultura arheologică cu o destul de largă răspândire spaţială
şi temporară, supravieţuind în unele zone europene până în Tardiglaciar. Originile
Gravettianului pot fi căutate în trei direcţii:
1 . în Castelperronianul Europei occidentale sau în Szeletianul Europei
centrale;
2. în evoluţia locală a Aurignacianului din Europa septentrională ca urmare
a „defecţiunii" climatice de după oscilaţia Maisieres;
3. în evoluţia locală a industriilor mai vechi, cu retuşe abrupte, din Europa
de est (grupul staţiunilor de pe Don) (Cf. şi M. Otte (sous la dir. de), 20 1 3, cu toate
studiile şi temele tratate de specialiştii-autori).
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Gravettianul se caracterizează prin inovaţii importante, impuse de schim
bările climatice repetate, care au obligat grupele umane să caute şi să găsească moda
lităţi de supravieţuire. Armele şi uneltele sunt mai lejere, mai uşor adaptabile.
Construcţiile de locuinţe par să devină o ocupaţie specializată, având în vedere,
printre altele, că la construcţia unei cabane, la Predmosti, s-au folosit oase (carcase)
de la 1 .000 de mamuţi, iar la Doini Vestonice, de la peste 1 00 de mamuţi. O creaţie
de excepţie a Gravettienilor o constituie ceramica, arsă în cuptoare speciale, în
Cehia, dar şi în alte staţiuni din Europa (Estelle Bougard, 20 1 3, 301-306).
Morminte aurignaciene şi gravettiene au fost descoperite în grotele italiene
(Paglicci, Arene Candide, Grimaldi), în Moravia (Predmosti, Doini Vestonice,
Bmo), dar şi în alte ţări (Fr. Djindjian, 1 999; G. Giacobini, 1 999).
Solutreanul se încadrează în perioada de 2 1 .000 - 1 8.000 ani BP; se observă
diversitatea şi caracteristicile industriei litice şi a artei, campamentele fiind iden
tificate în grote şi adăposturi sub stâncă. Din punct de vedere geografic, Solutreanul
ocupă Peninsula Iberică, Aquitania şi Languedocul oriental din Franţa. Componenta
tehnologică este retuşa plată, largă, ce acoperă aproape întreaga suprafaţă a piesei.
Fosila directoare este vârful de salcie, retuşat pe ambele suprafeţe, alături de vârful
a cran, care fac serii în toate tehnocomplexele.
Dintre puţinele locuinţe se remarcă cea de la Fourneau du Diable, Dordogne,
un adăpost sub stâncă, „apărat" de două ziduri perpendiculare, care delimitau un
spaţiu locuibil, împărţit în două prin alte blocuri de piatră. În provincia Santander,
Spania, în grota Chuffin, a fost identificată o structură ovală, având o groapă plină
cu resturile unei vetre. Alte vetre au fost descoperite în cele cinci niveluri solutreene
de la abri Malpas, Dordogne.
Au fost descoperite foarte puţine resturi umane, incomplete, printre care se
menţionează calote craniene, cranii fragmentare (Tournal, Lacave, Franţa), maxilare
şi fragmente de mandibule de copii şi adulţi, cum ar fi scheletele de la Parpallo, Riera
şi Beneito, Spania, apoi dinţi (Fourneau du Diable, Badegoule, Laugerie-Haute). Nu
s-a descoperit nici un mormânt intact, pentru a se putea cunoaşte în mod direct şi cu
eventuale detalii riturile şi ritualurile funerare.
Arta solutreană a fost apreciată prin apariţia sculpturii monumentale, a baso
reliefurilor clasice. Sculpturile pe blocuri, adevărate frize, la Roc de Sers, Charente
(căpriori afrontaţi, cal şi bizon cu cap de mistreţ, posibile reprezentări antropomorfe
etc.), ori de la Fourneau du Diable (admirabil bloc sculptat, cu reprezentări de
bovidee în profil) demonstrează un înalt nivel de reprezentare mentală, individuală
şi colectivă. În grota Capul Leului (Ardeche) a fost descoperit un bovideu pictat cu
roşu, asociat cu pete de culoare şi semne punctiforme, în grota Cosquer, picturi
reprezentând feline, cai, bizoni, iar în grota Chabot, o friză lungă de 3 m, cu mamuţi
gravaţi.
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Magdalenianul aparţine finalului timpurilor glaciare, între 1 8/ 1 7. 000 şi
1 2/1 0.000 ani BP, campamentele sale find descoperite în Franţa şi Spania, în
Polonia, sud-vestul Germaniei, Belgia, şi cu slabe influenţe până în zona nord-dună
reană şi pruto-nistreană. Cele mai vechi elemente par să fi apărut în Perigord. Au
fost identificate mai multe faciesuri: Magdalenianul coastelor mediteraneene spa
niole, Magdalenianul din Aquitania, ori Magdalenianul coastei mediteraneene
franceze.
Din punct de vedere al exploatării resurselor animale şi de materii prime, al
folosirii teritoriului de locuit, inclusiv al spaţiului locuibil prin construcţii speciale,
se constată superioritatea vânătorilor magdalenieni, chiar dacă marea majoritate a
campamentelor sunt de scurtă durată, ceea ce ar putea demonstra o anumită spe
cializare a grupelor umane chiar în interiorul unei comunităţi. În perimetrul marilor
grote de la Mas d'Azil, la Lespugne ori Isturitz, s-a constatat existenţa unor locuiri
de mai lungă durată, în jurul cărora se aflau haltele sezoniere. Evidenţierea marilor
sanctuare de la Altamira, Lascaux, Niaux, Trois-Freres, Tuc d'Audoubert, etc.
demonstrează, ca şi întreaga artă magdaleniană, o viaţă spirituală intensă.
În staţiunea de la Pincevent au fost semnalate mai multe tipuri de locuinţe
semi-adâncite, cu vetre în jurul cărora erau amenajate spaţiile pentru activităţile
cotidiene: cioplirea uneltelor, prelucrarea osului, pregătirea hranei, inclusiv locul
unde se mânca, spaţii pentru dormit, ori de evacuare a deşeurilor, ceea ce poate
demonstra existenţa unor complexe relaţii sociale (A. Leroi-Gourhan, M. N.
Brezillon, 1 972; R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994). Dar trebuie să precizăm că
astfel de situaţii au fost constatate şi în alte staţiuni gravettiene din Europa, printre
care cele din Elveţia, de la Monruz şi Champreveyres (D. Leesch, 20 1 4, 93-1 35).
Resturi de locuinţe, cu pavaje de diferite forme şi dimensiuni, sau cu alte elemente
certe de construcţie şi amenajare, cu vetre, uneori şi cu ateliere de cioplire, au fost
descoperite şi în staţiunile magdaleniene din Germania (Gonnersdorf, Petersfels,
Kniegrotte), Moravia (Pekama, Kulna), Boemia (Hostim) (R. Desbrosse, J.
Kozlowski, 1 994). Descoperiri de morminte magdaleniene au fost făcute în mai
toate marile staţiuni magdaleniene, cu precizarea că mortul era depus pe o parte, în
poziţie chircită, foarte rar pe spate. Au fost depuse numeroase ofrande de podoabe:
brăţări din cochilii, dinţi perforaţi; ocrul roşu era presărat peste tot mormântul,
protejat cu ringuri de piatră.
Locuind în perioade reci şi uscate, dar şi în perioada de încălzire a
interstadiului Lascaux ( 1 7.500 BP), magdalenienii vânau Rangifer tarandus, Bison
priscus, Bos primigenius, Capra ibex, A/apex lagopus, Canis lupus, Saiga tartarica,
Cervus elaphus, Sus sero/a, Capreolus capreolus; obiecte de podoabă, unelte şi arme
din materii dure animale (din animalele vânate) au fost descoperite în toate
campamentele magdaleniene.
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Viaţa spirituală este bine documentată prin grotele-sanctllar, ori prin creaţiile
de artă, cu elemente ale sacralităţii individuale şi colective. Arta şi religia au o
vocaţie publică, aparţinând întregii comunităţi şi contribuind la existenţa unei
legături importante între grupuri şi între membrii grupului. Căutarea unor anumite
zone ale peşterii pentru redarea anumitor scene pictate, asocierea omului cu ani
malele în cadrul unor scene comune, sau în care omul îmbracă trăsăturile esenţiale
ale animalului, figuraţia schematizată feminină, ori redarea numai a sexualităţii
feminne, apariţia superiorităţii umane prin redarea animalului rănit (şi nu orice
animal, ci numai cele mai puternice - cai, bizoni, urşi), toate acestea vădesc nivelul
extraordinar al culturii religioase la care au ajuns vânătorii magdalenieni. Credem că
în marile sanctuare pictate, nimic nu era lăsat la întâmplare, totul trebuia să servească
mentalului religios colectiv, în care omul îşi are rolul său, chiar dacă este încă slab
definit ca reprezentare, accentul evident fiind pus pe redarea marilor erbivore într-o
mişcare vie şi la dimensiuni naturale.
Gravura magdaleniană a fost realizată pe suporturi diverse: pe pereţi întregi
ai grotelor, pe blocuri desprinse din tavan sau din pereţi, pe ivoriu de mamut, dinţi
sau oase. Temele sunt foarte variate, dar reprezentările se referă la oameni şi animale.
Au fost reprezentate: animale (cai, căprioare, bovidee, reni etc.), sunt creaţii
feminine şi masculine (reprezentări sexuale sau cu imaginea „vrăjitorului" rezervată
bărbatului: la Trois-Freres, Gabillou, Tuc d'Audobert etc. Este de precizat că, în afara
marii zone franco-cantabrice, până în prezent pictura parietală paleolitică este
reprezentată doar în peşterile de la Cuciulat şi Coliboaia (România) (J. Clottes, M.
Besesek, B. Geli, Călin Ghemiş, M. Kenesz, V.-T. Lascu, M. Meyssonier, M.
Philippe, V. Plichon, Fr. Prud'homme, V.-A. Radu, T. Rus, 201 0-20 1 1 , 5 1 3-528) şi
Kapova (Ural). În restul Europei arta mobiliară este foarte bogată şi variată, aşa cum
sunt reprezentate aceste manifestări în Germania, Elveţia, Moravia, Cehia, cu unele
posibile influenţe la Cosăuţi, pe Nistru. Toate reprezentările din marile "scene"
pictate sau gravate, îndeosebi din grotele Franţei şi Spaniei, demonstrează existenţa
unei gândiri mitice elaborate, complexe, armonioase, oferind imaginea cu valoare
intelectualizată a unei lecturi, ce a fost creată pentru puterea emoţională a mesajului.
Sanctuarul paleolitic magdalenian reflectă puterea spiritului uman creator, sacralizat
şi simbolizant, imaginea unei arte pe care oamenii au transpus-o în grote cu veleităţi
de catedrale.
Mai precizăm că aceste picturi se datează între 1 2.890 ± 1 60 BP (Niaux),
1 4.7 1 0 ± 200 BP (Altamira) şi 1 7. 1 90 ± 1 40 BP (Lascaux).
Din punct de vedere geocronologic, Paleoliticul superior îşi încheie evoluţia
odată cu finalul timpurilor glaciare şi trecerea la Holocen, deci pe la I O.OOO ani BP.
Prin descoperirile existente, teritoriul României se poate integra în aria
geografică a procesului de antropogeneză. Ne referim, mai întâi, la Australanthropus
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olteniensis, numit şi Paradolichopithecus geticus, identificat la Bugiuleşti-Valea lui
Grăunceanu, într-o formaţiune geologică cu faună villafranchiană. Resturile fosile
umane, care ar putea aparţine unor hominizi, sânt reprezentate de fragmente de
diafiză de tibie şi femur (L. Roşu, 1 987; C. S. Nicolăescu-Plopşor, 1 964). Dintr-un
mediu, posibil musterian, de la Baia de Fier, provin alte câteva resturi fosile: un
craniu, un fragment de tibie şi un altul, de mandibulă, atribuite lui Homo sapiens
sapiens, dar cu trăsături neandertaloide. Alte resturi fosile de acelaşi tip au fost
descoperite în mediu aurignacian, la Cioclovina, încadrate ca atare, de antropologul
F. Rainer şi geologul I. Simionescu ( 1 942). La Ohaba Ponor, fragmentele de falange
au fost atribuite tot lui Homo sapiens sapiens. Citându-i pe O. Nicolăescu-Plopşor
şi E. Terzea, M. Cârciumaru ( 1 999, 207) aminteşte descoperiri paleoantropologice
în strate de vârstă musteriană, la Peştera-Braşov (Homo sapiensfosilis) şi, respectiv,
Livadiţa, jud. Caraş-Severin (Homo neanderthalensis). Un mugure dentar
aparţinând unui copil a fost descoperit la Giurgiu, în poziţie secundară (O. Necrasov,
1 97 1 ), la care M. Cârciumaru ( 1 999) adaugă şi un frontal, atribuit unei femei de
peste 40 de ani, găsit la mai mult de 20 m adâncime. Trebuie incluse aici şi
descoperirile recente din Peştera cu Oase, considerate ca reprezentând cele mai vechi
resturi paleoantropologice de tip Homo sapiens de pe întregul teritoriu european (E.
Trinkaus, I. C. Băltean, S. Constantin, M. Gherase, V. Horoi, Şt. Milota, O.
Moldovan, C. Petrea, J. Quiles, R. Rodrigo, H. Rougier, L. Sarcina, A. Soficaru,
Joao Zilhao, 2005, 9-27; 1.-1. Hublin, 20 1 0, 95- 1 1 1 ). În acelaşi context trebuie să
amintim şi descoperirea scheletului unui copil, la Cosăuţi, pe Nistru, într-un nivel de
locuire gravettiană, datat pe la 1 7 .000- 1 6.000 ani BP (I. Borziac, 1 99 1 ); precizăm că
autorul cercetărilor nu a putut să identifice eventuala groapă a mormântului, aşadar
nu putem preciza cu suficientă certitudine dacă a fost descoperit un mormânt
amenajat cu intenţie, sau doar o depunere posibil nerituală.
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Tema 2. Comunităţile umane paleolitice
şi epipaleolitice-mezolitice.
Civilizatiile
create si
mediul natural•
'
'
I . Consideratii
'
Vom încerca să evidenţiem schimbările culturale şi de comportament, ale
membrilor comunităţilor umane, impactul locuirilor asupra mediului natural în care
trăiau aceştia, strategia folosirii resurselor ca dovezi ale permanentelor tendinţe de
subordonare a mediului şi de asigurare a supravieţuirii. Ca urmare a cercetărilor
arheologice au fost evidenţiate urmările aproape permanente ale locuirilor asupra
nivelelor arheologice, prin toate amenajările necesitate de însăşi caracterul locuirilor,
ale amplasării campamentelor: structuri de combustie (vetre de foc, amenajate fie în
cadrul adăposturilor, fie în nivelele de locuire, dar în apropierea locuinţelor), ateliere
de cioplire a pietrei, necesare producţiei uneltelor din piatră şi/sau materii dure ani
male, existenţa unei anumite strategii în ceea ce priveşte vânătoarea şi resursele sale,
căutând să identificăm şi să dezvoltăm elementele de ideologie specifice: producerea
obiectelor de artă şi de podoabă, inclusiv elementele de spiritualitate ale folosirii
acestora în scopuri bine definite. De exemplu, în Grota Fumane (din Italia), cer
cetările arheologice multidisciplinare au oferit informaţii cu privire la modificările
suferite de întregul mediu ambiental prin prezenţa comunităţilor umane, în
Aurignacian şi Gravettian, între aproximativ 37.000 ani şi 32.000 ani BP (Alberto
Broglio, Cristina Lemorini, Marco Peresani, Patrizia Rossetti, 2003, 39-56).
Încă de la începuturile organizării sociale, oamenii au avut un rol conştient
şi permanent asupra mediului, cu toate componentele sale. Domeniile acestor relaţii
duble, om-natură şi natură-om, sunt variate, complexe şi pot fi urmărite prin ampla
sarea campamentelor, în functie de factorul geografic, mai ales local, de condiţiile
climatice, de reţeaua hidrografică şi de peisajul vegetal, prin amplasarea locuirilor
pe terasele fluviatile, în peşteri, în zonele de coastă, ori în alte condiţii de micro• Cf. şi comunicarea V.-C. Chirica, V. Chirica, 20 1 2 . Vivre et mourir dans le Pateolithique du
monde: Ies communautes humaines et leur environnement, la Simpozionul Homines, Funera,

Astra. The Archaeology of Death in Ancient Times. Life Beyond Life?, Alba Iulia, 23-27 sept.
20 1 2.
42

https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

mediu (Thierry, Aubry, 2005, 87-90; O. Aurenche, 1 995, 58-63 ; D. Baffier, 2005,
76-8 1 ; St. Bertola, A. Broglio, F. Gurioli, Giampaolo de Vecchi, Al. Facciolo, I.
Fiore, A. Tagliacozzo, P. Pallecchi, 2009, 1 67- 1 80; A. Broglio, G. Dalmeri (a cura
di), 2005 ; V. Chirica, 2007, 1 67-1 72; V. Chirica, D. Boghian, 2003; V.-C. Chirica,
G. Bodi, 20 14; Val.-Codrin Chirica, & V. Chirica, 20 1 4, 1 39- 1 67). Se cunoaşte şi
faptul că oamenii s-au adaptat la condiţiile de mediu, dar acestea au fost modificate
aproape permanent şi prin cauze non-antropice. De exemplu, se estimează că, prin
fenomenele complexe din timpul ultimului stadiu wiirmian, ca urmare a coborârii
nivelului Mării Negre, campamentele umane s-au extins în noile suprafeţe exondate
din zona platoului continental al Mării, care devenise uscat (N. Panin, 200 1 , 30).
Astfel de situatii, referitoare la adaptabilitatea comunitătilor umane la conditiile de
mediu, pot avea şi caracter de generalizare, constatate ca elemente de specificitate
ale oricărui campament paleolitic (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994; Fr. Djindjian,
20 1 4, 645-672; J. K. Kozlowski, 20 1 4, 323-329; M. Oliva, 2005, 1 07-1 20, etc.). Prin
cercetările arheologice efectuate în zona de sud a Alpilor meridionali s-a constatat
existenta unor importante modificări cu privire la comportamentul uman, îndeosebi
în ceea ce priveste organizarea internă a întregului spatiu al campamentului, tehno
logia prelucrării artefactelor din materii prime litice si osoase, economia comu
nitătilor umane, bazată pe vânătoare (diversificată în functie de speciile de animale),
fiind evidenţiate şi elemente de ideologie a comunităţilor care si-au instalat aici
campamentele şi au creat obiecte de podoabă şi de artă parietală (Alberto Broglio,
Cristina Lemorini, Marco Peresani, Patrizia Rossetti, 2003, 39-56; V. Chirica,
2006a, 1 93-1 98). Apreciem că nu este vorba numai de unele schimbări datorate
caracteristicilor comportamentale ale omului de tip modern, deosebite esential de ale
altor locatari ai grotei Fumane, ci de modificările de mediu, de la începuturile
Paleoliticului superior din acest „spaţiu închis" (Alberto Broglio, Cristina Lemorini,
Marco Peresani, Patrizia Rossetti, 2003, 56). În acelasi context s-a constatat o anu
mită dependenţă a instalării campamentelor în functie de substratul ariei de locuit,
stiindu-se că, de exemplu, în bazinul râului Dronne, pe o suprafată foarte mare,
zonele cu substrat geologic şi mineralogic specific comportă inconvenienţe pentru
instalarea campamentelor, deoarece această pozitie geografică determină un climat
mai aspru şi nu permite formarea falezelor, a adăposturilor naturale, ori existenta
depozitelor de silex; în unele perioade ale Cretacicului superior al zonei, existenţa
bancurilor marnoase, de cîţiva metri grosime, a permis formarea adăposturilor sub
stâncă (abri) de mari dimensiuni, folosite şi ca spaţii de protectie contre condiţiilor
climatice, dar şi ca protectie termică, în functie de orientarea lor; în aceeasi manieră,
existenţa teraselor fluviatile a oferit condiţii favorabile, astfel că s-a constatat pre
zenţa numeroaselor campamente şi reveniri umane în întreaga zonă a râului (Ch.
Duchadeau-Kervazo, 1 984, p. 35-48). În numeroase spaţii geografice continentale,
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descoperirile arheologice şi unele elemente de statistică au demonstrat existenţa
instalărilor umane în perioade diferite de timp istoric, dacă se repetau condiţiile de
mediu, propice campamentelor: protecţia naturală faţă de agenţii climatici, inclusiv
micro-zone care asigurau conservarea şi restituirea căldurii soarelui, ori existenţa
elementelor naturale de protectie contra vânturilor; dar la fel de important era accesul
spre resursele cu diferitele materii prime, sau pentru controlul posibilităţilor
vânătorii. Revenind la Valea râului Dronne, prin analiza factorilor de mediu, s-a
putut constata că, în Paleoliticul superior, campamentele amenajate pe zone abrupte
se găsesc în proporţie de 54/77, cu tehnocomplexe litice sau componente faunistice
caracteristice (Ch. Duchadeau-Kervazo, 1 986, 56-63). S-a constatat că pe întregul
teritoriu european au fost descoperite situaţii similare cu privire la instalarea campa
mentelor umane, iar în spaţiul carpato-nistrean putem găsi astfel de identităţi la
Mitoc-Malu Galben, unde locuirile sunt aproape neîntrerupte între 36.000 şi 20.000
ani BP, cu multele instalări - nivele de locuire aurignaciană şi gravettiană, dar şi la
Ripiceni-Izvor, tot pe Prut, ori la Molodova V, pe Nistru, cu nivele de locuire din
Paleoliticul mijlociu, Paleoliticul superior şi Epipaleolitic-Mezolitic; se constată că
în ambele perioade ale Paleoliticului superior, Aurignacian şi Gravettian, condiţiile
de mediu s-au repetat cu o anumită consecvenţă, oferind comunităţilor umane
facilităţi identice de mediu (V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1 996; V. Chirica, I.
Borziac, 2009; P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska,
J. van der Plicht, 2003, 1 63 - 1 85 ; P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon,
L. Koulakovska, 2004, 33-54; P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, F. Damblon, L.
Koulakovska, 2007, 3 1 -50; M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts (eds.) 2007). Şi la
Cosăuţi, tot pe Nistru, comunităţile umane şi-au instalat campamentele în cele 2 1
nivele stratigrafice de locuire, dar pe o perioada de numai 7.000-8.000 ani, între
aproximativ 20.000 şi 1 3 .000 ani BP (V. Chirica, I. Borziac, 2009). Am oferit doar
aceste câteva exemple, dar situatia poate fi generalizată pe întregul continent. Ne
referim la faptul că, în cadrul secvenţei regionale a domeniului est-carpatic (Carpaţii
Răsăriteni - Nistru), în Pleistocenul superior au fost recunoscute mai mult de 25
oscilaţii climatice interstadiale, identificate prin orizonturi humifere ce reprezentau
tocmai acele schimbări de climă, începând de la baza Pleniglaciarului mediu până în
Tardiglaciar (P. Haesaerts, 2007, 36). Aceste oscilaţii pozitive au fost urmate de
altele, cu îngheţ profund, intercalate şi asociate cu îngheţ de tip tundră, ce au avut
loc în Plistocenul mediu şi superior (P. Haesaerts, 2007, 36-38). Pe aceste consi
derente, noi putem estima că au existat aceleaşi condiţii de mediu în cursul
Pleistocenului superior, pe largi spaţii europene, Carpatii având rolul de asigurare
intermediară a mediului (Fig. 6; Fig. 7; Fig. 8; Fig. 9) (P. Haesaerts I. Borziac, V.
Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, 2004, 34; M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts
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(sous la dir. de), 2007; P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, F. Damblon, L.
Koulakovska, 2007, 3 1 -5 1 ).
Beneficiind de condiţii de mediu aproape identice nu numai pe Dunărea
mijlocie, dar şi în sudul Poloniei, ori în marea regiune est-carpatică (Carpaţi-Nistru
Nipru-Don), comunităţile umane au revenit pe vechile vetre de locuire, în
Paleoliticul mijlociu si superior (P. Haesaerts, 2007, 37, fig. 1 6): Molodova şi
Cosăuţi, pe Nistru, Ripiceni, Mitoc, Crasnaleuca şi Cotu Miculinti, pe Prut, etc. In
acest context stratigrafic şi arheologic, schema interregională, creată de P. Haesaerts
(P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, 2004, 42-5 1 ,
fig. 6-7), pe baza cercetărilor interdisciplinare din staţiunile arheologice menţionate,
aduce precizări suplimentare cu privire la relaţiile dintre complexele culturale,
tehnico-tipologice şi entităţile climatice, ale modificărilor globale ale mediului,
inclusiv cu privire la fazele de sedimentare a loessului. În felul acesta s-a putut
explica existenţa faciesurilor regionale ale Gravettianului, amplasarea campa
mentelor şi tehnocomplexele litice, aproape identice pe Dunărea Mijlocie, la nordul
Dunării de Jos, în Crimeea, pe Nistru, în Câmpia Rusă, până în Europa de Vest (M.
Otte, P. Noiret 2004, 8-27, fig. 1 , 3, 5, 7), la care mai adaugăm imensele stepe
loessice ale Europei central-nordice, ca şi identitatea unor tipuri de unelte care au
definit acele faciesuri (cu vârfuri foliacee, vârfuri de tip a cran sau pedunculate, etc.).
De exemplu, în Paleoliticul superior din Moravia a fost constatată existenţa
elementelor de climat specific Pleniglaciarului, pe la aproximativ 40.000 BP, cu
industrii vechi de tip Bohunice, urmate de două oscilaţii climatice (perioade de
încălzire), datate în timpul Interpleniglaciarului, una pe la 38.000 BP (când se
derulează Bohunicianul şi Szeletianul) şi a doua între 32.000 şi 25 .000 BP (cu
apariţia comunităţilor de tip aurignacian şi pavlovian); după o întrerupere a locuirilor
(în timpul maximului Pleniglaciar), comunităţile umane revin, în Tardiglaciar, în
timpul celor trei perioade de împăduriri, cu locuiri ale Paleoliticului superior final,
Magdalenian şi Epimagdalenian (Helena Svoboda, Jii'i Svoboda, 1 988, 1 1 - 1 5). De
altfel, se consideră că Moravia reprezintă un important centru al apariţiei şi
dezvoltării Paleoliticului superieur european (Karel Valoch, 1 990, 1 1 5-1 22).
Aşadar, apreciem constatarea că, pe planul mediului (environnement), a fost favo
rizată instalarea campamentelor pe marile cursuri de apă, în medii adăpostite natural,
pe terasele râurilor, dar şi în alte micro-zone geografice care ofereau condiţii
favorabile de viaţă. Pe aceste criterii de mediu se apreciază crearea operelor de artă
mobiliară, de tip zoomorf, transmise apoi spre aspectele antropomorfe, ca elemente
de aculturaţie între comuniăţile umane europene, din Jura Suabă, Moravia, până în
Franţa (Chauvet) (M. Otte, P. Noiret, 2004, 27, fig. 1 3).
În acelaşi sens al condiţiilor de mediu, se poate aprecia că întregul domeniu
est-carpatic până la Don, dar şi în alte zone europene, chiar şi ale Orientului Apropiat
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şi Mijlociu, caracteristicile de mediu favorabil au atras comunităţile umane,' un rol
esential pentru amplasarea campamentelor fiind, alături de climă, reţeaua
hidrografică, factorii geografici şi geomorfologici, bogatele resurse de materii prime
de bună calitate (silexul, alte roci necesare pentru cioplirea uneltelor). Existenţa
vegetaţiei stepice, cu împăduriri, a marcat văile marilor cursuri de apă şi a constituit
un mediu privilegiat, la care comunităţile umane s-au adaptat destul de uşor. În
spaţiul est-carpatic şi în Câmpia Rusă, inclusiv în stepele loessice central- şi nord
europene a fost favorizată aproape în permanenţă existenţa căilor de migraţie a
calului şi renului, vânat predilect al oamenilor, aşa cum se constată prin descoperirile
paleofaunistice din toate staţiunile paleolitice cercetate. Astfel, de exemplu, caracte
risticile locuirilor castelperroniene şi aurignaciene au fost evidenţiate prin cercetările
arheologice din grote şi adăposturi sub stâncă, fiind posibilă stabilirea succesiunii
amelioraţiilor climatice ale Wtirmului recent; de exemplu, pe baza analizelor de
polen din locuirile situate în Grotte du Renne, la Grotte des Cottes, în Poitou
Charente, la Trou de Chevre, Roc de Combe, la Piage, în Aquitania, inclusiv la
Cueva Marin (Spania), au fost evidenţiate patru oscilaţii climatice din timpul
locuirilor aparţinând Paleoliticului superior vechi:
a. o oscilaţie temperată şi umedă, numită Les Cottes, a ultimului interstadiu
wiirmian, în zona de sud-est a Franţei;
b. perioada de instabilitate climatică, specifică zonei Perigord;
c. un episod friguros;
d. o ameliorare climatică, de caracter temperat, numită Arcy (Ch. Leroyer,
1 988, 1 03 - 1 05)
Prin alte studii au fost determinate caracteristicile campamentelor umane,
elementele importante ale urmărilor locuirilor asupra solului de habitaţie (pe baza
analizelor de polen, a prezenţei vetrelor de foc, a atelierelor de cioplire, etc.). Acestea
au fost efectuate şi în alte staţiuni din Franţa: s-a constatat că la Saint-Cesaire şi
Quirn;:ai, locuirile castelperroniene s-au succedat tot în timpul celor patru episoade
climatice cunoscute deja, astfel că s-a stabilit, inclusiv prin alte analize pluridis
ciplinare, contemporaneitatea Castelperronianului cu Aurignacianul în diverse zone
geografice ale Europei (Ch. Leroyer, 1 989, 89-94).
O prezentare a culturilor şi faciesurilor arheologice ale Paleoliticului,
Epipaleoliticului şi Mezoliticului, cu întreaga creaţie materială şi spirituală a comu
nităţilor umane ar putea fi următoarea:
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II. Paleoliticul inferior
Cele mai vechi unelte create de om au fost încadrate în Cultura de prund
(Pebble Cu/ture sau Galet amenage). Această denumire nu este folosită pe tot
globul, căci unii arheologi au preferat să folosească alte denumiri: Oldowaian (în
Africa Orientală), Chouchoutian (în China), sau Anyathian (în Birmania). Cultura
de prund reprezintă o industrie litică, cea mai veche pe care a creat-o omul.
Indiferent cărei zone geografice îi aparţine, Cultura de prund are în componenţa
utilajului litic un număr redus de unelte (pe galete ): piese cioplite unifacial
(choppers), sau bifacial (chopping-tools), pluridirecţional (poliedre), foarte rar
raboturi (heavy-scrapers). Lipsesc în totalitate bifacialele. Galetele, ca suporturi
pentru piese, puteau fi şi aşchii, unele denticulate sau cu scobituri retuşate. Cultura
de prund reprezintă ansamblul tuturor industriilor pre-acheuleene sau fără bifaciale.
Este de precizat faptul că, tipologic, astfel de piese apar şi în ansambluri litice
ulterioare. Pe teritoriul României, astfel de piese au fost descoperite doar în poziţie
secundară. Potrivit ultimei sinteze în domeniu (M. Otte, 1 996), pe teritoriul Europei,
aceste descoperiri se datează între aproximativ 1 .000.000 şi 750.000 ani.
Acheuleanul reprezintă prima cultură arheologică a Paleoliticului inferior
din istoria civilizaţiei noastre. Staţiunea eponimă este Saint-Acheul, cartier al
oraşului Amiens, Franţa, pe terasa medie a râului Somme. G. de Mortillet a creat
acest termen în 1 872, pentru a da o semnificaţie industriei cu bifaciale, descoperite
aici. Acheuleanul este prezent în multe regiuni ale Europei, în aluviuni sau loess de
terasă şi chiar în depuneri marine (Terra Amata). Se pare că Acheuleanul a apărut în
Africa, pe la 1 ,5 milioane de ani, în Bed II de la Olduvai Gorge, Tanzania. Prezenţa
pieselor bifaciale în cadrul unor utilaje aparţinând Paleoliticului mijlociu a permis
crearea faciesului numit Musterian de Tradiţie Acheuleană, prezent şi pe teritoriul
României, la Ripiceni-Izvor. Datarea sa, unanim acceptată, este în interglaciarul
Mindel-Riss.
Tayacianul este doar o industrie ce aparţine glaciaţiunii Riss, deşi primele
sale apariţii pot fi chiar mai vechi. A fost definit de H. Breuil, pe baza descoperirilor
din adăpostul sub stîncă La Micoque, la Les Eyzies-de-Tayac (stratele 4 şi 5), repre
zentate de racloare şi denticulate, cu debitaj clactonian, având ca fosilă directoare
vârful de Tayac. În unele zone ale Franţei, materialele de tip tayacian par să le
preceadă pe acelea acheuleene. Oricum, se admite că Tayacianul a evoluat doar în
spaţiul circummediteranean. Staţiunea lsemia La Pineta, în Italia, pare să aparţină
Tayacianului, şi este datată la 730.000 ani (Carlo Peretto (coord.), 1 994).
Evenosianul este un facies industrial regional, contemporan cu Tayacianul,
definit de H. de Lumley (în 1 976), pe baza descoperirilor de la Sainte-Anne
d'Evenos, din zona Provence. Utilajul, în parte bazat pe tehnica Levallois, este alcă
tuit din puţine racloare, dar predomină aşchiile cu scobituri retuşate clactoniene.
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Clactonianul, al cărui sit eponim este Clacton-on-Sea (Anglia), este considerat
mai degrabă o tehnică de cioplire în cadrul Paleoliticului inferior, precizându-se chiar
că ar corespunde ariei geografice a industriilor acheuleene. A fost localizat în bazinul
Tamisei, dar tipologic, astfel de piese pot să apară în toate tehnocomplexele paleolitice,
fiind identificate şi la Mitoc-Malu Galben (C. S. Nicolăescu-Plopşor, N. Zaharia, 1 956
a, b). Specifică este aşchia cu bulbul foarte proeminent şi larg, planul de lovire lis şi
oblic, formând un unghi de aproximativ 40-50.
III. Paleoliticul mijlociu
Musterianul este singura cultură a Paleoliticului mijlociu de pe teritoriul
Europei, având ca staţiune eponimă grota Le Moustier, Dordogne. Termenul a fost
creat în 1 869, de către G. de Mortillet, iar industria se caracterizează prin vârfuri şi
racloare retuşate pe o singură faţă, bifaciale foarte plate şi absenţa gratoarelor. În
1 953, F. Bordes a demonstrat importanţa proporţiei racloarelor în comparaţie cu alte
tipuri de unelte în definirea Musterianului, creindu-se mai multe faciesuri mus
teriene: de Tradiţie Acheuleană, Tipic, cu Denticulate, Musterian Alpin; de tip
Ferrassie; de tip La Quina, de debitaj Levallois. Pe criterii regionale, au fost
evidenţiate şi alte faciesuri musteriene, dintre care unele au fost identificate şi pe
teritoriul României. Tehnica de cioplire, specifică Musterianului, indiferent de zona
geografică, este debitajul Levallois. Acoperind întregul Paleolitic mijlociu,
Musterianul se datează între aproximativ 200.000 ani şi 35.000 ani BP, în Riss, Riss
Wiirm şi prima parte a ultimei glaciaţiuni.
Levalloisianul a comportat, ca şi Clactonianul, discuţii cu privire la esenţa
sa: cultură (iniţial) sau/şi tehnică de debitaj . Staţiune eponimă: vechile cariere de la
Levallois-Peret, Franţa. F. Bordes şi M. Bourgon ( 1 95 1 ) au precizat că
Levalloisianul nu este decât un facies (tehnic, adăugăm noi) al Acheuleanului şi
Musterianului, şi în acest sens este utilizat de marea majoritate a arheologilor.
Specificul tehnicii Levallois constă în prepararea specială a nucleului în scopul
obţinerii unor aşchii, vârfuri şi chiar lame de formă predeterminată. A. Tuffreau
( 1 988) afirmă că Levalloisianul a evoluat în Pleistocenul mijlociu.
Micoquianul este un facies tehnologic al Musterianului. Staţiunea eponimă:
La Micoque, abri în Dordogne. Termenul este creat de către O. Hauser, în 1 9 1 6, dar
în 1 932, D. Peyrony a propus să se dea acest calificativ utilajului descoperit deasupra
stratului ce suprapune niv. 4 şi 5, atribuite Tayacianului. Utilajul litic cuprinde
numeroase racloare, bifaciale alungite, cu baza groasă şi cu laturile uşor concave,
calificate drept „micoquiene". Există şi un Micoquian al Europei centrale, cu
bifaciale „micoquiene", alungite, asimetrice, foliacee, tehnica Levallois fiind
absentă.
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Pontinianul a fost definit de A. C. Blanc, în 1 939, pentru a caracteriza
industriile musteriene de pe litoralul Pontin, de la sud de Roma şi până la Muntele
Circeo, apropiat grupului Charentian de tip La Quina. Pontinianul se bazează pe
frecvenţa mare a racloarelor cu retuşe de tip La Quina, slaba flosire a tehnicii
Levallois, puţine vârfuri musteriene, nuclee discoidale, piese de tip choppers şi
chopping-tools.
Taubachianul este un alt facies industrial al Europei centrale, având ca
staţiune eponimă Taubach, Germania. A fost definit de K. Valoch ( 1 97 1 , 1 984), şi
considerat ca aparţinând ultimului Interglaciar şi primului stadiu wilrmian, cu
tehnocomplexe în Germania, Moravia, Ungaria. Se caracterizează printr-un utilaj de
mici dimensiuni: denticulate, scobituri retuşate (encoches), vârfuri groase.
Charentianul este un facies industrial al Paleoliticului mijlociu, identificat
de F. Bordes în Charente şi în special în staţiunea La Quina, de unde şi denumirea
de Charentian de tip La Quina, deosebit de Charentianul de tip La Ferrassie, prin
tipurile de racloare şi prin debitajul Levallois, ceea ce dă acestor două faciesuri
caracteristica musteriană.
Krumlovianul este un facies industrial al Paleoliticului mijlociu din Moravia
de sud, identificat de K. Valoch, în 1 97 1 , în regiunea Moravsky Krumlov. Pare să
dateze din Interglaciarul Eem. Utilajul este compus din aşchii retuşate, racloare,
encoches, denticulate, bifaciale poliedrice.
Altmiihlianul este un alt facies industrial al Europei centrale, avându-şi
numele după afluentul Dunării din Bavaria. Unelte: bifaciale (blattspitzen), vârfuri
şi racloare bifaciale, lame cu retuşe bifaciale, racloare simple, unele cioplite în
tehnică bifacială. Pare să aibă originea în Micoquianul Europei centrale.
Pe teritoriul României au fost identificate mai multe faciesuri industriale ale
Musterianului european: Musterianul de Tradiţie Acheuleană de debitaj Levallois,
Musterianul tipic de debitaj Levallois (Ripiceni-Izvor), Charentianul (în peşterile
carpatice), elemente ale Micoquianului (în Dobrogea).
Elemente de spiritualitate
Spiritualitatea Neandertalienilor, aşa cum poate fi atestată prin descoperirile
arheologice şi prin unele elementele de etnologie, constituie cea mai elocventă dova
dă cu privire la nivelul ridicat al cunoştinţelor la care ajunsese societatea omenească
din perioada de mijloc a epocii pietrei cioplite. În acest domeniu al cercetărilor şi
mai ales al interpretărilor, este absolut necesar apelul la tot ce poate oferi Etnologia
(aici, ca ştiinţă sau metodă conexă investigaţiilor preistorice). S-a generalizat ideea
existenţei unor mituri legate de vânătoarea ursului (P. Auguste, 200 1 ). Baza docu
mentării în privinţa existenţei mitului o constituie descoperirea, foarte numeroasă, a
resturilor osoase de urs, la care se adaugă evidenţierea a numeroase aglomerări
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faunistice aparţinând ursului de peşteră (îndeosebi a craniilor ce păreau aranjate după
anumite criterii) cu o anumită predilecţie pe care au manifestat-o comunităţile umane
(cum ar fi acelea din peşterile carpatine) pentru vânarea ursului. Sursa credibilă, în
domeniul paleoetnografiei, a constituit-o James George Frazer ( 1 923). În partea
consacrată uciderii ursului sacru, este vorba de faptul că într-o comunitate care trăia
aproape exclusiv din vânarea ursului, un vânător capturează un pui de urs, care este
crescut în familie, alăptat de mama copiilor, până când animalul poate deveni
periculos. Atunci, el este închis într-o cuşcă, dar continuă să fie alimentat ca şi un
membru al comunităţii. La vârsta de trei ani, ursul trebuie sacrificat, iar ritualul
impune următoarea incantaţie adresată ursului, de către vânător: „Acum ne-am
reunit la o mare serbare în cinstea ta. Nu te teme de nimic. Noi nu vrem să-ţi facem
nici un rău. Vrem numai să te ucidem şi să te trimitem la zeul pădurii, care te iubeşte
( . . . . ); nu vei suferi deloc, atât de repede va fi sîarşitul tău. Am făcut destule pentru
tine; acum este rândul tău să te sacrifici pentru noi. Tu ai să-l rogi pe zeu să ne trimită
la iarnă multe lutrii şi mulţi jderi şi la vară multe foci şi peşte cu îmbelşugare. Nu
uita să predai aceste mesaje, căci noi te iubim mult, iar copiii noştri nu te vor uita
niciodată. Adu-ţi aminte! Adu-ţi aminte! Eu îţi readuc aminte toată viaţa ta şi toate
serviciile pe care noi ţi le-am adus. Este rândul tău acum să-ţi îndeplineşti datoria.
Nu uita ce ţi-am cerut. Tu vei spune zeului tău să ne dăruiască bogăţii; şi vei cere ca
vânătorii noştri să se întoarcă din pădure acoperiţi de blănuri rare, cu pradă bogată
de animale comestibile; ca pescarii noştri să găsească pe ţărmul mării trupe de foci
şi în mare atâta peşte, încât năvoadele să geamă sub greutatea lor. Toată speranţa
noastră eşti tu. Duhurile rele îşi bat joc de noi şi prea des ne sânt potrivnice şi ne
aduc nenoroc. Dar ele se vor închina în faţa ta. Noi te-am hrănit. Şi ai fost voios şi
sănătos. Acum, te omorâm, ca tu, la rândul tău, să ne trimiţi bogăţii, nouă şi copiilor
noştri".
A. Leroi-Gourhan ( 1 964; 1 990) a considerat că ideea unei mitologii a
animalelor vânate în Paleoliticul mijlociu nu poate fi dovedită în întregime, dar noi
credem că exista un cult al vânatului predilect, şi ne bazăm pe descoperirea unei
mandibule de elefant tânăr, depusă într-o mică groapă, acoperită cu lespezi de piatră,
de către Neandertalienii de la Ripiceni-Izvor.
Pentru a înţelege că Neandertalienii aveau elemente bine precizate de
comportament social (strategia materiilor prime, a vânătorii, a stocării produselor)
este necesar să se ştie că aveau o capacitate cerebrală echivalentă sau chiar supe
rioară mediei oamenilor moderni de astăzi : cu unele detalii referitoare la îngustimea
zonelor prefrontale, creierul Omului de Neandertal corespundea omului din zilele
noastre, prin numărul de celule, îndeosebi din zonele cortexului mijlociu. Unele
descoperiri au frapat lumea ştiinţifică a secolului trecut, presupunându-se a fi direct
legate de practici religioase: „cazul" Stelmoor, din Germania, unde, în malul unui
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vechi lac, mai multe schelete de reni, femele, se aflau depuse intenţionat, dar cu
cavitatea toracică umplută cu pietre; în Rusia şi Ucraina (exemplul de la Molodova
este cel mai concludent): locuinţele erau amenajate prin „cercuri" de oase, craniile
( 1 2) şi defensele ( 1 4) de mamuţi fiind cele mai elocvente elemente de ritual; prezenţa
craniilor de urs, asociate cu pietre (Băchler, Elveţia), depuse în nişe (Zotz, Germania,
Boroşteni, România), ori cu piese de silex (Ehrenberg, Austria), într-o groapă rituală
(Bonifay, Dordogne), sau pe sol (Malez, fosta Iugoslavie) etc. (A. Leroi-Gourhan,
1 990).
Existenţa practicilor mortuare este certă la oamenii de tip Neandertal. Mai
multe elemente pot fi luate în consideraţie: un „cult" al mandibulelor (poate şi
datorită faptului că oasele mandibulei s-au păstrat mai bine decât alte părţi ale
scheletului). În acest sens, merită atenţie situaţia statistică, realizată de A. Leroi
Gourhan ( 1 990):
Tabelul 4. Procentajele unor resturi osoase, de animale şi om, în Europa
Vulpe %
Lup,
hienă, Om%
Hienă %
Lup %
vulpe %

Dinţi

62

82

35

60

60

Mandibule

19

10

15

15

20

Maxilare

10

2

9

7

5,8

Oase lungi

7

4

39

17

13

Pe de altă parte, mai importantă este ideea existenţei unui „cult" al craniilor
(descoperite izolat, ceea ce nu presupune obligatoriu şi depunerea lor izolată). Dar
descoperirea de la Guattari (Italia), a unui craniu, depus cu semnificaţie rituală,
într-o amenajare de pietre, la capătul unei săli, a devenit printre cele mai importante
(Fig. 3). Asocierea acestuia cu numeroase resturi faunistice, a devenit, de asemenea,
posibil legată de o practică mortuară a omului de Neandertal, de când sunt cunoscute
şi alte descoperiri identice (nu numai ale craniului de om, ci şi ale altor oase umane,
alături de cele de animale vânate: Krapina, Bilzingsleben). Descoperirea din peştera
Krapina, Croaţia, a nu mai puţin de 30 de schelete de Neandertalieni, fragmentare, a
pus o altă importantă problemă: posibila antropofagie rituală la aceşti paleantropi
europeni, cu atât mai mult cu cât descoperiri similare (de oase umane izolate, cu
urme de intervenţie antropică) au fost făcute şi în alte staţiuni musteriene. Mai
importantă pare a fi, după părerea noastră, faptul că majoritatea descoperirilor de
cranii (izolate) aparţin copiilor, nu adulţilor (Kiik-Koba, La Ferrassie, Le Moustier,
Spy, etc.). În staţiunea de la La Ferrassie au fost dezvelite 7 morminte, dintre care 5
aparţin unor copii. O altă caracteristică, îndeosebi a mormintelor de copii, este
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asocierea lor cu unelte de piatră ale adulţilor (mai ales racloare), astfel că apar alte
întrebări despre semnificaţia unor practici rituale ale Neandertalienilor.
Existenţa unor elemente de spiritualitate în Paleoliticul mijlociu nu mai este
astăzi nici exagerată, nici contestată. Cercetările arheologice şi interpretarea lor au
făcut dovada existenţei unor practici şi credinţe magice, poate chiar religioase, în
primul rând în legătură cu vânătoarea, ori cu existenţa omului, pe pământ, dar şi după
moarte.
IV. Paleoliticul superior
Aurignacianul este prima mare cultură arheologică a Paleoliticului superior,
acoperind aproape întreaga Europă. Staţiunea eponimă este grota Aurignac, în
Franţa. Aurignacianul pare să-şi înceapă evoluţia odată cu oscilaţia Hengelo, şi în
unele zone geografice durează până spre 20.000 ani BP. Caracteristicile utilajului
sânt: lamele aurignaciene, gratoarele şi burinele carenate, având ca suport desprin
derea lamelară din nuclee piramidale şi prismatice, tehnica perfecţionată a obţinerii
lamelor foarte simetrice, precizia retuşelor, diversitatea inventarului litic, apariţia
utilajului osos (vârfurile de tip Mladec fiind una dintre fosilele directoare) (M. Otte
(sous la dir. de), 20 1 0). Pe teritoriul României, cea mai cunoscută staţiune
aurignaciană este Mitoc-Malu Galben, pe Prut (nivelele inferioare) (M. Otte, V.
Chirica, P. Haesaerts (eds.), 2007) (Fig. 1 0; Fig. 1 1 ; Fig. 1 2; Fig. 1 3 ).
Bacho-Kirianul reprezintă, după J. K. Kozlowski ( 1 979, 1 982), cea mai
veche şi prima manifestare a Paleoliticului superior în spaţiul balcanic şi european.
Staţiunea eponimă: grota Bacho-Kiro, Bulgaria. Datat la 43.000 ani BP, stratul 1 1 a
fost iniţial denumit ca cel mai vechi Aurignacian al zonei. Ulterior, J.-Ph. Rigaud a
precizat că nu se poate accepta caracterul aurignacian al niv. 1 1 , Bachokirianul
rămânând doar ca un facies local, foarte vechi, al Paleoliticului superior balcanic.
Châtelperronianul poate fi chiar mai vechi decât Aurignacianul, căci
marchează trecerea de la Paleoliticul mijlociu la Paleoliticul superior (cel puţin pe
teritoriul Franţei). Staţiunea eponimă este Grotte des Fees, Châtelperron, Franţa. A
fost definit de H. Breuil, în 1 906. Astăzi mai este denumit şi Perigordian I (sau infe
rior), deşi, în mod curent, Perigordianul (superior) este Gravettianul din Perigord.
Châtelperronianul pare să derive din Musterianul de Tradiţie Acheuleană, fiind datat
în timpul oscilaţiilor climatice Hengelo-Les Cottes, deci, parţial contemporan cu
Aurignacianul. Fosila directoare este vârful de tip Châtelperron, care apare
acompaniat de gratoare în proporţii superioare burinelor şi lamelor trunchiate, dar şi
de numeroase unelte de factură musteriană. Alţi specialişti îl numesc
Castelperronian, şi îl plasează în regiunile franco-cantabrice.
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Uluzzianul reprezintă prima cultură a Paleoliticului superior din Italia, având
numeroase elemente musteriene. A fost recunoscut de A. Palma di Cesnola în Grotta
del Cavallo, unde se deschid calcarele mezozoice ale micului golf Uluzzo. Este datat
la 33 .000-32.000 ani BP. Fosila directoare este vârful de tip semilună, asociat cu
unelte specifice Paleoliticului superior, cu percuţie bipolară. Industria osului este
slab reprezentată.
Szeletianul este cultura de început a Paleoliticului superior din Ungaria şi
dintr-o mică zonă a Europei centrale. Staţiunea eponimă este grota Szeleta, din
Munţii Biikk. Este datat între 4 1 .000 şi 3 8.000 B.P. Industria se bazează pe tehno
logia musteriană de aşchii, cu nuclee neregulate, prismatice sau discoidale, racloare,
vârfuri şi piese bifaciale, unele de tip micoquian, dar apar şi gratoare carenate, burine
diedre sau pe trunchiere retuşată. Originea sa pare să fie în Micoquianul Europei
centrale, contaminat de Aurignacian.
Bohunicianul reprezintă un Szeletian de tradiţie Levallois. Staţiunea
eponimă este Bmo-Bohunice, Moravia. M. Oliva ( 1 984) îl plasează printre culturile
de debut ale Paleoliticului superior. Se datează între 42.000 - 38.000 BP. Interesantă
este compararea sa cu unele industrii din Orientul Apropiat. În Europa centrală,
Bohunicianul a influenţat industriile szeletiene şi aurignaciene.
Jerzmanowicianul din Polonia (grota Nietoperzova-Jerzmanowice, lîngă
Cracovia) este asociat cu Lincombianul din Anglia (Lincombe Hill, Devonshire) şi
cu Ranisianul (llsenhohle - grota Ilsen -, Ranis, Thuringia), alcătuind un tehno
complex care acoperă Anglia, Belgia, Germania şi Polonia, în partea a doua a
Interpleniglaciarului (Cf. J. Garanger, 1 992, Le Paleolithique, passim). Pentru
imensul spaţiu al Marii Câmpii Orientale (Rusia), aceiaşi specialişti au creat, în
această perioadă de trecere şi la începuturile Paleoliticului superior, alte două culturi
- faciesuri litice: Streleţianul (având ca staţiune eponimă Kostienki 6-Streleţkaja) şi
Spitsinianul - Gorotsovian (care au, ca staţiuni eponime, Kostienki 1 7-Spitsin şi
Kostienki 1 5-Gorotsov), considerând că în acest spaţiu geografic s-a dezvoltat
industria laminară.
Olschewianul, provenind din grota Istill6sko (niv. inferior, datat între
44.000 şi 39.000 ani BP) este considerat un alt facies al Aurignacianului unei zone
din Europa centrală, ce-şi poate avea evoluţia într-o ramură musteriană a Alpilor
Orientali („cercul olschewian").

Spiritualitate
S-a evidenţiat capacitatea Omului modem cu pnvtre la expansmnea
teritorială, organizarea spaţiului, strategiile privind exploatarea vânatului, a resur
selor de materii prime, noile tehnici de debitaj, bazate pe leptolitizare, creşterea
eficienţei desprinderilor lamelare, amenaJarea unor construcţii speciale pentru
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locuire, deci existenţa ideii de creştere a confortului locuirii, adăugând vetrele de foc
pentru încălzit, protecţia faţă de carnasierele prădătoare, dar şi pentru prepararea
cărnii. Alte realizări ale Omului înţelept sunt: creaţia artistică, a obiectelor de
podoabă, înmormântările cu caracter ritual, inclusiv depunerea ofrandelor, ca
elemente de cultură şi de spiritualitate.
Nu ştim încă dacă primele încercări artistice, evidenţiate la populaţiile mai
vechi, se datorează întenţiei sau hazardului. Aceste preocupări devin permanente şi
capătă caracter de necesitate în Paleoliticul superior. Exegeţii istoriei religiilor vor
putea explica în ce măsură omul Paleoliticului superior, atât de apropiat, dependent
chiar de natură, era mai legat de necunoscutul supranatural decât omul contemporan.
Primele obiecte de artă şi podoabă au fost descoperite în nivelele aparţinând
începuturilor Paleoliticului superior. Ne referim la dinţii de vulpe şi urs, perforaţi, de
la Bacho Kiro, la pandantivele de la Istâll6sko (imitaţie de dinte perforat, dar din
corn de cerb şi lamelă pentagonală din fildeş), la pandantivul din calcar, imitând tot
un dinte de cerb, la Trou Magrite, Belgia, aparţinând unei etape evoluate a
Aurignacianului, când numărul acestor piese se multiplică, atât ca număr de
exemplare, cât şi ca staţiuni sau nivele de locuire: Mladec, Moravia, Mamutowa,
Polonia etc. La Mladec s-au mai găsit şi resturile umane de la 7 indivizi: două cranii
într-o sală laterală şi celelalte resturi în sala principală, neînmormântate, care par a
reprezenta mai degrabă sacrificii rituale, cultice. Săpăturile arheologice au evidenţiat
şi folosirea unor materiale alogene (din toate punctele de vedere) ca obiecte de
podoabă: cochilii aparţinând unor specii mediteraneene la Krems-Hundsteig,
cochilii terţiare, la Langmannersdorf, sau ale unor specii de pe litoralul Mării Negre,
în unele nivele de la Kostienki I. Pe de altă parte, este posibil că piesa perforată, din
gresie, de la Zlutavy IV, Moravia, a fost utilizată ca retuşor. Probabil tot de natură
cultuală este şi phallus-ul sculptat în corn de căprior sau bizon, de la Abri Blanchard
des Roches, Dordogne, o foarte veche descoperire de artă mobiliară din Franţa. Cea
mai veche sculptură antropomorfă din Europa este statueta masculină, cu cap de leu,
cioplită în ivoriu, de la Hohlenstein-Stadel, Germania. Alte elemente de artă
figurativă, mobiliară, au fost descoperite la Vogelherd, GeisenklOsterle şi în alte
staţiuni din Europa centrală şi occidentală. Arta parietală (pe blocuri sau plachete),
este bine reprezentată în Franţa, la La Ferrassie (peste 20 de blocuri gravate cu
reprezentări sexuale), Abri Cellier (reprezentare animalieră gravată pe bloc), Abri
Blanchard des Roches, unde cochiliile perforate, dinţii perforaţi, pandantivele din
steatită, os, ivoriu, cuarţ etc., au fost interpretate ca reprezentând un „calendar lunar".
Un alt „calendar lunar" a fost considerată placheta din os, de la Abri Lartet, decorată
pe ambele feţe cu puncte şi linii incizate. Mai precizăm că tavanul grotei La Ferrassie
a fost pictat încă la nivelul primei locuiri aurignaciene. În acest sens, este necesar să
adăugăm că peştera Chauvet, Franţa, a adus un element de noutate până acum
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absolută, prin descoperirea tavanului pictat cu rinoceri, dar în mişcare mai puţin
accentuată decât animalele pictate de Solutreeni şi Magdalenieni pe tavanele
grotelor din aria franco-cantabrică. Datarea acestor picturi este asigurată prin metoda
AMS.
Tabelul 5. Datarea picturilor din grota Chauvet (după F. Djindjian, 1 999)

Rhino l

30.940 ± 6 1 0 BP

GifA95 1 26

Rhino 2

30. 790 ± 600 BP

GifA95 1 33

Rhino 2

32.4 1 0 ± 720 BP

GifA95 1 32

bison

30.340 ± 570 BP

GifA95 1 28

m bison

30.800 ± 1 .500 BP

GifA95 1 55

Adăpostul de la Cro-Magnon a oferit primele resturi umane de la cinci
indivizi: trei bărbaţi, o femeie şi un copil cu vertebre lombare deviate în „cioc de
papagal", care demonstrează existenţa osteo-artritei cronice. O cantitate mare de
obiecte de podoabă au fost descoperite în Grotte de la Betche aux Roches, Spy,
Belgia, reprezentate prin pandantive, adesea acoperite cu ocru roşu şi decorate cu
incizii. Tot în Belgia, grota Goyet a oferit oase scobite şi perle din ivoriu. În grota
Cavillon, Italia, un schelet uman era asociat cu 200 cochilii de Nassa, perforate, şi
22 dinţi de cerb, perforaţi. Staţiunile de la Sungir şi din grupul Kostienki au oferit,
de asemenea, foarte numeroase şi variate obiecte de podoabă, unele cu caracter
cultual dovedit prin depunerea lor în contextul înmormântărilor ce au aspect de
spiritualitate accentuată. Pe baza descoperirilor de obiecte de podoabă, dar şi a
resturilor faunistice, s-a constatat predilecţia comunităţilor umane pentru speciile
faunistice, pe care le căutau cu o anumită consecvenţă: ren, muflon, capră, lup, urs
de peşteră (lstallosko), castor, ren, urs, cal, lup (Mladec), lup, vulpe, urs, cal, cerb,
bovidee (Mamutova), mamut, rinocer lânos, cal, ren, capra ibex, iepure, vulpe
(grupul staţiunilor din Germania). Pentru aceste din urmă staţiuni, J. Hahn ( 1 989) a
stabilit reocuparea peşterii de la Vogelherd de mai multe ori, ca şi a celor de la
Hohlenstein-Stadel şi Geissenklosterle, la intervale aproape regulate, de către gru
puri mici (ca unitate socială de bază), aparţinând unui grup mare, de peste 500
indivizi, care puteau acoperi o arie de aproximativ 7.000 kmp în Bazinul Dunării.
Înmormântările de factură aurignaciană certă nu par a fi pe deplin asigurate
prin condiţiile descoperirii şi ale contextului arheologic. Astfel, nici chiar cele 5
schelete de la Cro-Magnon nu par a fi aurignaciene cu certitudine, din lipsa unor
elemente stratigrafice. Gropile de morminte din niv. 8 al grotei Cueva Morin conţin,
de fapt, mulaje după corpuri umane, considerate de tip Paleolitic superior, fapt unic
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în Paleoliticul lumii. Alte descoperiri nu marchează cu certitudine înmormântări, ci
mai degrabă părţi de schelete, ceea ce conduce la ideea existenţei unor practici
cultice, dar sigur aurignaciene: Mladec, Vogelherd, Isturitz, Brassempouy, La Quina
(doi dinţi perforaţi), La Crouyade, Bise, Kent's Cavem, Fontana Nouva, cu
menţiunea existenţei unui frontal de neandertaloid în grota Vindija, Croaţia, în
mediu sigur aurignacian, datat la 33.850 ani BP (xxx, Art et Civilisations 1 984; C.
V. Chirica, 1 996; F. Djindjian, 1 999; M. Lejeune, 1 995; Y. Taborin, 1 974, 1 990,
1 992). Cu toate acestea, A. Leroi-Gourhan ( 1 990) consideră că în Paleolitcul
superior din Anglia până în Rusia există o stereotipie a înmormântărilor: săparea
gropii şi depunerea mortului acoperit cu ocru roşu şi cu obiecte de podoabă, a căror
importanţă nu este numai estetică, ci simbolică. După M. Otte ( 1 993), datele cu
privire la comportamentul religios abundă în Paleoliticul superior european, şi orice
comunitate umană dispunea nu numai de un utilaj litic specific culturii arheologice,
un anume tip de locuinţă, de amenajare şi exploatare a spaţiului, dar şi de anumite
categorii de valori, mituri şi credinţe, creind un echilibru al întregi societăţi. Desco
peririle de mai sus evocă existenţa unor credinţe, a unor practici comportamentale,
care nu sânt izolate, ci au caracter de continuitate, de obligativitate. Aşa cum am
precizat (V. Chirica, 1 999; V. Chirica, C.-V., Chirica, 1 999), în Paleoliticul superior
arta are caracter religios, toate creaţiile sale, artistice sau ca obiecte de podoabă, sânt
de natură religioasă. Omul îşi asumă responsabilităţi, puteri şi trăsături pe care şi le
însuşeşte prin transpunerea propriei fiinţe în existenţa elementului pe care vrea să-l
subordoneze. Prezenţa imagisticii pe care o întruchipează în redarea phalus-ului, a
altor reprezentări sexuale, însuşirea proprietăţilor leului (Vogelherd) pentru succesul
vânătorii, ne determină să credem că încă de atunci omul se naşte cu cele două
instincte elementare: de reproducere şi de hrană, necesare supravieţuirii.
Gravettianul este a doua mare cultură a Paleoliticului superior european. Are
ca staţiune eponimă La Gravette, Dordogne. Fosila directoare este vârful La
Gravette, asociat cu intregul inventar de piese a dos I a bord abattu. Originea sa
poate fi în Europa centrală, în timpul sau imediat după oscilaţia climatică Maisieres
(28.500 BP), pornind de la descoperirile din Austria, Moravia etc. Tehnologia sa a
ocupat Europa centrală, occidentală, de est şi sud-est. În unele zone, Gravettianul
este continuat de Solutrean, dar în altele, inclusiv România, Epigravettianul face
trecerea către Epipaleolitic-Mezolitic. Pe teritoriul României, cea mai bine datată
staţiune este cea de la Mitoc-Malu Galben (niv. superioare) (M. Otte, V. Chirica, P.
Haesaerts (sous la dir. de), 2007) (Fig. 1 4; Fig. 1 5; Fig. 1 6; Fig. 1 7). În unele zone
geografice, Gravettianul este contemporan cu Aurignacianul (România). A evoluat
până la 20.000 BP, dar s-a prelungit, sub diverse aspecte/faciesuri tehnologice
regionale, până în Tardiglaciar (M. Otte (sous la dir. de), 20 1 3) .
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O sinteză a Gravettianului din Europa centrală şi de est (M. Otte, P. Noiret,
V. Chirica, I. Borziac, 1 996), semnalează existenţa unor „ritmuri evolutive'', pe
parcursul a 7 stadii evolutive:
Tabelul 6. Ritmurile evolutive ale Gravettianului est-central european
(după M. Otte, P. Noiret, V. Chirica, I, Borziac, 1 996):

Stadiul

Datare

Localizare

O (pre-Gravettian)

36.000-30.000 BP

Kostienki XVII (36.000-32.000 BP)

I

30.000-28.000 BP

Kostienki VIII/2, Willendorf 11/5-6

II

28.000-25.000 BP

Willendorf
11/7-8,
Mitoc-M.G.,
ciclurile 6-7, Molodova
V/IX-X, Kostienki VIII/1

III

25.000-23.000 BP

Willendorf 11/9, Mitoc-M.G., ciclurile
4-5, Molodova
VNil-VIII, Kostienki 111 , Gagarino,
Avdeevo

IV

23.000- 1 9.000 BP

Kostienki XIl/2, Mitoc-M.G., ciclurile
1 -2, Mezin (?)

V

1 9.000-1 7.000 BP

Molodova V/IV-VI, Cosăuţi 1 -6

VI

1 7.000- 1 4.000 BP

Mezirici

VII

1 4.000- 1 1 .000 BP

Kostienki Xl/1 a

Ca şi în cazul Europei occidentale, în restul teritoriului european, ultimul
episod climatic de „maximum frig" va obliga comunităţile umane să găsească di
verse căi şi modalităţi de supravieţuire, una dintre acestea fiind o posibilă migraţie
spre zonele mai calde, unde a şi apărut „fenomenul solutrean". Excepţii fac acele
zone, inclusiv spaţiul carpato-nistrean, unde Gravettianul a evoluat în paralel cu
Solutreanul Europei occidentale.
Perigordianul este un ansamblu de faciesuri cultural-tehnologice ale regiunii
Perigord, Franţa, identificate ca atare de către D. Peyrony, în 1 933. Ca şi în cazul
Aurignacianului, arheologii francezi au creat mai multe denumiri, care vizează chiar
unele evoluţii cronologice, combinaţii de nivele culturale şi „etapizări" interne, fiind
acceptate, în final, cinci faze, chiar dacă unii pledează pentru ideea că Perigordianul
VII este urmat de Aurignacianul V (doar în Perigord). A evoluat în paralel cu
Gravettianul, între aproximativ 28.000 şi 20.000 BP. Precizăm că, pentru a stabili
identitatea dintre Perigordian şi industriile contemporane din Europa centrală şi de
est, D. A. Garrod a propus utilizarea termenului de Gravettian oriental. Pentru alţi
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specialişti, Perigordianul superior nu reprezintă decât un facies local al
Gravettianului.
Pavlovianul este Gravettianul Europei centrale, fiind recunoscut în staţiunea
de la Pavlov, Moravia. Numele a fost creat de H. Delporte, pentru a nominaliza
inventarul litic de aici, precizat de B. Klima ( 1 967). Ulterior, conţinutul său cultural
şi tehnologic a fost evidenţiat şi detaliat (M. Otte, 1 98 1 ) .
Kostienkianul reprezintă numele rusesc al Gravettianului, pentru Marea
Câmpie Rusă, şi îndeosebi pentru regiunea arheologică a Donului. Unii arheologi
ruşi îl mai denumesc cultura Kostienki-Avdeevo. Este recunoscut mai ales pentru
piesele sale, adevărate fosile directoare, numite pointe a cran şi couteau de tip
Kostienki.

Civilizaţie, cultură, spiritualitate
Gravettianul întregului Continent se caracterizează prin inovaţii importante
în toate domeniile impuse de schimbările climatice repetate, uneori bruşte, care au
obligat grupele umane să caute şi să găsească modalităţi de supravieţuire. Armele şi
uneltele sânt mai lejere, mai suple, mai uşor adaptabile. Construcţiile de locuinţe par
să devină o ocupaţie specializată, dacă luăm în consideraţie locuinţele (5) de la Vigne
Brun a Villerest, pe Loara (cu contururi adâncite cu 50 cm, uneori în pantă,
înconjurate de „ziduri" din pietre şi pământ, cu vetre centrale), de la BrillenhOhle
(două structuri circulare, cu contur din pietre, în interiorul grotei), dar mai ales acelea
din „ciclul pavlovian", de la Doini Vestonice, Predmosti, Pavlov. În prima staţiune,
mai multe veritabile cabane au fost degajate şi s-au putut estima modalităţile compli
cate de construcţie, cu infrastructură din piatră şi oase, cu vatră centrală. Una avea
un adevărat cuptor de ars obiecte din lut (statuete feminine), în perimetrul căruia s
au găsit 2.200 statuete şi fragmente, fapt ce a determinat să se considere că reprezenta
o locuinţă de cult (N. O. Bader, E. Bougard, 20 1 1 , 465-508). La Gagarino, Kostienki
(Câmpia Rusă), Puşkari (Ucraina), la Grubgraben (Austria de Jos), Domos, Sâgvâr
(Ungaria) au fost dezvelite imense pavimente, dalaje şi infrastructuri din oase şi
coame de ren, uneori cu vetre. Este important de reţinut faptul că, îndeosebi în zonele
loessice din Rusia, Moravia, Slovacia, dar şi la Abri Pataud, în Franţa, locuinţele
erau numai de tipul cabanelor, deci cu amenajări speciale, cu mai multe vetre,
dispuse pe un ax longitudinal, sau cu elemente special amenajate, pentru susţinerea
acoperişului. Putem să luăm în consideraţie şi faptul că la construcţia cabanelor, la
Predmosti, s-au folosit oase (carcase) de la 1 .000 de mamuţi, iar la Doini Vestonice,
de la peste 1 00 de mamuţi, astfel că ne putem imagina organizarea socială a acestor
comunităţi umane (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994).
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Morminte gravettiene au fost descoperite în grotele italiene (Paglicci, Arene
Candide, Grimaldi), în Moravia (Predmosti, Doini Vestonice, Bmo ), dar şi în alte
ţări (F. Djindjian, 1 999; G. Giacobini, 1 999).
Cele mai importante elemente de cultură le-au adus gravettienii în domeniul
artei statuare, mobiliare şi parietale şi vom menţiona doar cele mai importante desco
periri, îndeosebi din Europa occidentală. Astfel, în grota Gargas, s-a constatat
figurarea mîinilor pictate sau gravate (astfel de semne umane au fost identificate şi
în alte numeroase grote din spaţiul franco-cantabric). Alăturarea mâinilor (negativ)
în interiorul panourilor, cu cai, în grota Pech-Merle, ar putea avea semnificaţii în
legătură cu religia vânătorii la comunităţile de gravettieni. Au fost reprezentate şi
animale: bovidee, bizoni, cai, cervidee, mamuţi, păsări etc., în 12 stiluri, grupate în
trei faze evolutive de realizare. Statuetele feminine de tipul Venus (H. Delporte (ed).,
1 995) au fost descoperite la Lespugne, Brassempouy, Monpazier, Sireuil, Lausel
(realizate prin sculpturi pe blocuri de calcar), abri Pataud (sculptată pe un bloc de
calcar), Terme Pialat (două imagini, gravate pe o placă de calcar), Tursac (sculptată
dintr-o galetă de calcit translucid, de culoarea chihlimbarului), Mainz-Linsenberg
(două satuete, din gresie gri-verzuie), Weinberg-Mauem, Grimaldi (mai multe
statuete), Savignano, Willendorf, Doini Vestonice (statueta cunoscută ca „bastonul
cu sâni" mai este interpretată şi ca un phallus), Predmosti (decor incizat pe defensă
de mamut), Petrkovice (statuetă din hematită), Moravany (sculptată în ivoriu),
Kostienki I (trei statuete şi peste 20 de capete izolate). La acestea se adaugă
reprezentările masculine, mult mai puţine şi mai stilizate, dar şi acelea animaliere,
din lut ars (în „ciclul pavlovian") sau din alte materiale, dar cele mai numeroase sânt
în aria kostenkiană: carnivore, erbivore, păsări. Aceste reprezentări ar putea să
definească baza asigurării hranei prin vânătoare în întregul Gravettian continental,
căci se regăsesc pe mai multe mii de km şi într-o arie de timp de circa 3 .000 de ani.
Distrugerea, poate rituală, a numeroase statuete, feminine, dar şi zoomorfe, probabil
cu ocazia părăsirii staţiunii, are semnificaţii pe care nu le cunoaştem încă, deşi după
opinia noastră, mai poate fi luat în consideraţie un alt aspect: distrugerea parţială a
statuetelor încă în timpul locuirii, pentru ca divinitatea reprezentată să nu poată
părăsi campamentul vânătorilor (avem astfel de interpretări în eneoliticul
cucutenian, ca şi reprezentările „afrontate", numeroase în arta cucuteniană, dar
pentru arta gravettiană avem doar exemplul de la Laussel).
Revenind la arta parietală gravettienă, precizăm că îndeosebi în Europa
occidentală reprezentările antropomorfe şi animaliere sânt redate prin pictură şi
gravură, pe pereţii peşterilor sau pe blocuri de piatră (unele desprinse din pereţi sau
din tavan). La Pair-non-Pair au fost identificate, printre numeroasele animale, cel
puţin 5 cai, 6 căpriori, 3 bovidee, 2 mamuţi, 4 cervidee. În sanctuarul de la Laussel
avem reprezentări feminine şi masculine, dar şi animaliere: o căprioară reprezentată
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pe ambele feţe ale aceluiaşi bloc, şi capul unui cal, ambele gravate. Pe plafonul unui
abri, numit al Peştelui, a fost reprezentat un peşte de mari dimensiuni, cu capul (faţa)
spre râul Vezere, realizat prin sculptură în baso-relief, gravură şi polisaj. În aceeaşi
zonă au mai fost descoperite şi alte imagini gravate, cu interpretări diferite, sau
pictate (doar pete de culoare). La Abri Labattut, arta parietală este reprezentată de
blocuri întregi, căzute din tavan sau din pereţi, cu picturi de mamut, bizon, cerb
negru (Cervus elaphus), cal gravat şi pictat cu ocru (pentru descoperirile de artă
gravettiană (cf. Art et civilisations D. Sacchi, J. Vaguer, 1 996; J. K. Kozlowski,
1 992).
Creaţia acestor opere de artă, cu elemente de spiritualitate individuală şi/sau
colectivă constituie manifestarea unui comportament simbolic, destul de complex.
Statuetele feminine pot reprezenta un ideal estetic feminin, ridicarea femeii la nivelul
de divinitate (V. Chirica, 20 1 1 ), dar şi ideea fecundităţii, a perpetuării speciei (J. K.
Kozlowski, 1 992; cf. şi J.-P. Duhard, Brigitte Delluc & Gilles Delluc, 20 1 4).
Descoperirea sanctuarelor la Laussel şi Dolni Vestonice presupune ideea existenţei
sacrului colectiv, ca şi prezenţa unei statuete feminine, în picioare, acoperită cu un
omoplat de mamut, groapa rituală fiind apoi umplută cu pământ amestecat cu ocru,
peste care s-au pus trei blocuri de cărbune (Kostienki I, niv. 1 ), ori a unui mormânt
de femeie, cu scheletul în poziţie chircită, acoperit cu doi omoplaţi de mamut (unul
fiind decorat cu incizii), cu craniul deformat patologic, dar şi a altor schelete cu
deformări patologice, care s-au bucurat de înmormântări deosebite, sugerează atenţia
deosebită, tot ca element al sacrului colectiv şi individual. Se consideră că în
Gravettian capătă preponderenţă arta monumentală în detrimentul artei mobiliare,
aşadar apreciem că s-a trecut deja de la divinitatea şi de la divinizarea personală, la
cea colectivă, ca un element important al organizării sociale, care pătrunde şi în viaţa
religioasă. În ceea ce priveşte multiplicarea imaginilor sexuale feminine, apreciem
că acestea sunt legate de sacralitatea naşterii, după cum redarea cuplului pe o placă
de calcar, la Laussel, poate fi interpretată ca element esenţial al sacralităţii
procreaţiei, realizarea mediocră a scenei fiind determinată de necunoscutul divin al
naşterii.
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Tabelul 7. Datarea unor opere de artă gravettiană (după Fr. Djindjian, 1 999; V.
Chirica, 1 989)

Grota Cosquer (Cassis, Izvoarele Rhonului):
Cărbune

27.870 ± 430

BP

GifA

92350

Mână, negativ

27. 1 1 0 ±390

BP

GifA

92409

Mână, negativ

27. 1 1 0 ±350

BP

GifA

9249 1

26.360 ± 400

BP

GifA

92349

BP

GifA

92369

(cerb) 25. 1 20 ± 390

BP

GifA

92425

Megaceros
(cerb) 22.750 ± 390
mascul
Megaceros
(cerb) 23.6 1 0 ±350
mascul
Grota Fuente del Salin (Cantabria):

BP

GifA

92426

BP

GifA

9 1 1 83

Cărbune

BP

GrN

1 8574

Grota Gargas (Aventignan, Pirineii de Sus):
26.8 1 0±4 1 0

Os

Grota Cougnac (Payrignac, Lot):
Megaceros
femelă

22.340 ±5 1 0

Marea grotă Arcy-sur-Cure, Boutgogne):
Sala goală: Cărbune

27.630 ± 400

BP

GifA

92330

Sala goală: Cărbune

28.250 ± 430

BP

GifA

9 1 370

BP

GifA

94580

26.250 ± 500

BP

OxA

5003

Cornişa cu bizon: Os ars 27.950 ± 440

BP

GifA

95620

Gx

94 1 8

Friza roşie: Os
Friza roşie: Os ars

Mitoc-Malu Galben:
Amuletă
cărbune

din

cortex: 26. 700 ± 1 .040 BP
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Arenianul reprezintă faciesul indu strial al Paleoliticului superior din Europa
centrală şi mediteraneană, a cărui staţiune eponimă este Arene Candide, Italia. Se
datează pe la aproximativ 20.300 BP. În întregul utilaj abundă piesele de tip gravette
şi microgravette.
Sâgvârianul reprezintă, pentru bazinul pannonic (staţiunea Sâgvâr), la sud
de lacul Balaton, faciesul local al Gravettianului, datat între 1 8.900 şi 1 7.700 BP
(interstadiul Lascaux).
Solutreanul este una dintre marile culturi arheologice ale Paleoliticului
superior din tot spaţiul franco-cantabric, unde a înlocuit Perigordianul superior.
Staţiunea Solutre, Franţa, a devenit eponimă. Fosila directoare este retuşa plată,
largă, de suprafaţă, pe lame cu laturile subparalele, acoperind aproape în totalitate
suprafaţa dorsală a pieselor; este retuşa obţinută prin presiune, nu prin percuţie, prin
care au fost realizate piesele de tip „frunză de salcie" şi „frunză de laur". S-a
răspândit în Franţa şi Peninsula Iberică, de la Loara la Pirinei, între aproximativ
1 9.500 şi 1 7.500 BP. Specialiştii acceptă evoluţia sa locală. Creatorul acestei culturi
este tipul Cro-Magnon, care a lăsat impresionante opere de artă parietală (gravuri,
picturi), dar şi sculpturi în ronde-bosse.

Cultură şi spiritualitate
Frumuseţea utilajului şi a operelor de artă mobiliară au fost considerate
unice în creaţia artistică a Paleoliticului superior european, dar puţine locuinţe au
rămas nedistruse, printre care şi cea de la Foumeau du Diable, Dordogne - adăpost
sub stâncă, apărat de două ziduri perpendiculare, care delimitau un spaţiu locuibil,
prin alte blocuri de piatră. În provincia Santander, Spania, în grota Chuffin, a fost
identificată o structură ovală, în interior cu o groapă plină cu resturi ale unei vetre.
Alte vetre au fost descoperite în cele cinci niveluri solutreene de la abri Malpas,
Dordogne, două dintre acestea fiind protejate cu pietre. În ceea ce priveşte
amenajările badegouliene, cel mai bine evidenţiate au fost identificate în zona Isle,
de către dr. Jean Gaussen, prin pavaje din plăci sau galete culese din râu (Isle), sau
chiar prin construcţii cu ziduri şi fundaţii de piatră. Nu se cunoaşte modul de cons
trucţie a părţii superioare, dar soliditatea pavajelor, a zidurilor care delimitau campa
mentul, evidenţiază construcţii rezistente, ovale, rectangulare, cu una-două camere,
cu suprafeţe cuprinse între 6 mp şi 32 mp (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994).
Trăind într-o periodă, uneori foarte rece, cu scurte ameliorări climatice,
comunităţile umane vânau ren, căprior, cal, cerb, bizon, lup, vulpe, linx. În unele
aşezări sau niveluri de locuire, grupe de 2-3 specii erau vânate cu predilecţie, în
funcţie de microclimatul zonei respective.
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Au fost descoperite foarte puţine resturi umane, printre care se menţionează
calote craniene, cranii fragmentare (la Tournal, Lacave, Franţa), maxilare şi frag
mente de mandibule de copii şi adulţi, dinţi (Fourneau du Diable, Badegoule,
Laugerie-Haute), dar mai bine păstrate sânt resturile de schelete de la Parpallo, Riera
şi Beneito, Spania. Nu s-a descoperit nici un mormânt intact, pentru a se putea
cunoaşte în mod direct riturile şi ritualurile funerare. Dar, faptul că în grota Placard
(Badegoulian) s-au descoperit fragmente craniene şi dinţi de la 24 indivizi, cu urme
de tăieturi intenţionate, ca şi craniul înmormântat intenţionat, sugerează un anume
interes al grupelor umane faţă de cei plecaţi din lumea cunoscută.
Arta solutreană reprezenta apariţia sculpturii monumentale, a baso
reliefurilor clasice. Sculpturile pe blocuri, adevărate frize, la Roc de Sers, Charente
(căpriori afrontaţi, cal şi bizon, cu cap de mistreţ, posibile reprezentări antropomorfe
etc.), de-a lungul pereţilor, ori de la Fourneau du Diable (bloc sculptat cu bovidee în
profil) demonstrează un înalt nivel de reprezentare mentală, individuală şi colectivă,
a unor posibile divinităţi. În grota Capul Leului (Ardeche) a fost descoperit un
bovideu pictat cu roşu, asociat cu pete de culoare şi semne punctiforme, în grota
Cosquer au fost realizate picturi reprezentând feline, cai, bizoni, iar în grota Chabot,
o friză lungă de 3 m, cu mamuţi gravaţi. Numeroase siluete gravate pe plachete au
fost descoperite în grota Parpallo: cerbi, capre, motive geometrice în decor de linii
ondulate. Mai precizăm faptul că picturile din grota Cosquer au fost datate:
Felină 1 9.200 ± 220 BP GifA 92 4 1 8
Cal 1 8.820 ± 3 1 0 B P GifA 92 4 1 7
Cal 1 8.840 ± 240 B P GifA 92 4 1 6
Bizon 1 8.0 1 O ± 1 90 B P GifA 92 4 1 9 şi 1 8.530 ± 1 80 B P GifA 92 492 (xxx,
Art et civilisations; F. Djindjian, 1 999).
Creswellianul, numit ca atare după grotele calcaroase de la Creswell Crags,
Anglia, a fost propus, de către Dorothy Garrod, în 1 926, pentru a desemna industriile
de lame â dos britanice, contemporane. Fosila directoare este vârful de tip Creswell,
a dos şi a cran, asociat şi cu o industrie osoasă, inclusiv obiecte de artă şi de podoabă.
Se datează între aproximativ 20.000 şi 1 0.000 ani BP. După unii specialişti,
Creswellianul este mai curând un facies epipaleolitic.
Magdalenianul este ultima mare cultură arheologică a Paleoliticului superior
european, deşi acoperă numai o parte a Continentului: Franţa, Spania, Portugalia,
Elveţia, Germania, Polonia, Moravia. Staţiunea eponimă: abri La Madeleine,
Dordogne, recunoscută de către E. Lartet, în 1 863 . A fost împărţit în 6 faze de
evoluţie, îndeosebi pe baze tipologice, privind evoluţia utilajului osos. Datarea
generală este 1 7.000 - 1 2.000 BP. Cele mai impunătoare opere de artă magdaleniană
sunt picturile rupestre din marile grote: Altamira, Lascaux şi altele, din zona franco
cantabrică (J.-Ph. Rigaud (org.), 1 989).
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Această cultură a Occidentului european aparţine finalului timpurilor
glaciare, între 1 8/ 1 7.000 şi 1 2/ 1 0.000 ani BP (între oscilaţiile Dryas I - Dryas III),
fiind recunoscută în Franţa şi Spania (dar cu descoperiri până în Polonia, sud-vestul
Germaniei, Belgia) şi cu unele influenţe până în zona nord-dunăreană şi pruto
nistreană), prin mulţimea şi valoarea incontestabilă a vestigiilor, de ordin arheologic,
cultural, artistic (V. Chirica, C.-V. Chirica, 1 999). Cele mai vechi elemente par să fi
apărut în Perigord şi în celelalte spaţii geografice ale centrului Franţei.
În mileniile 1 8- 1 2 au existat mai multe faciesuri industriale, considerate apoi
culturi arheologice: Creswellianul englez, Hamburghianul Europei centrale,
Magdalenianul Europei occidentale, Epigravettianul Europei estice, sud-estice şi
occidentale.
În cadrul cronologiei interne au fost deosebite şase stadii (Magdalenian I
VI), repartizate în două perioade: Magdalenian inferior (I-III) şi superior (IV-VI). O
altă cronologie relativă internă identifică: Magdalenianul vechi, arhaic (0-1), Mediu
(II-IV), final şi „terminal" (V-VI) (D. De Sonneville-Bordes,(sousladir.de), 1 979).
În afara teritoriului francez, Magdalenianul a fost depistat în mai multe
regiuni geografice:
- În Rhenania şi în bazinul mozan, vânătorii magdalenieni au locuit pe valea
Meusei (Trou de Chaleux, Furfooz, Walou), pe valea Rinului mijlociu (celebră este
staţiunea de la Gonnersdorf), în Ţările de Jos (provincia Limborg). Vânătorii erau în
căutarea coamelor de ren, din care ciopleau o gamă variată de unelte, arme şi obiecte
de podoabă (M. Otte, 1 999). Originea lor este documentată pe prezenţa cochiliilor
terţiare din Bazinul Parizian, în staţiunile de pe Meuse.
- În Elveţia, campamentele sunt situate în jurul lacurilor Neuchâtel,
Constance, de-a lungul afluenţilor Rinului sau între Rin şi Dunăre, popularea spaţiu
lui geografic fiind făcută cu elemente din nord ("Poarta" Bourgogne).
- Magdalenianul din Jura Suabă, în landurile Baden-Wurtemberg şi Bavaria,
de-a lungul Dunării Superioare. Nu sânt cunoscute locuiri aparţinând oscilaţilor
Bolling - Dryas I, majoritatea aparţinând oscilaţiei Dryas II. Locuirile sânt de scurtă
durată, în abri şi grote. Coborând pe Dunăre, unele grupuri de vânători magdalenieni
au ajuns până în Austria, în regiunea Gratz.
- Magdalenianul din Polonia şi Moravia pare să fi început prin instalarea
campamentelor pe platourile loessice. Cea mai importantă staţiune este Maszycka,
datată la 1 5 .000 BP, iar părăsirea sa a fost făcută în condiţii considerate ca fiind
violente, căci au fost descoperite resturile scheletice de la 1 6 oameni: 5 adulţi, 3
adolescenţi, 8 copii. Utilajul litic şi osos a fost lăsat pe loc: 1 3 3 unelte din silex, 35
vârfuri de lance, baghete, netezitoare, lustruitoare, coaste tăiate, un baston perforat,
alte peste 30 de piese în curs de finisare (J. K. Kozlowski, 1 989). Alte grupe de
vânători magdalenieni au locuit în Moravia, unde au fost descoperite peste 40 de
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staţiuni deschise, pe fostele locuiri gravettiene: Kulna, Pekama, etc. Locuiri
magdaleniene deschise au fost descoperite şi în Boemia, toate aparţinînd, ca şi acelea
din Moravia şi Polonia, oscilaţiilor Dryas I - Bolling - Dryas II - Allerod (F.
Djindjian, 1 999; Y. Taborin, 1 992; M. Otte, 1 999).

Civilizaţie şi cultură
Din punct de vedere al exploatării resurselor animale şi de materii prime, al
folosirii teritoriului pentru instalarea campamemtelor, prin construcţii speciale, se
constată superioritatea vânătorilor magdalenieni, chiar dacă în marea majoritate,
campamentele sânt de scurtă durată, dar cu reveniri. Aceste elemente, ca şi altele,
relevate prin cercetările arheologice, demonstrează o anumită specializare a grupelor
umane chiar în interiorul unei comunităţi. În perimetrul marilor grote de la Mas
d'Azil (eponimă pentru Azilianul epipaleolitic), Lespugne, Isturitz, s-a constatat
existenţa unor locuiri cu caracter de continuitate, în jurul cărora se aflau haltele sezo
niere. Pe de altă parte, evidenţierea sanctuarelor de la Altamira, Lascaux, Niaux,
Trois-Freres, Tuc d'Audoubert etc. demonstrează, alături de întreaga artă
magdaleniană, o viaţă spirituală intensă.
Organizarea internă a locuinţelor este evidentă, dacă luăm în consideraţie
descoperirea din grota Abauntz, Spania. Aici, în jurul vetrei de foc s-a amenajat un
loc pentru depozitarea deşeurilor, aproape de perete, un spaţiu rezervat curăţirii
pieilor, în spatele vetrei, o zonă de cioplire a silexului şi de prelucrare a osului,
aproape de intrare, zona de dormit, într-un unghi al grotei. În niv. 4 al grotei El Juyo
(zona cantabrică) s-au degajat două cabane semi-adâncite, adosate peretelui, pavate
şi delimitate cu dale şi blocuri. La Le Cerisier, în Franţa, pavaje rectangulare, din
galete, demonstrează existenţa unor locuinţe de suprafaţă. La Plateau Parrain, supra
feţele astfel pregătite aveau aproximativ 20 mp. Celebră este marea staţiune de la
Pincevent, unde s-au evidenţiat mai multe structuri cu locuinţe - adevărate cabane
semi-adâncite, cu vetre centrale, în jurul cărora erau prezervate spaţiile pentru
diferitele activităţi: cioplirea uneltelor, prelucrarea osului, pregătirea hranei, inclusiv
locul unde se mînca, spaţii pentru dormit, amenajate în mod special, chiar spaţii de
evacuare a deşeurilor.
Întreaga activitate casnică şi extracasnică de la Pincevent demonstrează o
adevărată structurare a activităţilor, o „reţea" de relaţii sociale (A. Leroi-Gourhan,
M. Brezillon, 1 972). La Etiolles (Basinul Parizian) s-a evidenţiat un atelier de
cioplire a silexului, protejat de o locuinţă cu vatră, în jurul căreia erau structurate
toate activităţile casnice: cioplire, depozitarea deşeurilor şi a materiei prime, hrană,
evacuarea resturilor. Interesant este şi faptul că s-a constatat reutilizarea şi remon
tarea cabanei la fiecare revenire a comunităţii de vânători magdalenieni. Resturi de
locuinţe, cu pavaje de diferite forme şi dimensiuni, sau cu alte elemente certe de
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construcţie şi amenajare, cu vetre, uneori şi cu ateliere de cioplire, au fost descoperite
şi în staţiunile magdaleniene din Germania (Gănnersdorf, Petersfels, Kniegrotte),
Moravia (Pekama, Kulna), Boemia (Hostim) (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994).
Descoperiri de morminte magdaleniene au fost făcute în aproape toate
marile arii de locuire, în abri şi grote. De cele mai multe ori, mortul era depus pe o
parte, în poziţie chircită, foarte rar, pe spate. Numeroase podoabe îl înconjurau:
brăţări din cochilii, dinţi perforaţi; ocrul roşu era presărat peste tot mormîntul.
Adesea, mormântul era protejat cu mici cercuri din piatră. Cele mai importante
morminte au fost descoperite în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, dar multe
dintre elementele descriptive nu au fost luate în consideraţue, ori s-au pierdut:
Bruniquel ( 1 864), Laugerie-Basse ( 1 872), Chancelade ( 1 888), Cap-Blanc ( 1 909),
apoi La Madelaine, toate în Dordogne, şi în alte zone geografice ale Franţei, ori în
alte părţi ale Continentului: Oberkassel (mormânt dublu), Maszycka. Cel mai
spectaculos pare să fie mormântul de la Saint-Garmain-la-Riviere, cu un „cofraj" din
dale de piatră, care protejau corpul unei femei, depus pe partea stângă, în poziţie
chircită, înconjurat de brăţări din cochilii şi dinţi de cerb, obiecte din os. Numeroase
resturi de schelete, mai ales fragmente de cranii, de mandibule, de maxilare, de adulţi
şi tineri, au fost descoperite în multe nivele de cultură (F. Djindjian, 1 999).
Locuind în perioade reci şi uscate, dar şi în perioada de încălzire a
interstadiului Lascaux ( 1 7.500 BP), Magdalenienii vânau Rangifer tarandus, Bison
priscus, Bos primigenius, Capra ibex, A/apex lagopus, Canis lupus, Saiga tartarica,
Cervus elaphus, Sus scrofa, Capreolus capreolus, ale căror resturi au fost
descoperite ca resturi culinare, ori transformate în obiecte de podoabă, unelte şi arme
(xxx, Art et civilisations), dar este de presupus că vânau şi mamut, rinocer lânos, leu
de peşteră, chiar păsări, pe care le-au reprezentat cu fidelitate anatomică pe pereţii
peşterilor sau pe obiectele de artă mobiliară.
Viaţa spirituală este extraordinar de bine documentată prin cele aproximativ
200 de grote-sanctuar, ca şi prin alte creaţii de artă, cu elemente de sacralitate indi
viduală şi colectivă. Arta magdaleniană poate fi considerată ca element al men
talităţii religioase. Începând cu Magdalenianul, arta şi religia au o vocaţie publică,
aparţinând întregii comunităţi, devenind o legătură importantă între grupuri, ori între
membrii grupului (M. Otte, 1 993). Căutarea unor anumite zone ale peşterii pentru
redarea anumitor scene pictate, asocierea omului cu animalele în cadrul unor scene
comune, sau în care omul îmbracă trăsăturile esenţiale ale animalului (în mod
evident, agilitate şi forţă), figuraţia schematizată feminină, ori redarea numai a
sexualităţii feminne, apariţia superiorităţii umane prin redarea animalului rănit (şi nu
orice animal, ci numai cele mai puternice - cai, bizoni, urşi), toate acestea vădesc
nivelul extraordinar al culturii religioase la care au ajuns vânătorii magdalenieni.
Credem că în marile sanctuare pictate totul trebuia să servească mentalului religios
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colectiv, în care omul îşi are rolul său, chiar dacă este încă slab definit ca
reprezentare, accentul fiind pus pe redarea marilor erbivore într-o mişcare vie şi la
dimensiuni naturale. Altamira - Capela sixtină a antichităţii, sau Lascaux, Niaux,
Pech-Merle, Cougnac, constituie apogeul picturii naturaliste din toate timpurile (A.
Leroi-Gourhan, 1 965). Gravura magdaleniană a folosit cele mai diverse suporturi:
pereţi întregi ai grotelor, blocuri desprinse din tavan sau din pereţi, ivoriu de mamut,
dinţi, oase. Temele sânt foarte variate, dar reprezentările se referă la oameni şi
animale. Arta mobiliară este de o mare varietate, folosind cele mai diferite suporturi:
piatră, corn şi os, iar ca tehnici de realizare, sculptura, gravura, modelajul. Au fost
reprezentate: animale (cai, căprioare, bovidee, reni etc.), reprezentări feminine şi
masculine (inclusiv reprezentări sexuale), însă imaginea „vrăjitorului" este rezervată
bărbatului - Trois-Freres, Gabillou; cei doi bizoni, modelaţi în argilă, la Tuc
d'Audobert sânt de un naturalism neegalat. În afara marii zone franco-cantabrice,
până în prezent pictura parietală paleolitică este reprezentată şi în peşterile de la
Cuciulat şi Coliboaia (România), ori Kapova (Ural). În aproape tot Continentul, arta
mobiliară este foarte bogată şi variată, aşa cum sunt reprezentate aceste manifestări
în Germania, Elveţia, Moravia, Cehia, cu unele posibile influenţe la Cosăuţi, pe
Nistru. Toate reprezentările din marile „scene" pictate sau gravate, îndeosebi din
grotele Franţei şi Spaniei, demonstrează existenţa unei gândiri complexe şi armo
nioase, ce a fost creată pentru puterea emoţională a mesajului. Sanctuarul paleolitic
magdalenian reflectă puterea spiritului uman creator, sacralizat şi simbolizant (M.
Otte, 1 993), imaginea vie a unei arte pe care oamenii au transpus-o în grote cu
veleităţi de catedrale.
Să mai precizăm că aceste picturi se datează între 1 2.890 ± 1 60 BP (Niaux),
1 4.7 1 0 ± 200 BP (Altamira) şi 1 7. 1 90 ± 1 40 BP (Lascaux).
Epigravettianul, ca ansamblu de faciesuri industriale, a evoluat în aproape
întreaga Europă de est, centrală şi occidentală, între aproximativ 20.000 şi 1 3.500
BP, fiind parţial contemporan cu Solutreanul, Magdalenianul, Kostienkianul,
Molodovianul (în sensul lui J. K. Kozlowski), Sagvarianul, Puşkarianul, cu culturile
numite Zamiatnin, Mezin, Eliseevici, cu alte faciesuri locale ale întregii perioade
post-Maximum Valdai (în sensul stabilit de Olga Soffer).
Maximul glaciar al Wilrmului recent a determinat populaţiile umane de pe
aproape întregul Continent să ia măsuri de supravieţuire, fie prin deplasări, fie prin
modificări ale comportamentului, ale strategiei de achiziţie a vânatului şi materiilor
prime, a folosirii mediului ecologic. Pentru aceste motive, începând cu mileniile 22
- 20, asistăm, în unele spaţii continentale, la continuarea vieţii gravettiene în formele
cunoscute (teritoriul carpato-nistrean), la continuarea locuirilor, dar cu modificările
cunoscute sub forma Epigravettianului şi la schimbări acceptate, ca aparţinând
Solutreanului şi Magdalenianului.
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Pentru a avea o anumită continuitate în spaţiul continental, vom trata
culturile epigravetiene ale Europei mediteraneene, centrale şi de est, în vremea
Maximului glaciar şi a Pleniglaciarului superior.
Epigravettianul pare să-şi aibă originea în evoluţia locală a tehnocomple
xelor ce conţin vârfuri cu faţa plană, vârfuri cu scobitură de tip a cran, gravettes şi
microgravettes din bazinul Dunării mijlocii (J. K. Kozlowski, 1 999; B. Schmider,
1 992). Apariţia şi evoluţia Maximului glaciar, specifică, pe spaţii micro-continen
tale, a determinat existenţa unor deosebiri între tehnocomplexele epigravettiene,
unele având spaţii mici de localizare. Este cazul Sagvarianului, prezent doar în
Ungaria (zona Lacului Balaton), Slovacia şi o parte a Austriei de Jos (Grubgraben),
iar vârstele sânt destul de apropiate: Grubgraben, 1 8.820 ± 1 60 BP GrN 2 1 893;
Sagvar, niv. inf. 1 8.900 ± 1 00 BP GrN 1 783, iar niv. sup. 1 7.760 ± 1 50 BP GrN
1 959.
Tehnologia litică se bazează pe cioplirea nucleelor cu unul sau două planuri
de lovire, din roci locale, cum ar fi radiolaritul, din care se obţineau lamele retuşate
abrupt, gratoare, deci o gamă relativ restrânsă tipologic. Fauna este dominată de ren
(situaţie normală, într-un climat periglaciar), mamutul fiind foarte rar vânat. La
Grubgraben, cele patru nivele epigravettiene sunt mai evoluate în ceea ce priveşte
strategia ocupării sitului şi a zonelor de locuire, chiar dacă resturi de structuri au fost
observate şi în alte situri (J. K. Kozlowski, 1 999).
În cadrul Epigravettianului Europei de est au fost evidenţiate mai multe
faciesuri locale. După opinia noastră, ar fi mai important să se precizeze evoluţia
comunităţilor locale pe marile cursuri de apă, decât alte generalizări, cum ar fi
Molodovianul, cu includerea altor locuiri insuficient de bine precizate ca şi tehno
complexe, ori încadrare stratigrafică. Putem aprecia existenţa Epigravettianului de
pe terasele Bistriţei (Bistricioara-Lutărie, Lespezi); de pe Prut (Crasnaleuca şi Cotu
Miculinţi, nivelele superioare, Ripiceni-Valea Badelui); de pe Nistru (Molodova V,
Cormani IV, Cosăuţi); de pe Nipru şi Desna (Puşkari, Mezin, Kiev-Kirilovska,
Mezirici, Eliseevici); de pe Don (Kostenki 2, Kostenki 3, Kostenki 4, Kostenki 1 1 ,
Kostenki 1 9). Astfel, secvenţa molodoviană a oferit, ca elemente specifice, vârfuri
de lance din os şi corn de ren, iar la Cosăuţi, numeroase obiecte de podoabă
(pandantive) şi gravuri pe plăcuţe din gresie. Dar, atât utilajul litic, cât şi suporturile
uneltelor sânt identice, ca şi materia primă - silexul cretacic (acelaşi din întregul
Paleolitic superior al zonei).
Interesant este faptul că Puşkarianul este datat chiar în intervalul de 2 1 .000
- 1 9.000 ani BP, când s-a produs episodul Maximum Valdai. Pe Desna, utilajul litic
comportă piese cu o latură curbă şi retuşată abrupt (a dos courbe), cioplite prin
desprinderi - trunchieri lateral-convexe, cu predominarea burinelor şi a pieselor
trunchiate.
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Mezinianul este cunoscut îndeosebi prin marile construcţii (cabane pentru
locuit) din oase de mamut: Mezin, Mezerici, Gonţî, Kiev-Kirilovskaja,
Dobranicevka, de tipuri şi forme diferite, unele puţin adâncite, altele rotunde, cu
vetre de foc şi ateliere de cioplire, fiind săpate gropi pentru stocarea unor materiale.
Industria litică este omogenă, cu predominarea gratoarelor şi a burinelor (în părţi
egale); lamelele retuşate abrupt sunt mai puţin frecvente. Este de reţinut, ca un
element al organizării sociale, dar şi al strategiei resurselor animale, că la construcţia
unei cabane, la Mezin, s-au folosit: 1 8 cranii, 2 1 maxilare, 1 4 defense, 29 oase ale
bazinului şi omoplaţi, 83 oase lungi, toate de la mamuţii vânaţi. Elementele artistice
se caracterizează prin stilizarea statuetelor antropomorfe care sunt decorate cu
motive geometrice, gravate, cu aceleaşi elemente decorative: meandre, zig-zaguri,
scări; au fost descoperite şi altele, tot gravate sau pictate cu ocru roşu şi galben, pe
oase de mamut, unele dintre acestea fiind folosite la construcţia locuinţelor (1. G.
Pidopliciko, 1 976).
În Golful Adriatic există un Epigravettian mai vechi, cu vârfuri cu scobitură
(asemănător cu acela de pe coasta adriatică a Italiei, datat între 20.000 - 1 7.000 ani
PB şi dispersat în aproape întreaga Peninsulă Balcanică), în timp ce în Epir, acelaşi
tehnocomplex este datat între 1 7 .000 - 1 4.000 ani BP, ceea ce demonstrează
mobilitatea grupelor umane şi diversificarea elementelor constitutive, în funcţie de
condiţiile de mediu. Aceste diversificări sînt evidenţiate şi pe coastele Mediteranei,
între «zona adriatică» şi «zona tyrreniană» a Italiei, unde fondul local este repre
zentat prin vârfuri foliacee (poate ca influenţe solutreene, pe la 20.000 BP) şi vârfuri
cu scobitură, mai recente, între 1 8.000 - 1 6.000 ani B. P. Arene Candide, Riparo
Mochi, Paglicci, sânt câteva dintre cele mai importante staţiuni italiene ale perioadei,
caracterizate prin prezenţa vârfurilor cu scobitură, apoi a celor foliacee, în general
între 20.000 şi 1 5.500 ani B. P. În această perioadă se face trecerea spre
Epigravettianul italian evoluat, caracterizat prin microgravettes şi lamele a dos,
elemente geometrice, triunghiulare şi rectangulare, cu faună, dominată la început de
căprior şi cal, alături de care apare apoi bourul şi cerbul. Acest Epigravettian apare
şi în Provence (Franţa), cu elemente areniene (din Arene Candide), datat între
Maximum Pleniglaciar şi interstadiul Lascaux, caracterizat prin prezenţa lamelor
vârfuite (appointee), vârfuri cu faţa plană, vârfuri areniene, lamele retuşate abrupt,
sau cu dublă trunchiere, viitoarele trapeze. După interstadiul Lascaux, acest facies,
Arenianul, evoluează spre altul, numit Bouvarian, care este un Epigravettian cu trei
stadii: evoluat, recent şi final, până în oscilaţia Allerod. În ultimele sale faze de
evoluţie, Epigravettianul pierde elementele areniene şi apar piese de factură
geometrică, triunghiuri şi segmente de cerc, alături de alte microlite.
Arta Epigravettianului poate să fie identificată în grota Cosquer (cunoscută
prin picturile gravettiene vechi), cu reprezentări de cal, căprior, cu apariţia
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excepţională a pinguinului şi a focii (greu de înţeles, ca provenienţă), amintind de
Solutreaul francez şi spaniol (J. K. Kozlowski, 1 999; B. Schmider, 1 992; Bilan
1 99 1 - 1 996, passim; Bilan 1 996-200 1 , passim; A. Palchetti, M. Sozzi, 200 1 ; A.
Palma di Cesnola, 1 999; A. Broglio, 1 997; A. Bietti, 1 997).
V. Epipaleolitic - Mezolitic
Întreaga perioadă tardi- şi postglaciară se caracterizează printr-o adevărată
fărâmiţare culturală, fiind identificate, pe întregul Continent, nu mai puţin de 40 de
faciesuri industriale locale, unele aparţinând anumitor entităţi mai mari, dar eviden
ţiate, adesea, prin cercetările dintr-o singură staţiune arheologică.
Pentru a facilita înţelegerea fenomenului istoric la finalul ultimei glaciaţiuni,
vom apela la una dintre marile sinteze în domeniu (Le Paleolithique), pe care o vom
completa şi vom menţiona doar marile faciesuri industriale, nu şi pe acelea locale.
Precizăm că „finalului timpurilor glaciare" i s-a consacrat un Colocviu internaţional
special (D. de Sonneville-Bordes (sous la dir.de), 1 979).
Din punct de vedere geocronologic, perioada tardiglaciară, între aproximativ
1 3.500 şi 1 0.000 ani BP, se caracterizează prin fluctuaţii climatice, dintre care, cele
mai bine înregistrate au fost: Bolling, Allerod şi Dryas III.
Romanellianul, a cărui primă atestare s-a făcut pe baza cercetărilor din grota
Romanelli, Italia, pare să aparţină ultimelor tradiţii ale Paleoliticului superior italian,
fiind datat pe la 1 4.000 de ani BP. În Provence, această cultură este numită
Valorguian, plasată la începutul Holocenului. Romanellianul a fost identificat şi în
părţile vestice ale României (Banat), ca un facies al finalului epocii paleolitice.
Creswello-Hamburgianul reprezintă sinteza Complexului cu vârfuri a cran
din Marea Câmpie de Nord a Europei. Este alcătuit din cele două componente,
finalul Creswellianului şi întregul Hamburgian, între aproximativ 1 3 .000 şi 1 1 .500
BP, şi care acoperă, prin cele două localităţi eponime, Germania şi Anglia, spaţiul
geografic dintre Weser, Elba şi Oder.
Complexul cu vârfuri a dos arcuite s-a extins în toată Europa septentrională
şi din nordul Franţei până în Polonia. Se datează între 1 2.000 şi 1 1 .000 BP şi
cuprinde mai multe faciesuri regionale: Tjongerianul din Belgia şi Ţările de Jos,
Azilianul occidental, alte grupuri culturale din Germania.
Brommianul face parte din tehnocomplexul cu vârfuri pedunculate din
aceeaşi zonă nordică a Continentului. Staţiunea eponimă este Bromme, Danemarca.
Este considerat a fi o unitate arheologică, ce a evoluat în Danemarca, Suedia,
Germania şi Polonia. Creatorii culturii erau vânători de reni şi de elani.
Ahrensburgianul a fost recunoscut în 1 927, lângă oraşul Ahrensburg,
Germania. În zonele de extensie, acesta pare să reprezinte o continuare a
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Brommianului, cuprinzând şi alte grupuri culturale: Lyngby, Fosna, Swidry
(Swiderianul, care a ajuns şi pe crestele Carpaţilor noştri de Est), în Dryas III şi Pre
Boreal, fiind situat la baza tehnocomplexelor nord-occidentale ale Mezoliticului.
Fosila directoare este vârful pedunculat, de tip Ahrensburg, care îl precede pe cel
swiderian, mai perfecţionat.
Campignianul este un grup mezolitic, identificat la Campigny, Franţa, la
1 886, de către A. Salmon. Este datat în mileniile VII-VI î.Hr., fiind asociat, parţial,
Maglemosianului.
Tardenoisianul, identificat în localitatea Tardenois, Franţa, este ultimul
facies industrial mezolitic, fiind datat în mileniile VIII-VII BP. Şt. K. Kozlowski
( 1 980, 1 989) l-a numit „complexul tardenoisian" al Europei mezolitice.
În Europa tardiglaciară (între 1 3 .500 - 1 0.000 BP) se constată, din punct de
vedere climatic, faunistic şi floristic, predominanţa ultimelor oscilaţii climatice
pleistocene. Pe la 1 0.000 BP şi după această dată, oscilaţiile din Holocen au permis
trecerea spre domesticirea plantelor şi animalelor. În această perioadă de timp au fost
determinate următoarele oscilaţii climatice: Bolling - Dryas II - Allerod - Dryas III
-Preboreal - Boreal - Atlantic. În ceea ce priveşte culturile arheologice, au fost
recunoscute următoarele:

Azilianul
Succesiunea faciesurilor industriale şi a culturilor arheologice este neuni
formă în timp şi spaţiu. În unele spaţii magdaleniene, cum ar fi Franţa septentrională,
bazinul Meusei, al Rinului până la Dunărea Superioară, procesul de azilianizare se
produce rapid şi aproape uniform. Pe Rinul mijlociu, Azilianul are un facies
tehnologic special: Grupul cultural Federmesser, urmat de Ahrensburgianul care
atinge Franţa de nord-est, Ţările de Jos şi Germania nord-occidentală. În Polonia,
Moravia şi Boemia, ultimele locuiri magdaleniene sunt urmate de industriile cu
Federmesser, iar cultura arheologică este numită Tisnovian cu unele elemente
epigravettiene (M. Kobusiewicz, 1 996). Locuirile cu vârfuri pedunculate apar alături
de acelea de aspect swiderian, fapt care demonstrtează diversitatea tehnico
tipologică a acestei regiuni în Tardiglaciar (J. K. Kozlowski, 1 999). Azilianul este
caracterizat, ca şi cultură arheologică a finalului Pleistocenului, prin descoperirea
micilor galete pictate (mai rar gravate) cu elemente geometrice, dar mai ales prin
arta figurativă animalieră, realizată prin haşuri pe plachete, pe oase sau chiar pe
pereţii unor grote (Gouy, Franţa).

Creswello-Hamburgianul
Această cultură arheologică caracterizează finalul timpurilor glaciare în
Marea Câmpie a Europei de nord. Grupurile din zona Hamburg s-au extins spre
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Polonia şi nordul Ţărilor de Jos. Utilajul este dominat de lame mijlocii spre
microlitice, piese geometrice, armături, trunchieri, prin care vârful său nu mai este
central, ci lateral. În marile staţiuni: Stellmoor, Meiendorf, etc. s-au descoperit
structuri de locuire de forma colibelor, unelte şi arme din os (harpune, vârfuri de
lance) cu decor geometric, dar şi gratoare pe lame retuşate, burine pe trunchiere şi,
mai ales, acele vârfuri cu tăietura oblică, numite zinken. Hamburgianul se datează
între 1 3 .000 - 1 1 .500 ani BP (oscilaţia climatică Bolling), iar în timpul oscilaţiei
temperate Allerod, grupul cultural F edermesser îl urmează stratigrafic (St. Veil,
1 996). În insulele britanice a fost semnalat Creswellianul, cu elemente de factură
magdaleniană: harpune, bastoane perforate, din corn de ren. Utilajul litic tinde spre
microlitizarea geometrică a armăturilor, cu un debitaj elaborat, care se va transforma
în industriile litice ale Mezoliticului vechi. Aceste grupuri par să se fi orientat spre
vânarea calului, ca urmare a unor modificări climatice (N. Barton, 200 1 ).

Complexul cu vârfuri a dos arcuite
Schimbările produse în Europa septentrională în timpul oscilaţiei Allerod,
prin înlocuirea stepei cu pădurea, au obligat comunităţile umane să se adapteze
noului vânat prin generalizarea arcului şi crearea vârfurilor de săgeată, necesare
capturării unui vânat mult mai rapid. Din nordul Franţei, până în Polonia, mai multe
grupe regionale crează aceste armături pentru săgeţi, reprezentate de piese
microlitice cu o latură tăioasă şi cu alta retuşată abrupt, dar arcuită. Aceste grupe
industriale sânt datate între 1 2.000 - 1 1 .000 ani BP. Ele au la bază tehncomplexele
de tip magdalenian-final, hamburgian şi creswellian, până în Preboreal.

Complexul cu vârfuri pedunculate
Acestui complex cultural-industrial al aceleiaşi zone geografice îi aparţin
Brommianul, Ahrensburgianul şi Swiderianul, fiind datate în perioada de încălzire
Allerod.
Brommianul apare în Danemarca, dar s-a extins în Lituania şi până în
Polonia. Are un debitaj laminar de mari dimensiuni, folosit ca suport pentru burine
diedre, gratoare şi vârfuri pedunculate de tip Lyngby (Danemarca). Comunităţile
umane vânau reni, elani, cai, glutoni, castori, păsări, dar se ocupau şi cu pescuitul.
Ahrensburgianul urmează Brommianului, în timpul oscilaţiei Dryas III, cu
unele absenţe teritoriale (Danemarca). Cea mai mare concentrare a aşezărilor s-a
extins din nordul Franţei până în Polonia, şi se află şi în împrejurimile Hamburgului.
Tehnologic, se caracterizează prin vârfurile pedunculate, de tip Ahrensburg, pe
suport laminar, cu peduncul, gratoare şi burine pe aşchii, trunchieri microlitice cu
baza concavă. Inventarul obiectelor din os şi corn este abundent, dar slab conservat.
În staţiunile de la Stellmoor, sau în acelea din valea Havel au fost descoperite topoare
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din corn de ren, harpune, vârfuri de lance. În grote s-au găsit şi obiecte de podoabă
(pe dinţi şi cochilii), precum şi oase cu decor geometric incizat. Comunităţile umane
vânau renul (la Stellmoor s-au găsit resturi osoase de la 650 de reni), folosind arcul
cu vârf de săgeată de tip Ahrensburg. Locuirile lor au persistat până în Preboreal.
Swiderianul a avut o foarte largă extindere teritorială, de pe Oder, prin
Polonia, Belarus, Lituania, parte a Ucrainei, până în Crimeea şi Carpaţii Orientali
(Ceahlău-Scaune, Bicaz-Chei). Tehnologic, se caracterizează prin folosirea nuclee
lor cu două planuri de lovire opuse, dar şi prin folosirea aşchiilor. Se consideră că
Swiderienii aveau nevoie de un silex de foarte bună calitate, pe care îl obţineau prin
exploatări miniere, la mari distanţe. Ciopleau burine (mai numeroase decât gratoa
rele), troncaturi, unelte compuse şi foarte rar, străpungătoare. Fosila directoare era
vârful pedunculat, uneori cu faţa plană. Dispuneau şi de un bogat utilaj din os şi corn
de ren: topoare, harpune, vârfuri de lance, uneori decorate cu motive geometrice.
Campamentele erau situate pe dune şi pe terasele din apropierea râurilor,
unde se amenajau structuri de locuire din una-două camere, dar şi cabane de foarte
scurtă durată. Grupurile de Swiderieni au persistat până la începutul Preborealului,
când au migrat spre nord, urmând deplasarea turmelor de reni, până pe crestele
Carpaţilor Orientali ai Moldovei. De regulă, ajungând în alte spaţii geografice,
swiderienii au creat entităţi culturale specifice, cum ar fi grupul Desna (în bazinul
Desnei), dar au fost identificate unele diferenţieri locale în bazinul Niemenului, al
Volgăi etc.
Epigravettianul reprezintă evoluţia firească a comunităţilor umane
gravettiene prin modificări substanţiale ale mediului natural, dar se poate constitui
şi ca un mănunchi de tradiţii, de ocupaţii, de practici, de multe ori apparent identice,
care se succed cronologic după Maximum Valdai; deşi legătura pluridimensională
cu Gravettianul (anterior) nu se pune la indoială, importantele modificări în scopul
adaptării la mediu, în raport cu perioada precedentă, sunt evidente din toate punctele
de vedere. Indeosebi în anumite zone, cum ar fi Valea Prutului, Valea Bistriţei, sudul
Podişului Moldovei, Dobrogea, Câmpia Dunării, zona Nistrului şi a afluenţilor săi,
continuitatea din Gravettian pare a fi indiscutabilă, ba chiar considerată normală şi
firească. Potrivit datelor de cronologie absolută, după Maximum Valdai, deplasarea
populaţiilor gravettiene către refugii sudice sau estice a inclus întregul spaţiu est
carpatic (până la Nistru), întro zonă de ocupare cvasi-permanentă. Dar avem
descoperiri de factură epigravettiană în Dobrogea şi în nordul Câmpiei Române, în
defileul Dunării, ce continuă aproape neântrerupt până în pragul Holocenului (V.
Boroneanţ, 2000; Al. Păunescu, 2000). Caracteristicile comune sunt microlitismul
accentuat, probabil determinat tot de condiţii de mediu, ca şi diversificarea
prelucrării materialelor litice şi organice, inclusiv din materii dure animale, chiar şi
prin conturarea accentuată a unor tradiţii regionale (V. Chirica, I. Borziac, 2009).
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Densitatea siturilor propune aparent o creştere demografică notabilă, în legătură
directă cu capacitatea de susţinere a mediului. La sfărşitul perioadei, în Epipaleolitic
Mezolitic vom asista la o anumită scădere, uneori chiar accentuată, a numărului de
staţiuni descoperite în întregul spaţiu dintre Tisa şi Nistru (V. Chirica, G. Bodi, V.
C.-Chirica, 201 3). Au avut loc şi transformări sociale, iar acestea nu pot fi extrase
din contextual cercetărilor arheologice românesti, mai ales al valorificării lor
ştiinţifice. Se constată o anumită concentrare spre vânătoarea renului şi calului,
alături de alte erbivore, în estul României până la Nistru, poate că şi în contexte
similare de environnement din Dobrogea, ori din nordul Câmpiei Române, în unele
spaţii geografice prin adaptarea la mediul montan. Epipaleoliticul din Defileul
Dunării (V. Boroneanţ, 2000) pare să constituie dovada unor opţiuni adaptative
absolut necesare, cu posibile implicaţii (neevidenţiate prin descoperiri arheologice)
în ceea ce priveste relaţiile sociale dintre membrii comunităţii. Situri foarte bine
conservate şi cercetate corespunzător, cum ar fi Molodova ori Cosăuţi pe Nistru,
Ripiceni şi Mitoc pe Prut (V. Chirica, I. Borziac, 2009; V. Chirica, G. Bodi, V. C.
Chirica, 2013) oferă destule argumente privind noile realităţi economice şi sociale,
inclusiv mobilitatea membrilor comunităţilor, cu noi elemente performante
tehnologic, o bună organizare economică, dar şi pentru o posibilă structurare a
activităţilor, sesizabilă în specializarea crescută a inventarelor litice şi a creaţiei
artistice. Vânătoarea sezonieră a renilor, concentrată în perioadele de climă peri
glaciară, cuplată cu campamente de durata câtorva luni, sunt elemente discutabile,
dar care pot fi documentate şi în alte staţiuni, cum ar fi la Lespezi, Poiana Cireşului,
Crasnaleuca, Cotu Miculinţi.
O situatie similară ar putea fi constatată şi în contextele epipaleolitice din
defileul Dunării, unde se prefaţează dezvoltarea locală de tip Schela Cladovei (V.
Boroneant, 2000), bazată pe situarea în zona din apropierea de cursul permanent al
apei, marcată de elemente specifice de mediu, dar şi de adaptabilitatea comunităţilor
umane la noul environnement, inclusiv prin elemenele incipiente ale stabilităţii
campamentelor, prin măsurile, pentru prima dată impuse şi acceptate, de culegere
stocare-consum echilibrat. O situaţie total inversă se constată în Epigravettianul final
din sud-estul României (M. Brudiu, 1 974), al cărui microlitism accentuat pare să
argumenteze deosebita mobilitate a oamenilor, necesitată de urmărirea vânatului,
poate chiar de raritatea drastică a acestuia, fiind periclitată existenta comunităţilor
umane, situatie întâlnită, după opinia lui I. Borziac ( 1 994; 1 996, 97- 1 1 1 ) şi S.
Covalenco (20 1 O, 1 55-1 75), în sudul zonei geografice dintre Prut şi Nistru.
Aşadar, putem observa că majoritatea contextelor tardipaleolitice şi
epipaleolitice de pe teritoriul României şi dintr-o largă arie geografică europeană se
încadrează în condiţiile de variabilitate culturală şi chiar printre elementele de struc
turare socială ce au fost evidenţiate în întregul teritoriu european. În acest context se
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pot remarca afinităţile tehnologice, economice şi culturale care atestă corelarea
Gravettianului şi Epigravettianului de pe teritoriul României cu cel central- şi est
european; pe aceste argumente şi baze arheologice, Epigravettianul din spaţiul
carpato-nistrean poate deveni o replică regională a Magdalenianului occidental, iar
Epipaleoliticul din zona Cazanelor Dunării, o entitate locală, comparabilă cu
Epigravettianul italian, chiar dacă lipsesc foarte multe elemente de convergenţă.
Epigravettianul final reprezintă, pentru unele spaţii geografice europene, atât
finalul timpurilor glaciare, cât şi ultimele culturi arheologice de aspect paleolitic. În
zona estică lipsesc datările de cronologie absolută, dar marile staţiuni de pe Nistru
(Molodova V, niv. la şi I) şi Don (staţiunile din zona Kostienki-Borşevo), au oferit
bogate tehnocomplexe cu burine şi gratoare, vârfuri retuşate abrupt, de dimensiuni
mari, bastoane perforate, toate evocând reminiscenţe epigravettiene. Vânau cu
predilecţie renul şi calul. În Crimeea, tehnocomplexele sânt de tip Shan-Coba (niv.
6) şi Fatrna-Coba (niv. 6 şi 5), cu segmente de cerc, trapeze, microburine, cu resturi
osoase de antilopă, cerb, mistreţ, lup, iepure. Influenţele de tip azilian sunt repre
zentate prin gratoare mici, circulare, segmente, vârfuri curbe retuşate abrupt. La
Siureni II, niv. 2 şi 3, se observă influenţe swideriene (vârfuri cu faţa plană,
pedunculate), fauna fiind dominată de cal şi asin (Equus hydruntinus), cu elemente
de podoabă (dinţi perforaţi) şi artistice (obiecte din os, decorate cu gravuri, plachete
şi galete cu decoraţii geometrice pictate, de tipul celor din Azilianul mediteranean).
În spaţiul balcanic, ultimele faciesuri epipaleolitice, cu elemente de azilianizare, au
fost identificate în Istria (Sandalia II), Muntenegru (Crivena Stijena, niv. VIII), în
Epir (Klithi, niv. superioare), Argolida (Franchthi) etc. În zona Porţilor de Fier ale
Dunării, locuirile de tip Cuina Turcului par să denote campamente de mai lungă
durată, cu posibile elemente ale Epigravettianului final din Italia centrală. Aşa cum
s-a demonstrat (G. Kourtessi-Philippakis, 1986), folosirea navigaţiei de către grupele
umane a permis extinderea acestor influenţe până în insulele adriatice şi egeene.
Epigravettianul final din Italia este foarte bine cunoscut şi bine documentat
stratigrafic, tehnic, tipologic, ori cultural, cu locuiri în marile staţiuni (Grotte des
Enfants, Arene Candide, Paglicci, Romanelli). Azilianizarea a avut influenţe
puternice, căci în grota Romanelli s-au descoperit elemente tipice, datate în oscilaţia
Allerod. Au fost descoperite peste 24 de morminte aparţinând Romanellianului (G.
Giacobini, 1 999), reprezentând o foarte intensă zonă cu înmormântări de acest tip
din Epipaleoliticul final. Astfel, în Grota Copiilor s-au descoperit două morminte,
unul dublu, cu doi copii, şi altul aparţinând unei femei, asociate cu podoabe din
cochilii, datate la 1 2.200 BP. La Arene Candide s-au dezvelit 1 0 morminte, dintre
care două duble, în total cu 9 schelete (7 bărbaţi şi 2 femei), în poziţie alungită, pe
spate, cu depunere de ocru roşu, coliere şi brăţări din cochilii, dinţi de cerb şi vertebre
caudale. Alte morminte, situate în perimetrul campamentelor, au oferit informţii cu
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privire la viaţa spirituală a populaţiilor: artă, ocupaţii, vânătoare, speciile de animale
vânate şi cronologia absolută a Romanellianului (între 1 2.000 şi 1 1 .000 ani BP).
Unii specialişti apreciază că Mezoliticul este perioada dintre finalul timpu
rilor glaciare (Tardiglaciar) şi începutul Holocenului (Postglaciar), până la constata
rea fenomenului neolitizării (M. Orliac, 1 992, 495-5 1 5; J. K. Kozlowski, 1 999; M.
Otte, 1 999), stabilind unele conexiuni între Orientul Mij lociu şi zonele europene,
primele în care s-au constatat cele mai vechi dovezi privind domesticirea plantelor
şi animalelor. De asemenea, s-a constatat o mare dispersie culturală, industrială,
astfel că nu toate lucrările evidenţiază nominalizarea culturilor şi a faciesurilor iden
tificate arheologic, caracteristicile proprii, ci tratează elementele generale, pe mari
spaţii europene. Cu toate acestea, o oarecare "etapizare" a fenomenului mezolitic
este:
- tehnocomplexul occidental european tardenoisian (existent şi pe teritoriul
României), cu originea în Magdalenianul târziu ori în Azilianul din zona atlantică şi
din Mediterana occidentală;
- tehnocomplexul din nordul Continentului, dintre Rin şi Vistula, cu originea
în finalul culturii ahrensburgiene, datat între 7.600-6.000 BC.
- tehnocomplexul nord-oriental al Europei, dintre Baltica şi Ural, cu
elemente epi-swideriene;
- tehnocomplexul stepelor nord-pontice, cu originea în ultimele locuiri de
factură paleolitică, ori cu influenţe caspiene (R. Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994). La
rândul său, M. Otte ( 1 999) a identificat mai multe "stadii" ale evoluţiei Mezoliticului
(V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica, 201 3):
- Stadiul O (Mezolitic foarte vechi), între 8.800 - 8.200 BC (în faza climatică
Dryas III), cu climat sub-arctic, rece şi uscat, cu stepă rece sau tundră, cu floră
dominată de Dryas, mesteacăn şi salcie, cu faună reprezentată de ren, leming, vulpe
polară. Culturile arheologice sunt: Azilian, Romanellian, Ahrensburgian,
Epigravettian, Faciesul cu Federmesser, Fosna, Komsa.
- Stadiul I (Mezolitic vechi), între 8.200 - 6.800 BC (în Preboreal), cu climat
variabil, mai temperat, cu păduri amestecate cu prerii şi grupe de arborete, cu floră
compusă din merişor, mesteacăn, salcie şi cu faună reprezentată de cerb. Culturi
arheologice: Sauveterrian, Duvensee, Tardenoisian I.
- Stadiul II (Mezolitic mijlociu), între 6.800 - 5 .500 BC (în Boreal), cu climat
continental, relativ cald şi uscat vara, cu vegetaţie: pin, mesteacăn, alun, arţar, faună
reprezentată de elan, castor, mistreţ, cerb, căprior, bizon. Culturi arheologice:
Maglemosian, Tardenoisian II, alte faciesuri locale.
- Stadiul III (Mezolitic recent), între 5.500 - 3.000 BC (Atlantic), cu climat
umed, destul de cald, vegetaţie cu stejăriş amestecat, tei, carpen, ulm, cu faună
actuală. Culturi arheologice: Castelnovian, Rin-Meuse-Schelde, Erteb01le.
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Pentru a facilita înţelegerea schemei propuse de M.Otte, precizăm vîrstele
BP ale acestor episoade climatice:
- Dryas III= 1 0. 800 - 1 O.OOO BP;
- Preboreal= 1 0.000 - 8.800BP;
- Boreal= 8.800 - 7.500 BP;
- Atlantic= 7.500 - 5.500 BP.
Schema evidenţiată de M. Otte nu se află în deplină concordanţă cu celelalte
încadrări geo-cronologice ale Holocenului; există unele neconcordanţe între datele
de cronologie absolută şi încadrările cultural-arheologice privind începuturile feno
menului neolitizării.
Mezoliticul a afectat teritoriul dintre Irlanda şi Siberia, inclusiv Europa
centrală şi meridională, unde nu s-au constatat diferenţieri majore între locuirile
Paleoliticului final, Epipaleoliticului şi cele postglaciare, epi- sau tardigravettiene, în
curs de neolitizare.
Locuinţele mezolitice se aflau în campamente sezoniere. Au fost evidenţiate
structuri ovalare sau rectangulare, cu suprafeţe cuprinse între 1 O şi 25 mp, cu pavaje
de piatră şi cu infrastructură din crengi, trunchiuri, cu vetre simple sau bordate cu
pietre, uneori folosite pentru prepararea hranei. S-a observat că în Mezoliticul final
scandinav (perioada Erteb0lle, datată la 6.500 - 6.200 BP), campamentele devin mai
dese, ocupând suprafeţe imense, de până la 1 5 .000 mp. Situaţia pare să poată fi
constatată şi în alte zone geografice şi faciesuri cultural-industriale, dar este necesar
să se ia în consideraţie mediul ambiant, în funcţie de care au fost amenajate
structurile de locuire.
Au fost amenajate astfel de construcţii şi în grote, ele însele fiind adăposturi
naturale, folosite de om încă din Paleoliticul inferior (grota Lazaret). Resturile de
locuire special amenajate în grote se remarcă prin aliniamente din blocuri de piatră,
de forme diferite (ovale, rectangulare, în arc de cerc), ce dau impresia că locuinţele
erau adosate pereţilor grotei, de care se sprijinea structura construcţiei. Nu toate
structurile de locuire aveau vetre de foc, dar în perimetrul structurilor s-au găsit
elemente de debitaj, unelte şi arme rămase după părăsirea campamentelor, sau chiar
materiale ce dovedesc prelucrarea osului. Astfel, la Vis 1 , Rusia, datat la 7 .500 ani
BP, s-au descoperit peste 200 resturi de obiecte din os: arcuri, săgeţi, patine, vâsle,
resturi de plase de pescuit, recipiente din scoarţă de copac (M. Orliac, 1 992).
Uneltele şi armele sunt de dimensiuni microlitice, cu forme geometrice ca
elemente asociate armăturilor, necesare folosirii generalizate a arcului. Alte arme
erau folosite ca elemente adiacente propulsoarelor, generalizate pentru vânătoarea la
mică distanţă, sau pescuit. Unii specialişti consideră că cea mai veche utilizare a
arcului şi săgeţii are o vârstă de 1 O.OOO de ani, dar picturile magdaleniene, cu repre
zentarea animalelor rănite cu săgeţi, demonstrează o şi mai veche datare. Au fost
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descoperite şi arme de vânătoare de mari dimensiuni, cum ar fi harpunele de la Star
Carr (9.600 BP), sau lamele şi topoarele din silex, din culturile nordice, care nu mai
apar decât în Neoliticul Europei Occidentale.
Schimbările climatice care au determinat modificarea peisajului vegetal au
produs transformări şi în componentele faunistice, determinând grupele umane să ia
măsuri de adaptare pentru supravieţuire. Astfel, renul este înlocuit de cerb, cal, bou,
bizon, elan, mistreţ, ţap, căprior etc., în funcţie de mediul ecologic şi de etapele
locuirilor mezolitice; au fost evidenţiate zone în care domina vânătoarea de păsări,
pescuitul sau culesul gasteropodelor (M. Orliac, 1 992).
Tendinţe de domesticire s-au manifestat şi în alte locuiri mezolitice din
Europa. Se admite că a existat câinele domesticit în Mezoliticul din Iran, la 1 2.000,
un mileniu mai târziu fiind găsit în Natufianul Palestinei. Dar prezenţa oii şi a căprii,
în unele aşezări din Franţa (unde cele două specii nu sânt cunoscute în stare de
sălbăticie), pune încă probleme de interpretare. Câinele domestic apare pe la 9.500 8.000 BP în Anglia, Germania, iar Maglemosienii aveau deja două specii domes
ticite. Pe la 7 .500, câinele era domesticit şi la Tardenoisienii de la Erbiceni, jud. Iaşi,
dar şi în unele nivele de locuire mezolitică de pe Valea Dunării.
S-au conservat mai multe morminte decât din întreaga epocă paleolitică. În
perimetrul unor staţiuni au fost descoperite mici cimitire, care grupau (în Franţa şi
în alte ţări) mai multe morminte de înhumaţie. Nu sânt total părăsite nici vechile
practici ale înmormântării rituale a craniilor, după detaşarea lor de corp (grota Ofuet,
Bavaria, unde au fost săpate două gropi, fiind depuse mai multe cranii de adulţi),
asociate cu colorant roşu şi obiecte de podoabă (cochilii, dinţi de cerb, cu perforaţii).
În necropola de la Hodic, trupurile celor înmormântaţi erau asociate cu ocru roşu şi
cu un adevărat mobilier funerar, alcătuit din dinţi de animale şi coame de cerb. O
necropolă cu morminte, unele colective, cu schelete în poziţie întinsă, asociate cu
bucrane de bovidee, cu valoare simbolică, a fost descoperită în Belgia, la Aulnaie
(mileniul 9 î. Hr.). Modele aproape identice s-au găsit în staţiunile de coastă, din
Danemarca, scheletele fiind asociate cu ocru, pandantive şi coame de cerb (M. Otte,
1 999).
Arta mezolitică este diversificată, în strânsă legătură cu mediul ambiant.
Marile sanctuare nu mai sunt folosite, iar arta mobiliară demonstrează caracterul
mobil al grupelor umane, chiar dacă în unele spaţii geografice se observă şi înce
puturi de sedentarizare. Se constată trecerea graduală de la arta figurativă
magdaleniană la cea schematizată, mezolitică. Suporturile sânt variate: plachete din
gresie, aşchii din cortex şi galete din prundişurile râurilor, oase de animale, corn,
cochilii perforate, dinţi perforaţi, inclusiv elemente simbolice. Gravura are aspect
geometric, uneori abstract, prin schematizare excesivă. Galetele sânt atent selectate,
cu margini şi suprafeţe regulate, pentru a fi pictate cu ocru roşu. Exemplele sunt
78
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

numeroase şi nu se pot realiza serii privind motivele decorative, maniera de execuţie
ori simbolistica, cu excepţia locuirilor aziliene (inclusiv de pe teritoriul României),
unde galetele pictate constituie „fosila directoare". Descoperirea din staţiunea
eponimă, Mas-d'Azil, a peste 1 .400 de galete decorate (gravate sau pictate) este
semnificativă. Este de remarcat şi faptul că în unele staţiuni din nordul
Luxemburgului şi al Bazinului Parizian ori în Levantul spaniol au fost realizate
picturi pe mari blocuri şi pe pereţii peşterilor (Villetard, Franţa, Los Toricos, Spania).
În Levant, peste 200 de adăposturi sub stâncă au tavanele pictate, dar imaginile sunt
de mici dimensuni, monocrome, cu dominarea culorilor roşu, brun, negru, foarte rar
alb, după cum foarte rare sunt imaginile policrome. Arta este figurativă şi narativă,
cu scene cotidiene: dansuri ale războinicilor, femei, culesul mierii, reprezentări
animaliere: cerb, căprioară, berbec, ca elemente de vânătoare (D. Baffier, 1 992).
Arta mezolitică pare a fi dominată de şamanism; M. Otte ( 1 993) consideră
că asocierea măştilor, în Mezoliticul vechi, cu personaje umane, îndeosebi bărbaţi,
poate demonstra această formă de viaţă spirituală. Majoritatea reprezentărilor sunt
frontale: cerb, trofee perforate pentru a fi fixate pe capul purtătorului. Există şi
exemple mai vechi, la nivelul Magdalenianului (Trois-Freres, Gabillou), dar repre
zentările mezolitice la care ne referim au fost descoperite mai ales în Europa
septentrională. În unele înmormântări s-a constatat existenţa relaţiei om-animal,
după moarte, dar şi acelea care reprezintă forţa mediului ambiant faunistic. Poate că
omul crede că începe să controleze natura, mediul ecologic, iar în acest sens, desco
peririle de la Lepenski Vir, pe Dunăre, în Serbia, vis-a-vis de Schela Cladovei (case
cu fundaţii bine construite, cu morminte amenajate, cu reprezentări artistice excep
ţionale - sculpturi în piatră, a unor "măşti umane etc.), par să demonstreze că
divinităţile locale (chiar ale casei) încarnează forţa ereditară, care va fi definitorie
pentru spiritualitatea neolitică.
Cel puţin două elemente pot fi luate în consideraţie în ceea ce priveşte
spiritualitatea comunităţilor de epipaleolitici şi mezolitici din spatiul geografic
carpato-nistrean: producţia artistică (creaţii de artă mobiliară şi de obiecte de
podoabă) şi elementele specifice înmormântărilor.
Fără a realiza un repertoriu tipologic al pieselor de artă mobiliară şi de
podoabă, descoperite în staţiunile epipaleolitice şi mezolitice, sau în nivele arheo
logice de locuire, constatăm o anumită continuitate de modalităţi tehnico-tipologice,
de expresie artistică cu elemente de spiritualitate care îşi au originea în Paleoliticul
superior. Ne referim îndeosebi la semnele geometrice care fac serii în toată creaţia
artistică gravettiană, epigravettiană, epipaleolitică şi mezolitică. O a doua categorie
de piese susceptibile de a constitui supravieţuiri paleolitice în mediul neolitic este
reprezentată de obiectele de podoabă, de suspendat, care au ca suport materii dure
animale, îndeosebi canini şi incisivi, dar şi cochilii (mai ales Dentalium); aceste
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creaţii nu sunt mai vechi decât Gravettianul carpato-nistrean (Gura Cheii-RâŞnov,
Boroşteni-Peştera Cioarei, Piatra Neamţ-Poiana Cireşului, Stânca-Ripiceni, etc., dar
şi la Dubova-Cuina Turcului, Dubova-Climente II etc). Este ceea ce G. Bosinski a
prezentat ca fiind o legătură între civilizaţiile de vânători ale Paleoliticului superior
şi ale comunităţilor umane care vieţuiau în pădurile de tip Allerod (G. Bosinski,
1 990, p. 259).
Putem accepta şi ideea unor exegeţi ai spiritualităţii comunităţilor umane
preistorice (M. Eliade, 1 99 1 , 43), potrivit căreia chiar uneltele create au un important
conţinut spiritual (Fig. 1 8; Fig. 1 9).
Materiile dure animale au oferit posibilităţi foarte mari pentru creaţia
spirituală, astfel că în nivelele de locuire epipaleolitică şi mezolitică au fost
descoperite foarte multe piese de artă şi de podoabă (Fig. 20; Fig. 2 1 ; Fig. 22).
Repertoriul tipologic, atât al pieselor, cât şi al variantelor decorative este
extrem de bogat şi diversificat, ca şi repertoriul uneltelor şi armelor din materii dure
animale, descoperite în staţiunile şi nivelele de locuire din imediata apropiere a
Dunării, multe dintre acestea fiind decorate cu linii scurte, incizate, realizând un
decor bogat şi diversificat. Ca suporturi au fost folosite oase de animale, defense de
mistreţ (peste 1 50 piese întregi şi fragmentare, inclusiv fragmente de piese parţial
pregătite pentru finisare, au fost descoperite la Ogradena-Icoana, niv. II, mezolitic),
coame de cerb sau căprior, fragmente de carapace de broască ţestoasă, cu partea
interioară decorată cu benzi de linii incizate, dispuse paralel; la Ostrovul Corbului
Botul Cliuciului, în perimetrul structurilor de locuire, dar şi în afara acestora s-au
descoperit galete de râu, ori din gresie nisipoasă, de forme diferite, cu albieri simple
sau dispuse paralel, uneori cu urme de şlefuire, cu urme de ardere (Al. Păunescu,
2000, 420-42 1 , fig. 1 96), dar şi aproape 30 de bulgărasi de ocru roşu-cărămiziu, sau
galben-portocaliu. Tot de aici provin piese din corn de cerb cu decor din linii scurte,
incizate, sau din crestături dispuse organizat pe unele suprafete ale uneltelor. La
Schela Cladovei-La Canton, au fost identificate cochilii de gasteropode, perforate,
pentru un colier; la Gura Văii-Ostrovul Banului, se menţionează un colier din
cochilii de melci, perforate, şi un „pandantiv" dintr-o cochilie de Dentalium, de
asemenea perforată; la Climente II au fost descoperiţi trei canini de cerb, un incisiv
de lup, un fragment de Dentalium, toate obiectele find perforate la un capăt.
În ceea ce priveste prezenţa galeţilor pictati, se constată că aceste piese de
artă mobiliară constituie o caracteristică a artei aziliene europene (G. Bosinski, I 990,
259; M. Lejeune, 1 998, 447-452). Patru galeţi de forme şi mărimi diferite, ovoidali,
din gresie nisipoasă (mamă?) sau cuarţitică, acoperiţi parţial cu ocru roşu, au fost
descoperiţi la Gura Văii-Ostrovul Banului; la Dubova - Veterani-Terasă, au fost
descoperite fragmente (mici conglomerate) de ocru roşu şi hematit, materii folosite
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la pictarea unor galeţi de râu. La Climente II au fost descoperiţi peste 30 de galeţi de
râu, de dimensiuni diferite, acoperiţi cu ocru roşu, dar fără un decor stabilit.
Fragmente de coloranţi minerali au fost descoperite în aproape toate
staţiunile din Valea Dunării. La Ogradena-Jcoana se semnalează mai multe frag
mente (circa 260 bulgări de mici dimensiuni) de ocru roşu şi portocaliu, hematit, şi
6 de grafit folosit la colorarea unor piese, cum ar fi galeţii de râu, acoperiţi cu ocru
roşu. In legătură cu aceste practici estetice şi de accentuată spiritualitate, J. K.
Kozlowski ( 1 992, 1 73) apreciază ca Swiderienii se ocupau cu exploatarea hematitei,
colorant mineral, ce apare în stare naturală sub forma micilor galete; tot ei se ocupau
cu exploatarea ocrului, folosit de toate comunităţile de Swiderieni de pe teritoriul
Poloniei, dar şi în locuirea de acelaşi tip de la Ceahlău-Poiana La Scaune, ori la
Ogradena-Răzvrata şi în alte staţiuni de pe întregul teritoriu carpato-nistrean. La
Climente II au fost descoperite 1 2 falange, coaste şi oase lungi, despicate
longitudinal, precum şi 2 fragmente de corn de cerb, care păstrează urme de la un
deccor cu ocru roşu.
Au fost descoperite numeroase unelte şi arme din materii dure animale,
prezente în toate nivelele de locuire de pe Valea Dunării, cu precizarea că aceste
creaţii de civilizaţie epipaleolitică şi mezolitică (seceri întregi şi fragmentare,
pumnale din os, vârfuri de săgeată, străpungătoare, vârfuri, racloare, spatule,
plantatoare din os, altele din corn de cerb, cuţite simple, întregi şi fragmentare, piese
cu scobitură, unelte-arme duble, fragmente de rondele cu decor din crestături pe
contur) erau decorate cu linii scurte, incizate, sau cu crestături, dispuse pe unele
suprafeţe ale uneltelor, sau cu benzi de linii incizate ori haşurate, inclusiv cu mici
adâncituri pe suprafaţa exterioară (uneori fără o ordine stabilită), linii scurte, în
triunghiuri, sau orizontale, oblice, paralele (V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica,
20 1 3). Se poate aprecia că descoperirile de artă epipaleolitică-mezolitică din
staţiunile de pe Valea Dunării se înscriu printre acelea de caracter mai larg, european
(D. Baffier, 1 992, 5 1 6-524).
Înmormântările constituie a doua categorie de elemente de spiritualitate a
comunităţilor umane, epipaleolitice şi mezolitice de pe Valea Dunării. Astfel, la
Ostrovul Corbului-Botul Cliuciului, în niv. I a fost descoperit un mormânt de
înhumaţie, la adâncimile de 4, 1 2 m (craniul) şi 4,23 (picioarele). Scheletul se găsea
în poziţie întinsă, cu faţa în sus, cu braţele pe lânga corp, pe directia ENE-VSV.
Corpul mortului a fost depus pe un strat de argilă gălbuie cu capul ridicat mai sus,
pe un strat de sol negricios. Sub craniu s-au găsit câteva valve de scoici şi două piese
de cuarţit. In jurul şi pe oasele scheletului au fost găsite fragmente de oase de
animale, două vertebre de peşte, inclusiv fragmente din craniul unui peşte de mari
dimensiuni (Silurus glanis), patru piese de cuartit, un burin diedru pe aşchie corticală
de silex şi un fragment de ocru.
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La Schela Cladovei-La Canton, se estimează că au fost descoperite
aproximativ 1 00 morminte de înhumaţie (Adina Boroneanţ, 20 1 1 , p. 1 29), iar V.
Boroneanţ (2000, p. 1 1 2) precizează faptul că unul dintre acestea părea să aibă urme
de incinerare.
Sunt menţionate morminte cu şi fără inventar arheologic, cu orientări
diferite, în legătură cu vecinătatea locuinţei, cu leziuni pe unele elemente ale
scheletului, provocate de violenţa în viaţă (Val.-C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica,
201 2), ca urmare a unor posibile conflicte, cu vârfuri de săgeata din os care străpun
geau coaste, cap, membre, etc. Aşadar, există o destul de mare varietate a înmor
mântarilor, dar şi interpretări diferite privind situaţia arheologică, observată în
momentul decapării gropilor de morminte (V. Boroneanţ, 2000; Al. Păunescu, 2000,
450-45 1 ; Adina Boroneanţ, 20 1 1 , 1 26- 1 29; Adina Boroneanţ, Clive Bonsal, 20 1 2,
45-56). S-a mai constatat că unele gropi de morminte au deranjat înmormântări mai
vechi, şi că unele morminte au fost deranjate de gropi menajere ale comunităţilor
Starcevo-Criş. Al. Păunescu (2000, 452-453) apreciază că unele morminte
considerate că aparţineau comunităţii Schela Cladovei ar putea aparţine, de fapt,
comunităţii Starcevo-Criş.
La Ogradena-Jcoana au fost descoperite două resturi de schelete umane în
poziţie întinsă, pe spate, cu braţele pe lângă corp sau pe bazin, dar şi un craniu izolat;
gropile mormintelor erau rectangulare, cu colţurile uşor rotunjite. Scheletele erau
acoperite cu ocru roşu. La capul unui înhumat a fost depus un racloir-perr;:oir din
defensă de mamut (V. Boroneanţ, 2000, 1 1 2; Al. Păunescu, 2000, 407). După opinia
noastră, aceste descoperiri se încadrează, din punct de vedere al spiritualităţii
preistorice, în practicile înmormântarilor din Paleoliticul superior şi Epipaleoliticul
Mezoliticul Europei (V.-C. Chirica, G. Bodi, V.Chirica, 20 1 2; V.-C. Chirica, V.
Chirica, 20 1 2, 2-1 8).
La Climente II, într-o zonă din interiorul peşterii, a fost descoperit un
mormânt de înhumaţie cu scheletul în poziţie chircită (în „pozitia somnului", V.-C.
Chirica, G. Bodi, V.Chirica, 201 2), orientat NV-SE, culcat pe partea stângă, cu
mâinile sub cap. Corpul defunctului a fost depus pe un pat de ocru rosu, cu care a
fost acoperit şi corpul acestuia. Scheletul a fost găsit deranjat, cu unele părţi lipsă,
probabil datorită unor fenomene perlo-geologice. În primetrul scheletului au fost
descoperite piese de silex, depuse ca ofrande: un gratoar fragmentar, două piese
segmentiforme, un vârf. La intrarea în peşteră, V. Boroneanţ a mai descoperit un
craniu aparţinând unui copil ( Al. Păunescu, 2000, 372-373).
La Cuina Turcului, stratul I adăpostea numai doi molari aparţinând unui
adult; stratul II păstra fragmente de oase şi dentiţie de la un nou-născut şi de la trei
adulţi; toate aceste descoperiri aparţin lui Homo sapiens sapiens (Al. Păunescu,
2000, 34 1 ).
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Constatăm existenţa unor transmiteri sau creaţii proprii, în cadrul civilizaţiei
şi al spiritualităţii comunităţilor umane preistorice de pe largi spaţii continentale (V.
Chirica, C. V. Chirica, 1 999, 79-9 1 ; C. Beldiman, 2004, 55-69; V. Boroneanţ,
1 970a, 1 29- 1 32; N. Clermont, 2003, 1 4 1 - 1 48; Marc Groenen, 1 997, 1 7-50, etc.).
Dar mai observăm că, pe aproape întregul spaţiu geografic european, paleolitic şi
epipaleolitic-mezolitic, depunerile de ofrande mortuare, ori folosirea ocrului roşu
constituie o constantă în ritualurile de înmormântare a defuncţilor, ori de sacralizare
a violenţei (V.-C. Chirica, V. Chirica, 20 12, 1 - 1 9; V.-C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica,
20 1 2; V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica, 20 1 2, etc.).
VI. Epipaleolitic - Mewlitic în spaţiul carpato-nistrean
Epipaleoliticul din acest spaţiu geografic se localizează, în timp, între
începutul oscilaţiei Allerod până la finalul Preborealului (mileniile XI - IX BP). Dacă
luăm în consideraţie şi locuinţele mezolitice, această perioadă se extinde asupra
episoadelor climatice Boreal şi Atlantic, deci până la 7500 - 7000 BP.
Pe baza descoperirilor arheologice din zona Nistrului mijlociu, A.
Tchemysh a argumentat evolutia Mezoliticului din spaţiul dintre Nistru şi Prut, din
fazele târzii ale Molodovianului, pe parcursul a patru faze de dezvoltare, până în
Neoliticul timpuriu de factură bugo-nistreană. După opinia lui V. Stanco, cons
tituirea comunităţilor mezolitice timpurii şi târzii s-a făcut prin diverse mijloace şi
linii de evoluţie, prin pătrunderi de populaţii de la Dunărea mijlocie sau/şi prin
evoluţia comunităţilor locale (S. Covalenco, 201 O, 1 59- 1 60). S. Covalenco (20 1 O,
1 6 1 ) apreciază că au existat două căi-tendinţe de apariţie şi evoluţie a comunităţilor
mezolitice, în funcţie de mediu: în sud, datorită câmpiei şi stepelor nord-pontice ale
Bugeagului, o dezvoltare mai rapidă, chiar spontană, spre noile «modele» tehnico
culturale, în timp ce în partea de nord, alte condiţii geografice, cu landschaft colinar
şi de silvo-stepă au întârziat evoluţiile fireşti, prin păstrarea modului de viaţă
paleolitic. Aşadar se sugerează continuitatea «modului de viaţă» molodovian târziu,
indiferent dacă noile entităţi create (sau evoluate local) se numesc «mezolitice» sau
«epipaleolitice» (S. Covalenco, 20 1 0, 1 62- 1 63), în paralel cu pătrunderi de noi
populaţii în zonele sudice, cu care vor coabita şi vor constitui, spre finalul perioadei
mezolitice, entitatea nouă, de tip Gebeniki-Kukrek (S. Covalenco, 20 1 0, 1 66). După
opinia noastră, dacă elementul esenţial îl constituie prezenţa dominantă cantitativ a
nucleelor fusiforme, specifice mezoliticului tardenoisian de la Ripiceni-Izvor (Al.
Păunescu, 1 993) şi Erbiceni, ar rezulta unele influenţe tehnico-tipologice dinspre
vest spre est, avându-se în vedere şi datarea locuirii de la Erbiceni la 7850 ± 2 1 5 BP
(GX-94 1 7) (Al. Păunescu, 1 999, 299-303). Ilie Borziac ( 1 996, 97- 1 1 1 ) consideră ca
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pe teritoriul dintre Nistru şi Prut a existat o singură perioadă a post-Paleoliticului de
dinaintera Neoliticului: Mezoliticul, pe care l-a împărţit în Mezolitic timpuriu şi
Mezolitic târziu. Primei perioade îi sunt atribuite tehnocomplexele de la Molodova
I şi V, Frumuşica I, Taxobeni, Belolesie, Brânzeai; Mezoliticul târziu este repre
zentat de tehnocomplexele litice de la Lazo, Bulboci, Sărăteni, Zaim, Mimoe. Noi
le-am numit pe cele mai importante, încadrate tehnico-tipologic şi cultural
cronologic. Dar, pe baze strict tipologice şi de tehnologie litică, întregul Mezolitic
dintre Nistru şi Prut a fost bine evidenţiat, cu elemente de dezvoltare locală şi prin
patrunderi de populaţii, cu influenţe ale celor două culturi, Kukrek şi Grebeniki, din
Mezoliticul local (S. Covalenco, N. Chetraru, 1 999, 1 7-2 1 ).
Noi putem admitem că această evoluţie locală, în prima etapă a
Mezoliticului, cu elemente tehnico-tipologice transmise sau preluate din fondul
anterior, al Paleoliticului superior final (Epigravettian), dar nu putem accepta ideea
că Mezoliticul ar putea fi considerat continuarea unei tendinţe iniţiate curând după
ultimul Maxim glaciar, când nivelul în creştere al mărilor orientează deja, în Europa
sudică, anumite comunităţi umane către resurse montane sau specifice zonelor
geografice din apropierea surselor permanente de apă. Această profundă modificare
de relief, aproape continuă până către 5000 cal. BC, a determinat inundaţii parţiale,
a condiţionat ca zone continentale să se afle de acum în preajma unui climat oceanic
şi a creat noi peisaje ale coastelor (M. Anghelinu, 20 1 1 , citându-l pe J. Bailey, 2008).
Se cunoaste deja faptul că modificările climatice, cu urmarea lor directă, schim
bările, uneori la fel de profunde ale peisajului geografic şi al mediului, au determinat
existenţa unor diferenţe evidente între comunităţile de vânători ai Paleoliticului
superior şi ai perioadei care a urmat, în Tardiglaciar.
M. Anghelinu (20 1 1 ) apreciază că în planul adaptării tehnologice şi
economice, Mezoliticul aduce în primul rând o intensificare vădită a exploatării unor
nişe ecologice mai limitate, corelată cu inovaţii tehnologice importante, dacă nu
neapărat „revoluţionare". Acest traseu este adâncit şi completat, în numeroase
contexte, de o concentrare către procesarea intensivă a resurselor, care prefaţează
adoptarea economiei agrare.
Utilajul microlitic pe lame şi cel şlefuit sunt caracterizate printr-un grad
destul de accentuat de performanţă, mai adecvat procesării decât achiziţionării resur
selor; în raport cu structurile tehnologice deja accesibile în Pleistocen, Holocenul nu
aduce, în lumea vânătorilor şi culegătorilor, inovaţii esenţiale: tehnologia microli
tică, vânătoarea cu capcane, exploatarea resurselor acvatice sau vegetale nu cons
tituie noutăţi tehnologice propriu-zise, ci reajustări ale sistemelor tehnologice
preexistente la noile condiţii de mediu; chiar folosirea arcului reprezintă o
supravieţuire paleolitică în noul mediu, epipaleolitic-mezolitic, ca urmare a modifi
cărilor climatice, de peisaj şi de elemente faunistice. Comunităţile umane de tip
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Schela Cladovei-Lepenski Vir au avut o situaţie specială; după opinia noastră,
acestea au constituit primele campamente cu un început de stabilitate teritorială, bine
evidenţiată arheologic, dar determinat de condiţiile de mediu bine stabilite, climatul
de factură mediteraneană şi vecinătatea stabilă a Dunării (cu întregul potenţial de
surse permanente de alimentare) constituind elemente esenţiale de impunere a unui
nou comportament economic, social, spiritual.
Epipaleoliticul este constituit de culturile locale ale Paleoliticului superior,
care au supravieţuit în tardi- şi postglaciar; prin cercetările arheologice au fost
identificate şi culturi alogene, care au penetrat, pe diferite căi, pe teritoriul carpato nistrean (Azilianul sau Romanello - Azilianul, Swiderianul, Tardenoisianul).
Cronologia absolută a acestor locuiri este următoarea:
- Epipaleolitic de aspect mediteranian de la Cuina Turcului.
- nivelul I: 1 2.600 ± 1 20 BP (Bln - 803)
1 2.050 ± 1 20 BP(Bln-804)
1 1 .960 ± 60 BP(GrN- 1 2665)
- nivelul II: 10. 1 25 ± 200 BP (Bln - 802)
- Mezolitic de tip Schela Cladovei:
Ogradena - Icoana, niv. II:
8.265 ± 1 00 BP (Bln - 1 077)
8.605 ± 250 BP (Bln- 1 078)
Ogradena - Răzvrata, niv. II:
7.630 ± 250 BP (Bln - 1 1 57)
Ostrovul Banului, niv. III:
8.040 ± 1 60 BP (Bln - 1 080)
7 .505 ± 1 00 BP (Bln- 1 079)
Ostrovul Corbului, niv. II:
7.827 ± 237 BP (SMu - 588)
Ostrovul Corbului, niv. I:
8.093 ± 237 BP (SMu - 587)
7.7 1 0 ± 80 BP (Bln-2 1 35)
7.695±80BP(Bln-2 1 3 5A)
7.640 ± 80 BP (GrN 1 2675)
(V.Chirica, C.-V. Chirica, 1 999). La aceasta se mai adaugă Tardenoisianul de la
Erbiceni, datat la 7.850 ± 2 1 5 BP(GX-94 1 7).

Culturi epipaleolitice şi mezolitice
Pe teritoriul României au fost identificate trei grupuri culturale ale întregii
perioade epipaleolitic - mezolitic.
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Primul grup cuprinde aşezările târzii epigravettiene, răspândite în sudul
Podişului Moldovei, în Dobrogega, Muntenia, Banat. Se caracterizează prin exis
tenţa atelierelor de cioplire a silexului, cu unele trăsături mai vechi. În Moldova de
sud se remarcă aşezările de la Măluşteni IV, Bereşti- Dealul Taberei (niv. IV), iar în
Dobrogea, la Gherghina şi Castelu.
În zona Porţilor de Fier, începuturile acestui prim grup sunt situate spre
1 3 .500 - 1 3.000 ani. În grotele Climente I şi II, ori în adăpostul sub stâncă de la
Cuina Turcului a fost identificat un foarte bogat şi variat utilaj litic, cu piese de aspect
gravettian, alături de gratoare scurte, circulare, vârfuri a dos courbe, lamele a dos,
microburine, segmente de cerc, triunghiuri scalene, obiecte de artă din os, cu incizii
geometrice. Este posibil ca tot acestui prim grup să-i aparţină şi elementele de tip
swiderian (descoperite în Carpaţii Orientali) sau azilian (din zona Porţilor de Fier
sau la Băile Herculane). Prezenţa Swiderianului la altitudinea de 1 328 m atestă, prin
bogăţia şi varietatea materialului arheologic, importanţa deplasărilor comunităţilor
umane, împinse spre sud de factorii bio-climatici. Tardigravettianul de la Cuina
Turcului şi din peştera Climente II se caracterizează prin harpune de aspect
magdalenian, sau altele, plate.
Al doilea grup este reprezentat de Tardenoisianul nord-pontic sau nord-vest
pontic, prezent în partea de est şi nord-est a României. Cele mai importante aşezări
sunt acelea de la Erbiceni, Icuşeni şi Ripiceni-Izvor. Elementele caracteristice sunt
nucleele fusiforme, trapezele de forme şi dimensiuni diferite (simetrice sau
asimetrice, scurte sau lungi, rectangulare), dar fără segmente de cerc, fapt constatat
şi în tehnocomplexele de la Odesa sau din Crimeea. În Crişana şi Transilvania,
tehnocomplexele tardenoisiene sunt de aspect central-european.
Al treilea grup este reprezentat de cultura Schela Cladovei, care a evoluat în
mileniile IX-VIII BP. Se caracterizează prin industria litică modestă, din roci locale,
îndeosebi cuarţ şi cuarţit; ea comportă şi o bogată industrie în os, cu numeroase
unelte destinate cultivării plantelor. O altă caracteristică este prezenţa numeroaselor
vetre bordate cu pietre mari. Sunt prezente numeroase opere de artă sau de podoabă.
De-a lungul Dunării, staţiunile Alibeg-Pescari, Veterani-Terasă, Răzvrata, Icoana,
Ostrovu Banului, Ostrovu Corbului, Schela Cladovei, Ostrovu Mare sunt în concor
danţă cu acelea de pe malul drept: Vlasac, Padina, Lepenski Vir, Hajducka
Vodenica. Se estimează că la sfărşitul timpurilor glaciare, Defileul Porţilor de Fier a
devenit accesibil omului şi a oferit condiţii bune de locuire (climat favorabil, faună
abundentă, vegetaţie bogată), fiind descoperite numeroase campamente. Unii
cercetători opinează că există, de fapt, o singură cultură: Schela Cladovei - Lepenski
Vir, a cărei evoluţie începe cu Gravettianul final din grota Climente I şi se termină
cu Neoliticul vechi, de tip Starcevo-Criş.
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La Ostrovul Corbului, Neoliticul vechi, de tip Starcevo, acoperă direct, ca şi
în alte aşezări, ultimul nivel de tip Schela Cladovei; scheletele aparţinând celei de a
doua faze de locuire aduc informaţii cu privire la ritul de înmormântare al
purtătorilor acestei culturi. Datorită faptului că scheletele poartă dovezile unei morţi
violente, se apreciază că la venirea primilor locuitori de tip Starcevo-Criş, purtătorii
culturii Schela Cladovei nu se mai aflau în viaţă (VI. Dumitrescu, FI Mogoşanu, Al.
Bolomey, 1 983).
VII. Descoperiri paleofaunistice
Este bine ştiut faptul că în toate staţiunile paleolitice cercetate sistematic,
descoperirile faunistice au adus contributii importante cu privire la speciile vânate
de om, dar şi la mediul climatic, vegetal, ca biotopuri ale speciilor respective,
îndeosebi atunci când acestea vieţuiau în apropierea campamentelor. Astfel, în
nivelele XI şi XC de la Grotte du Renne la Arcy-dur-Cure (Yonne), s-a constatat
existenţa aceloraşi asociaţii faunistice: Rangifer şi Equus în proporţii majoritare,
urmate de Bos/Bison, Cenius, Elephas, Rhinocerus, etc. (Francine David şi Therese
Poulain, 1 990, 3 1 9-322), aproape identice cu caracteristicile vânatului din spaţiul
est-carpatic. Cercetările interdisciplinare au adus multe precizări şi cu privire la
activităţile economice, chiar şi sociale, la tranşarea cărnii şi împărţirea acesteia,
inclusiv a celorlalte elemente de hrană, ca factori foarte importanţi ai înţelegerii
comportamentului uman în Paleoliticul superior european (James G. Enloe,
Drancine David, 1 989, 275-280; V. Boroneanţ, 2000; J.- M. Geneste, 200 1 , 44-48;
Nejma Goutas, 20 1 3, 1 07- 1 60; V.-C. Chirica, G. Bodi, 2014).
Noi vom lua în considearaţie doar unele zone geografice cu aşezări ale
Paleoliticului superior (Aurignacian - Gravettian) şi din Epipaleolitic-Mezolitic,
situate pe terasele Prutului şi ale Nistrului, ori pe Valea Dunării, pe care le
considerăm studiu de caz, deoarece acestea pot constitui elemente de referinţă în
activităţile cinegetice ale comunităţilor umane pe întregul teritoriu european,
cunoscută fiind adaptabilitatea speciilor de animale şi a comunităţilor umane la
schimbările de mediu.
La Mitoc-Malu Galben pe Prut, prezenţa faunei malacologice indică
existenţa a trei tipuri de biotop: de mediu însorit, de mediu deschis şi de mediu umed
(At. Prepeliţă, 2007, 82, fig. 1 ). Prin extensie la spaţii geografice mult mai largi,
cunoscut fiind faptul că în a doua jumătate a Pleistocenului superior, de-a lungul celor
mai importante văi ale cursurilor de apă au existat aceleaşi condiţii de mediu (depuneri
de loess, persistenţa vegetaţiei de stepă, identităţi climatice, etc.), se poate considera
că au existat condiţii similare de mediu în vremea amplasării campamentelor umane.
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Asadar, constatăm existenţa biotopurilor de tip deschis, cu mici variabilităţi de umi
ditatte - ale unor asociaţii xerofile şi altele, de biotopuri mai mult sau mai puţin umede,
dar care marchează existenta unui climat mai rece decât cel actual (At. Prepeliţă, 2007,
83). În concluzie, la Mitoc-Malu Galben, dar cu posibilităţi identice în tot spaţiul est
carpatic şi al Câmpiei Ruse (poate şi în alte zone loessice ale continentului), desco
peririle paleozoologice din nivelele de locuire aurignaciană şi gravettiană au o
importanţă particulară. Vom prezenta aceste descoperiri, inclusiv din alte importante
staţiuni ale zonei geografice dintre Carpaţi şi Nistru, datorită caracterului lor
plurifuncţional (existenţa speciilor, ca elemente definitorii ale mediului, folosirea lor
pentru hrană, ori a pieilor şi a carcaselor pentru alte necesităţi casnice, chiar pentru
construcţii, a oaselor şi coarnelor pentru creaţii artistice sau în scopul unor amenajări
cu caracter gospodăresc sau de spiritualitate). Aşadar, au fost identificate următoarele
specii, descoperite în cadrul nivelelor arheologice aurignaciene şi gravettiene (Ig.
Lopez-Bayon, Achilles Gautier, 2007, 145-1 66), potrivit celor 1 3 unităţi sedimentare,
elaborate de P. Haesaerts (P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L.
Koulakovska, J. van der Plicht, 2003, 1 72- 1 74, fig. 5; P. Haesaerts, I. Borziac, V.
Chirica, F. Damblon, L. Koulakovska 2007, 40-43, fig. 4):
- Marmota a fost identificată la sfiirşitul nivelului III aurignacian (unităţile
8a din schema lui P. Haesaerts (2007, 1 7-32), prin doi incisivi superiori; se
precizează faptul că Marmotta bobac avea ca arie de răspândire, în Pleistocenul
superior, întreaga regiune a stepelor euroasiatice.
- Lupul (Canis lupus), a fost prezent tot în Aurignacianul III (unitatea 9b
sup. a lui P. Haesaerts), printr-un fragment de maxilar.
- Leul (Felis leo spelaea) fusese semnalat încă prin săpăturile efectuate de
C. S. Nicolăescu-Plopşor şi N. Zaharia, în anii 1 956- 1 957 (O. Necrasov, M. Stirbu,
1 987, 1 05-1 1 O); prin săpăturile noastre, a fost identificată o falangă fragmentară, în
Gravettianul superior (unitatea 2a); se ştie că prezenţa lupului şi a leului, în staţiunile
unde au fost identificate aceste carnivore este determinată de prezenţa erbivorelor.
- Mamutul (Elephas primigenius) a fost descoperit în Aurignacianul inferior
(unităţile 1 2b şi 1 1 ), în Aurignacianul II (unitatea l Ob), în Gravettianul II, III şi IV
(unităţile 6b, 6a inferior, 4b şi 4a superior). Prezenta mamutului necesita un mediu
bogat în vegetaţie, inclusiv de tipul pădurilor arctice în apropierea staţiunii.
- Rinocerul lânos (Coelodonta antiquitatis) a fost identificat în
Aurignacianul I (unitatea 1 l b), şi în Gravettianul IV (unităţile 4b şi 4b inferior),
demonstrând existenţa unui climat pleniglaciar sau măcar existenţa unei zone de cli
mat periglaciar în timpul nivelelor respective de locuire umană. Erau necesare bio
topuri deschise, cu ierburi, sau chiar un mediu mlăştinos, dar se ştie că a fost iden
tificat pe foarte largi spaţii geografice euroasiatice, care ofereau biotopuri specifice.
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- Calul (Equus germanicus) a fost prezent în întregul ultim Glaciar (Wilrm),
iar la Mitoc apare, în procentaje de 28,7 % şi până la 7 1 ,43 %. Descoperirile
arheologice evidenţiază prezenţa calului, renului şi bizonului într-un foarte larg
spaţiu gerografic european, în condiţii de climat periglaciar, dar era un animal foarte
uşor adaptabil.
- Cerbul gigant (Megaceros giganteus) este considerat un cervideu de biotop
deschis, fiind prezent în Aurignacianul I (unitatea 1 1 superior) şi în Gravettianul IV
(unităţile 5b superior şi 5a)
- Renul (Rangifer tarandus) a fost identificat începând cu locuirile din
Aurignacianului inferior (unităţile 1 2b şi 1 1 ), până în Gravettianul IV (unităţile 4a şi
4a inferior). La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite doar fragmente de coame
aparţinând femelelor, iar fragmentele de oase aparţin numai celor vânate; noi
apreciem şi faptul că, măcar în parte, coamele puteau fi găsite de către vânători şi
aduse în campament, chiar dacă nu au fost descoperite piese de artă mobiliară. Se
mai ştie că, în imensele stepe ale estului Europei, comunităţile de vânători se
deplasau pe spaţii imense, după turmele de reni care migrau spre Nord sau spre Sud,
în concordanţă cu înaintarea sau retragerea zapezilor (I. Borziac, V. Chirica, M.
Văleanu, 2006, 363-370).
- Bizonul de stepă (Bison priscus) este prezent la Mitoc într-un procentaj de
32,33 % din totalul resturilor de animale vânate. Avea o foarte largă răspândire
euroasiatică în întregul Pleistocen superior, şi un mare grad de adaptabilitate la
condiţiile de mediu, aşa că nu se poate preciza existenţa unui climat specific, nici la
Mitoc, nici în alte staţiuni ale Paleoliticului superior. Turmele de bizoni puteau
rămâne în apropierea campamentelor din spaţiile deschise, cu vegetaţie ierboasă,
doar 4-5 luni pe an, iar de la sfârşitul verii şi în timpul iernii, acestea puteau ocupa şi
ariile de păşunat, deci putea fi vânat în tot timpul anului.
Noi credem că resturile paleofaunistice descoperite la Mitoc sunt rezultatul
activităţilor de vânătoare ale comunităţilor umane; prezenţa acestora în apropierea
campamentelor, a activităţilor comunităţilor umane aduce elemente noi pentru
cunoaşterea elementelor de mediu (envirronnmental), idee pe care o putem extinde
pe întregul spaţiu geografic est-carpatic, dar şi al întinderilor loessice din Europa
central-nordică ori ale celei de vest, cu condiţia amplasării campamentelor umane
de-alungul principalelor văi ale marilor cursuri de apă.
Potrivit observaţiilor noastre şi studiului de paleofaună, observăm că, nu
numai la Mitoc-Malu Galben, dar şi în alte spaţii geografice continentale, calul pare
să domine ansamblul speciilor vânate în Aurignacian şi Gravettian; proporţiile faţă
de bizon şi chiar faţă de ren sunt uneori foarte mici, având în vedere condiţiile de
mediu, de habitat, aproape identice (lg. Lopez-Bayon & Achilles Gautier, 2007, 1451 66; P. Noiret, 2009, 59, tab. 4; tab. 5).
.
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La Molodova V pe Nistru, în cadrul nivelelor de locuire 1 0 - 2, P. Haesaerts
a stabilit 1 5 unităţi sedimentologice (P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr.
Damblon, L. Koulakovska, J. van der Plicht, 2003, 1 66- 1 68, fig. 3). Pe baza statis
ticilor stabilite de P. Noiret (2009, 1 80, tab. 24), constatăm:
- Calul (Equus equus) constituie vânatul cel mai des întâlnit, îndeosebi în
nivelele 1 O-7 (cele mai vechi locuiri aparţinând Paleoliticului superior); începând cu
nivelul 6 de locuire, prezenţa sa scade, fiind înlocuit de alte specii faunistice.
- Renul (Rangifer tarandus), a cărui prezenţă presupune existenta unui
climat periglaciar, se află pe locul secund în primele locuiri gravettiene (niv. 1 0-7),
dar creşte semnificativ în timpul următoarelor locuiri (nivelele 6-2).
- Mamutul (Elephas primigenius) a fost recunoscut în proporţie mai mică la
începutul locuirilor gravettiene, dar prezenţa sa devine mai importantă spre finalul
secventelor de locuire ale Paleoliticului superior.
- Rinocerul (Rhinoceros antiquitatis) constituie o prezenţă semnificativă
doar în nivelele 1 0 şi 7 , lipsind în nivelele 5-2.
- Bisonul de stepă (Bison priscus) apare în procentaje nesemnificative, dar
este prezent în toate nivelele de locuire, cu excepţia nivelului 5.
Alte specii faunistice comportă prezenţe modeste pentru stabilirea sau
cunoaşterea mediului din perimetrul staţiunii. Luăm în consideraţie şi faptul că
Molodova I şi V se află pe terasa unui mare curs de apă, cu condiţii de mediu aproape
identice. În sensul exploatării resurselor (asupra carora vom reveni), constatăm o
mult mai intensă activitate industrială în ceea ce priveşte materiile dure animale la
Molodova, în comparaţie cu Mitoc-Malu Galben.
Cosăuţi, tot pe Nistrul mijlociu, constituie o altă mare statiune pe care o
luăm în consideraţie pentru cunoaşterea conditiilor de mediu în care au trăit comu
nităţile umane în Paleoliticul superior dintr-un larg spaţiu european. Cercetările
arheologice, inclusiv cu caracter interdisciplinar, au demonstrat numeroasele reve
niri ale comunităţilor umane care şi-au amplasat campamentele prin suprapunere
stratigrafică directă, în cadrul celor 2 1 nivele reale de locuire, în numai 7 milenii,
între 1 9.500 ani BP şi 1 3 .300 ani BP. Aici, P. Haesaerts a stabilit existenţa ciclurilor
sedimentare IX - I, cu mai multe sub-cicluri, din Pleniglaciarul superior şi
Tardiglaciar, pe un profil stratigraphic de 1 2 m (P. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica,
Fr. Damblon, L. Koulakovska, J. van der Plicht, 2003, 1 76-1 79, fig. 6; P. Noiret,
2009, 250, fig. 204) . Determinările paleofaunistice au precizat predominanţa renului
şi a calului, chiar dacă în nivelele 1 0-4 a fost identificat doar câte 1 exemplar, numă
rul lor fiind semnificativ mai mare în nivelele superioare ( 1 4, respectiv, 5 în nivelul
4; 22, respectiv, 1 0 în nivelul 3); s-a mai constatat că bizonul constituie o prezenţă
importantă (30 1 resturi osoase de la 3 1 indivizi) în nivelul 1 (P. Noiret, 2009, 253,
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tab. 36). Aici, alte specii faunistice, cum ar fi căpriorul, lupul şi altele constitue pre
zenţe mai mari mai ales în ceea ce priveşte numărul de resturi osoase, în nivelul 3 .
Prin dominanţa renului, bisonului ş i calului în nivelele 4 - l O , s e demonstrează
existenţa unui covor vegetal stepic, determinat, probabil, de existenţa climatului
periglaciar în timpurile respective.
Sunt bine cunoscute schimbările climatice, de peisaj, de vegetaţie, de mediu,
în întreaga perioadă tardi- şi postglaciară pe întregul teritoriu european, resimţite de
comunităţile umane, iar locuirile acestora, campamentele lor, cu întregul inventar
arheologic, din aşezări (locuinţe) dar şi din cuprinsul mormintelor, este foarte bine
reprezentat în staţiunile de pe Valea Dunării (V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica, 20 13)
Dubova, Adăpostul Cuina Turcului. Locuirea epipaleolitică tardigra
vettiană
În nivelele de locuire au fost descoperite resturi faunistice aparţinând
speciilor: Sus scrofa, Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Bos primigenius, Bison
priscus, Alces alces, Cpreolus capreolus, Equus caballus, Canis lupus, Vulpes
vulpes, Ursus arctos, Martes sp., Castor fiber, Felis sylvestris, Putorius putorius,
Lepus sp., la care se adaugă numeroase specii de păsări ( 1 2 în nivelul I şi 1 5 în
nivelul II), ca şi de peşti: 5 specii în nivelul I şi 8 în nivelul II dar şi un fragment de
carapace de broască ţestoasă. Cu această ocazie, precizăm şi datările de cronologie
absolută: 1 2 .600 ± 1 20 BP, Bln-803; 1 2 .050 ± 1 20 BP, Bln-804; 1 1 .960 ± 60 BP,
GrN- 1 2665; 1 0. 1 25 ± 200 BP, Bln-802, ceea ce ar presupune existenţa unui climat
relativ rece sau de pădure temperată (AL Păunescu, 2000, 341 -342).
Din oasele animalelor vânate, membrii comunităţii epipaleolitice de aici au
prelucrat următoarele unelte şi arme:
- străpungătoare din metatars de rumegător sau din alte oase, inclusiv din
os de pasăre;
- răzuitor sau pumnal din fragment de femur;
- 2 1 străpungătoare din oase diferite;
- vârfuri de săgeată sau de suliţă, din oase diferite;
- netezitor din corn despicat longitudinal;
- fragmente de coarne prelucrate diferit, sau perforate;
- :fragment de harpun;
- fragmente de oase şi coarne, şlefuite;
- străpungătoare simple sau duble, întregi sau fragmentare;
- vârfuri simple sau duble;
- oase şlefuite la unul sau la ambele capete.
Au fost realizate şi obiecte de podoabă, din canini de cerb, din incisivi de
lup, perforate pentru atârnat, un pandantiv rectangular, perforat la un capăt, vopsit
cu ocru roşu, fragmente de Dentalium sau cochilii de melci, perforate, pentru a fi
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folosite ca şi coliere. Au fost descoperite şi obiecte de artă mobiliară, realizate tot
din oase sau coame de la animalele vânate, ca şi galeţi de râu, vopsiţi cu ocru roşu
(Al. Păunescu, 2000, 343-350, fig. 1 37- 1 42).
Peştera Climente I. În nivelul IV de locuire, ce ar putea aparţine
Protoclisureanului (din sistematica lui V. Boroneanţ) au fost descoperite oase
aparţinând speciilor Felis sylvestris, Ursus arctos, Ursus spelaeus, Cervus elaphus,
Capra ibex, şi de păsări.
În peştera C/imente li s-au descoperit următoarele resturi faunistice:
Erinaceus europaeus, Glis glis, Apodemus sylvaticus, Arvicola terestris, Vulpes
vulpes, Ursus arctos, dar şi de păsări (7 specii), din care au fost prelucrate: 28 piese
din os şi 6 din corn de cerb:
- fragmente de oase şlefuite;
- vârfuri de lance (sau străpungătoare) din oase sparte longitudinal, unele
vopsite cu ocru roşu;
- străpungătoare din oase despicate longitudinal şi şlefuite;
- racloar din fragment de coastă;
- vârf de săgeată, din os;
- pumnal din os masiv, cu extremitatea distală cioplită oblic;
- 3 pumnale şi un harpun din corn de cerb.
Au fost descoperite şi piese din os, ornamentate: aşchii cu decor din linii
scurte, fine, incizate, dar şi alte obiecte vopsite cu ocru roşu (falange, coaste, oase
lungi, despicate longitudinal, precum şi 30 de galeţi de râu, vopsiţi cu ocru roşu. Nu
lipsesc nici obiectele de podoabă: 3 canini de cerb şi un incisiv de lup, perforaţi, un
fragment de Dentalium, tot perforat (Al. Păunescu, 2000, 367-373).
Veterani-Terasă. În cele două nivele epipaleolitice sunt semnalate doar două
obiecte din os, o spatulă şi un fragment de aşchie, cu decor din benzi sau linii
incizate.
În nivelul de locuire mezolitică sunt semnalate unelte din corn de cerb:
- săpăligi simple, fragmentare, una cu decor din linii scurte, incizate;
- fragmente de corn, tăiate la bază sau la extremitatea distală, probbil folosite ca săpăligi;
- alte fragmente de corn, cu urme de intervenţie umană.
Din os au fost prelucrate:
- 7 străpungătoare fragmentare, cu vârful şlefuit, poate vârfuri de săgeată;
- 5 vârfuri de săgeată;
- 2 vârfuri de suliţă;
- 2 spatule pe aşchii de os;
- 3 vârfuri de pumnale.
Din defense de mistreţ au fost realizate:
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- 3 racloare, dintre care unul dublu şi două duble;
- 1 străpungător
- 3 racloare-străpungător. Precizăm că nu a fost publicată şi o listă a speciilor de animale sau păsări vânate (Al. Păunescu, 2000, 379-380).
Gura Văii Ostrovu Banului În cele două nivele de locuire epipaleolitică
sunt menţionate două specii de animale vânate: Cervus elaphus, Sus sero/a, ca şi 6
specii de peşte.
Din os au fost prelucrate:
- vârfuri de săgeată şi de suliţă, întregi şi fragmentare;
- străpungătoare întregi şi fragmentare;
- pumnale întregi şi fragmentarasiv;
- spatule fragmentare;
- cuţit din os masiv;
- racloare pe aşchii, realizate prin spargerea longitudinală a osului;
- 25 fragmente de oase cu urme de intervenţie umană;
- 2 fragmente de oase cu decor din linii mici, incizate.
Din corn de cerb au fost realizate:
- 52 săpăligi întregi sau fragmentare;
- 1 pumnal fragmentar, cu decor din linii în reţea, pe una din suprafeţe;
- corn retezat şi perforat;
- fragmente de corn cu urme de intervenţie umană;
- 2 plantatoare din coarne subţiri.
Din defense de mistreţ au fost realizate:
- 3 racloare simple, concave sau convexe;
- 3 piese cu scobituri largi (encoches);
- 3 cuţite obţinute prin spargerea longitudinală a dintelui;
- 8 fragmente groase de defense, cu urme de intervenţie umană;
- un colţ de mistreţ cu decor din 20 de linii scurte, incizate (Al. Păunescu,
2000, 387-39 1 , fig. 1 68, 1 69).
Constatăm, aşadar, o intensă activitate de prelucrare a osului şi cornului,
ceea ce ne determină să luăm în consideraţie şi existenţa unor bogate activităţi
agricole, sau de cultivare-recoltare a plantelor. Aceste locuiri au fost datate la 8040
± 1 60 BP, Bln- 1 080 şi 7565 ± 1 00 BP, Bln- 1 079 (Al. Păunescu, 2000, 3 87). Ne
aflăm, deci, în plină perioadă a Optimului climatic postglaciar, când în această zonă
cu climat mediteranean, cultivarea plantelor avea o dezvoltare accentuată, situaţie
constatată şi în alte zone geografice din apropierea marilor cursuri de apă (zone
cotiere) ale Europei post-glaciare.
Ogradena- Răzvrata. Aici au fost identificate două nivele de locuire: unul
de tip epipaleolitic şi altul, mezolitic (de tip Schela Cladovei), dar publicarea
-
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resturilor de locuire, inclusiv acelea faunistice, ori uneltele din os şi corn de cerb s-a
făcut în ansamblu, pe ambele niveluri. Nu au fost publicate resturile paleofaunistice,
ci numai folosirea lor pentru cioplirea uneltelor ori a pieselor de artă.
Unelte din corn de cerb:
- 8 săpăligi simple, întregi şi fragmentare, cu tăiş oblic, şlefuit;
- 1 brăzdar fragmentar, din corn masiv, perforat în zona centrală;
- 1 5 piese cu urme de intervenţie umană: şlefuire, retezarea unor ramuri,
etc.;
- 1 4 săpăligi simple, fragmentare;
- 2 săpăligi cu gaură pentru coadă;
- 1 fragment de brăzdar;
- 1 plantator.
Unelte din os:
- 1 racloar pe aşchie;
- 1 străpungător;
- o spatulă pe aşchie;
- 1 vârf de săgeată;
- 1 pumnal fragmentar;
- o piesă cioplită sub forma arcului de cerc, cu scobitori (encoches).
Piese din defense de mistreţ:
- 1 străpungător;
- 1 racloar simplu;
- 1 racloar-străpungător;
- 1 fragment de defensă, cu encoche;
- 2 dăltiţe fragmentare.
Se precizează că nivelul mezolitic a fost datat la 7690 ± 70 ani BP, Bln1 057) (Al. Păunescu, 2000, 392-394).
Constatăm şi aici că au fost descoperite destul de multe unelte pentru
cultivarea şi recoltarea plantelor, şi apreciem că bogatul inventar din os şi corn poate
fi astribuit locuirii mezolitice. Mai luăm în consideraţie şi specializarea membrilor
comunităţii în prelucrarea defenselor de mistreţ (în situaţia în care acestea nu au fost
achiziţionate dintr-o aşezare învecinată).
Ogradena-/coana

În nivelele de locuire epipaleolitică şi mezolitică de aici au fost descoperite
relativ numeroase resturi faunistice, dar bulversările stratigrafice nu pot certifica
apartenenţa lor stratigrafică. Au fost descoperite oase de animale, de peşte, de păsări.
Mamiferele sunt reprezentate de Cervus elaphus, Sus sero/a, Castor fiber, Lepus
europaeus, Capreolus capreolus, Canis sp., Martes sp., Rupicapra rupicapra, Felis
silvestris, Meles meles, Canis lupus, Ursus arctos, Bos/Bison, Lutra lutra, Lynx lynx
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(Al. Păunescu, 2000, 407). Dacă luăm în consideraţie · şi vârstele absolute ale
locuirilor mezolitice: 8265 ± 1 00 BP, Bln- 1 077; 8605 ± 250 BP, Bln- 1 078; 8070 ±
1 30 BP şi 7660 ± 1 1 0 BP (fără nr. Lab), constatăm unele diferenţe de timp, fapt care
se poate explica şi prin prezenţa diferenţiată a unor specii de animale sălbatice.
Locuirilor epipaleolitice le aparţin următoarele tipuri de unelte şi arme:
Din os:
- 2 vârfuri (străpungătoare?);
- 6 fragmente de oase cu urme de intervenţie umană;
- 4 vârfuri de săgeată;
- 4 pumnale;
- 3 vârfuri de suliţă;
- 4 dăltiţe fragmentare.
Obiecte de artă mobiliară din os şi corn:
Din os:
- fragment cu decor din benzi incizate;
- fragment de spatulă cu linii sau benzi haşurate;
- 2 fragmente de os, şlefuite şi cu decor incizat;
- 2 fragmente de rondele cu decor din linii incizate în zig-zag, sau cu
crestături;
- 4 fragmente de oase cu decor incizat;
- 1 vârf din os, curbat, şlefuit şi cu decor incizat.
Din corn de cerb:
- 1 fragment şlefuit şi cu decor incizat;
- o piesă arcuită, şlefuită şi cu decor incizat;
- fragment de pumnal cu decor incizat;
- piesă fragmentară nedeterminată, cu decor incizat.
Au fost descoperite şi obiecte de podoabă: doi canini de cerb şi un fragment
de Dentalium, lară alte precizări.
În nivelul de locuire mezolitică au fost descoperite:
Unelte din defense de mistreţ:
- racloare, gratoare, străpungătoare, gratoare-străpungător, racloare
străpungător, dăltiţe, vârfuri de săgeată, alte aproximativ 1 20 piese fragmentare cu
urme de intervenţie umană, ori chiar unelte tipice, menţionate deja.
Piese decorate, din defense de mistreţ:
- străpungător lateral cu o linie groasă, incizată,
- fragmente de defense cu decor incizat.
Unelte şi arme din os ( 1 83 piese)
- 1 8 străpungătoare întregi şi fragmentare;
- 34 vârfuri de săgeată întregi şi fragmentare;
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- 3 vârfuri de suliţă;
- 2 dălţi şi 27 spatule;
- 6 pumnale întregi şi fragmentare;
- 25vârfuri cu funcţionalitate nedeterminată;
- 70 alte obiecte aflate în diferite stadii de prelucrare.
Unelte şi arme din corn de cerb:
- 1 25 săpăligi simple (dintre care, 26 intregi) cu tăiş oblic, şlefuit;
- 47 săpăligi simple cu tăişul subţiat prin şlefuire, întregi şi fragmentare;
- 3 plantatoare cu vârful subţiat prin şlefuire;
- 33 brăzdare, întregi şi fragmentare;
- 8 pumnale (?) întregi şi fragmentare;
- 200 obiecte în stadii diferite de prelucrare.
Obiecte din corn, decorate:
- 3 piese cu urme de intervenţie umană;
- 4 săpăligi întregi şi fragmentare, cu decor sau cu alte urme de intervenţie
umană (Al. Păunescu, 2000, 394-408).
Ostrovul Corbului-Botul Cliuciului
În locuirile mezolitice de tip Schela Cladovei, au fost descoperite peste 2600
resturi faunistice: moluşte, peşti, reptile, păsări, animale: Canis familiaris, Cervus
elaphus, Capreolus capreolus, Bos primigenius, Sus scrofa, Equus (asinus)
hydruntinus, Equus sp., Castorfiber, Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Canis lupus,
Ursus arctos, probabil jder sau alte mustelide (Al. Păunescu, 2000, 432-433).
Aşadar, din acest bogat repertoriu de specii vânate reiese ocupaţia principală a
membrilor comunităţii umane, şi notăm o anumită predilecţie spre cerb şi căprior.
Mai notăm existenţa câinelui domesticit, ca şi la Erbiceni-Iaşi, datările de
cronologie absolută nefiind foarte diferite.
În locuirile menţionate au fost determinate şi următoarele tipuri de unelte şi
arme:
Din oase şi din corn de cerb:
- 1 27 piese cu urme de intervenţie umană, dintre care 1 1 6 din corn de cerb
şi 1 1 din os, dintre care:
- 52 săpăligi simple, întregi şi fragmentare în niv. I şi 3 1 în niv. II.
- 6 săpăligi cu gaură pentru coadă (niv. I) şi 1 (niv. 11);
- 5 pumnale
- 1 0 piese cu urme de prelucrare (niv. I ) şi 2 (niv. II);
- 6 brăzdare. Toate acestea sunt din corn de cerb.
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Obiecte din os:
- 5 spatule;
- 4 străpungătoare;
- 1 vârf de săgeată;
- 1 plantator.
Din defense de mistreţ:
- posibile racloare, întregi sau fragmentare.
Obiecte decorate, din corn de cerb:
- 5 piese decorate, cu linii fin incizate, în reţea (Al. Păunescu, 2000, 427435, fig. 200-2006).
Din această staţiune au fost obţinute şi 4 datări de cronologie absolută, care
datează locuirile între 8093 ± 237 ani BP şi 7640± 80 ani BP (niv. I), respectiv 7827
± 237 ani BP (niv. II) Al. Păunescu, 2000, 435.
Schela Cladovei-La Canton.
În niv. I, epipaleoltic, au fost descoperite următoarele piese din oase:
- 5 străpungătoare cu vârful ascuţit, şlefuit;
- 1 spatulă;
- 3 vârfuri de săgeată;
- 1 vârf de suliţă;
- 2 pumnale.
Piese de artă mobiliară:
- 2 piese cu decor incizat, din haşuri şi linii;
- fragment de coastă cu decor din linii fine, incizate;
- fragment de corn, cu decor din linii foarte scurte, incizate.
Printre obiectele de podoabă se menţionează cochilii de gasteropode,
perforate pentru a fi prinse în colier (Al. Păunescu, 2000, 442-443).
În nivelul II, aparţinând culturii Schela Cladovei au fost identificate
următoarele specii faunistice: Bos primigenius, Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Sus scrofa, Lepus europaeus, Bos taurus, Ovis aries, Caprinae, Sus
domesticus Erxl., Canis familiaris L., Canis lupus, Meles meles, Felis silvestris,
Tortuga graeca, Anura sp., Acipenseridae, Acipenser gentilis, Silurus glanis, Esox
lucius, Stizostedion lucioperca, Cyprinus carpio, Abramis brama, Leuciscus idus,
Cyprinidae, Aves indeterminat (Al. Păunescu, 2000, 449), de unde se poate constata
că aici se domesticise porcul, câinele, boul şi oaia, fapt care reprezintă un element
important în evoluţia culturală a comunităţilor mezolitice de pe Valea Dunării. Au
fost identificate şi oase de păsări (5 specii). Din oasele de animale au fost cioplite
numeroase unelte şi arme:
48 unelte şi arme din os:
- 1 1 străpungătoare;
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- 5 spatule;
- 22 vârfuri de săgeată, întregi şi fragmentare;
- 4 pumnale, dintre care unul cu început de perforare.
8 unelte din defense de mistreţ:
- 2 străpungătoare-racloar;
- 2 racloare;
- 1 dăltiţă;
- 1 cuţit fragmentar;
- 2 piese fragmentare nedeterminabile.
1 4 1 unelte din corn de cerb:
- 67 săpăligi cu tăiş oblic şlefuit, dintre care 22 sunt întregi;
- 1 5 săpăligi simple, şlefuite, dar numai 2 întregi;
- 6 săpăligi cu tăiş oblic şlefuit şi cu gaură pentru coadă;
6 1 obiecte din corn de cerb, aflate în diferite stadii de prelucrare, unele
nedeterminabile ca şi funcţionalitate, ori fragmente.
Străpungătoare din oase de peşte, de diferite forme.
9 piese din os şi corn, cu decor variat, de regulă incizat, la care se adaugă un
fragment de defensă de mistreţ, decorată (Al. Păunescu, 2000, 443-448).
Constatăm că există unele situaţii diferite, determinate de două elemente
principale: nivelul cultural-arheologic (adică cronologic) al comunităţii umane (cu
diferenţe notabile de climă, peisaj vegetal, etc., diferit în Aurigacian, Gravettian,
etc.,) şi situarea geografică a campamentelor, la fel de diferită în funcţie de zonalitate
(zonă montană, submontană, periglaciară, terase, stepă, zonă cotieră, etc.). Toţi
specialiştii notează existenţa aceluiaşi climat pe foarte largi spaţii europene şi
aceloraşi (în general) ocupaţii specifice, tot pe largi spaţii geografice.
Analize multidisciplinare s-au efectuat în toate staţiunile paleolitice euro
pene, ceea ce demonstrează necesitatea acestora pentru deplina cunoaştere a con
diţiilor de mediu în care comunităţile umane şi-au instalat campamentele. Un
exemplu ii poate constitui staţiunea de la Cauna de Belvis (D. Sacchi, 1 989, 73-77),
unde cele mai vechi resturi de locuire datează din Châtelperronian; după o întreru
pere destul de mare, datorată, credem noi, unor condiţii de mediu nefavorabil, alte
comunităţi, de Magdalenieni, îşi instalează aici campamentele, în timpul Dryasului
vechi, aproximativ între 1 2.500 - 1 2 .000 BP. În timpul locuirilor din Paleoliticul
superior vechi, s-a constatat prezenţa dominantă a calului (Equus caballus), a
bourului (Bos sp.), bizonului (Bison sp.), a căpriorului (Capra ibex), căprii negre
(Rupicapra rupicapra), cerbului (Cervus elaphus), renului (Rangifer tarandus), a
altor specii (D. Sacchi, 1 989, 73-74), animale specifice unui peisaj montan şi
forestier, sau cu adaptabilitate în condiţii diverse. Precizăm că locuirea este datată în
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interstadiul Wiirm II/III, începând la 35 .000 ani BP, fiind întreruptă, ca şi în spaţiul
est-carpatic, de a rigorile climatice din Wiirm III.
În concluzie, informaţiile oferie de cercetările arheologice, mai ales
interdisciplinare, de pe teritoriul european şi din Orientul Mijlociu, ne determină să
constatăm că, în stabilirea campamentelor, comunităţile umane au avut la dispoziţie
o diversitate de motivaţii, dar, de fapt, aproape identice în regiunile montane, şi în
alte zone geografice: existenţa surselor de materii prime, condiţii climatice,
diversitatea florei şi a faunei, reţeaua hidrografică cu caracter permanent (Ladislav
Banesz, Ivan Cheben, L 'ubomira Kaminska, Viera Pavlikova (red.), 1 993, 1 3 5-308;
Carlo Peretto, Sarah Milliken (ed.), 1 996; Zsolt Mester et Ărpad Ringer (sous la
rech. de), 2000; M. Otte (sous la dir. de), 1 996 ; M. Otte, J. Kozlowski, 2007, etc.).

VIII. Impactul asupra solului (nivelului de locuire)
Locuirile umane au modificat substanţial nivelul de locuire (nivelul
arheologic), prin însuşi caracterul locuirilor: structuri de locuire special amenajate
(structuri de combustie, ateliere de cioplire, resturile faunistice, construcţii amena
jate, etc.). In mediul environnemental, impactul locuirilor se constată prin folosirea
resurselor de materii prime (silex, alte materii prime minerale), economia resurselor
de vânătoare, dar şi transformarea materiilor dure animale în obiecte utilitare sau
non-utilitare, în piese de artă mobiliară. In interiorul spaţiului de locuit (avem ca
exemplu descoperirile din Grotte Fumane, Grotte Chauvet, etc.), modificările
locuirilor se constată prin creaţiile artistice, de o mare importanţă simbolistică, şi nu
numai prin acestea (V. Chirica, 2006a, 1 93- 1 98; V. Chirica, 2006b, 1 85- 1 9 1 ).
În legătură cu noţiunea de sol d'habitat, F. Bordes atrăgea atenţia în 1 975, că
dans une couche pa!eolithique, a un meme niveau, deux objets peuvent n 'etre distants
que de quinze centimetres, mais aussi etre distans de quinze ans (F. Bordes, 1 975,1 39)
şi qu 'une couche, te/le que nous le trouvons, est sans doute tres differente de ce qu 'e/le
etait au moment de sa formation. Elle a, la plupart du temps, subi une tres forte
compression sous le poids des sediments qui la recouvrent, et par la disparition de la
matiere organique (F. Bordes, 1 975, 140). În toate nivelele arheologice se observă că
materia organică este inegal repartizată, această neuniformitate reprezentând însăşi
efectul locuirii umane, a modificărilor substratului locuibil ca urmare a activităţilor
zilnice. Avem în vedere şi tipurile de locuiri: în grote, în abri, pe terasele râurilor, prin
amenajarea unor structuri de locuire sau a celor mai simple amenăjari ale substratului,
prin folosirea temporară, a unor materiale care nu s-au conservat, dar care au modificat
solul de locuire nu numai ca structură, dar şi ca formaţiune naturală, geo-pedologică.
S-a constatat existenţa unor resturi de amenajări speciale, atunci când acestea au fost
refăcute, ori când au fost folosite materiale foarte bine conservate (piatră, oase de
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animale mari, dentiţie sau coarne etc.). In destul de multe staţiuni, cum ar fi la
Pincevent (Andre Leroi-Gourhan, Michel Brezillon, 1 966, 263-385) cercetările
arheologice au permis identificarea elementelor amenajate în interiorul «cabanei»:
locurile de dormit, de tranşare a cărnii, de pregătire a hranei, alte activităţi casnice, care
au imprimat solului caracteristicile specifice. La Mitoc-Malu Galben, Crasnaleuca,
Cotu Miculinţi (pe Prut), la Molodova ori Cosăuţi (pe Nistru), în numeroase alte
staţiuni din spaţiul european sau al Orientului Mijlociu, atelierele de cioplire, vetrele
de foc, resturile paleofaunistice au determinat modificări substanţiale ale substratului
folosit pentru amenajarea campamentelor. În interiorul grotelor au fost delimitate
spaţiile aferente manifestărilor umane, cu caracter de generalizare (Rodrigo de Balbin
Behrmann & J. Javier Alcolea Gonzales, 2005, 1 93-206). Impactul asupra solului de
locuire a fost constatat şi prin săparea gropilor de morminte, dar în aceste situa�i au
fost implicate şi alte elemente ale mediului natural.
IX. Folosirea resurselor
In acest vast domeniu al investigaţiilor este greu de stabilit dacă Omul s-a
adaptat de la început mediului, ori s-a supus condiţiilor oferite (găsite, nu căutate) şi
abia în Paleoliticul mijlociu a început să se ocupe în mod constant de subordonarea
mediului natural, ca un element al strategiei permanente de supravieţuire. D. de
Sonneville-Bordes aprecia ( 1 958, 1 1 5 - 1 1 6) că în Europa, dinamica culturilor
arheologice create de Homo sapiens sapiens era independentă de mediul natural.
Comunităţile umane ale Paleoliticului superior au creat civilizaţii aproape identice
în ceea ce priveşte modul de viaţă, creaţiile tehnice, riturile funerare, realizările
artistice, diferenţierile fiind marcate prin specificul tehnocomplexelor litice,
analizate tipologic, cu variaţii cronologice şi geografice locale. Noi luăm în
consideraţie comportamentul comunităţilor umane, dar în strictă legătură cu mediul
(Dominique Sacchi (sous la dir. de, 1 999; Denis Vialou, Josette Renault-Miskovsky
& Marylene Patou-Mathis (sous la dir. de), 2005 etc.).
În acest domeniu al folosirii resurselor mediului natural de către
comunităţile umane din Paleoliticul superior, Epipaleolitic şi Mezolitic, vom detalia
cateva direcţii de activitate:
- Aprovizionarea cu materii prime litice, vegetale sau MDA, pentru cioplirea
uneltelor sau pregătirea pieselor de artă şi de podoabă;
- Folosirea resurselor forestiere (ca şi modalităţi de exploatare a peisajului )
în diverse domenii ale vieţii omului;
- Folosirea resurselor animaliere (vânătoare, apoi domesticire) pentru
alimentatie, îmbrăcăminte, construcţii, piese de artă şi de podoabă (MDA).
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Identificarea resurselor de materii litice uşor de exploatat şi de bună calitate
a constituit o preocupare permanentă a comunităţilor umane. Existenţa depozitelor
de silex, cu diferitele lor varietăţi, a celor de opal, gresii, cuarţ, etc., a reprezentat o
motivaţie importantă în ceea ce priveşte amplasarea campamentelor. Pe Prut, pe
Nistru, pe Nipru, în Podolia, în toate marile regiuni geografice ale Europei cu bogate
staţiuni paleolitice există şi în prezent depozite de materii prime litice, pe care
comunitatile umane le-au exploatat. Prezenţa silexului alogen demonstrează fie
existenţa relaţiilor intercomunitare, fie mobilitatea oamenilor în căutarea materiilor
prime de calitate superioară. În literatura de specialitate găsim astfel de termeni care
definesc o anumită zonă geografică, specifică prin existenţa materiilor prime: silex
de Prut; silex de Nistru; Paleolitic cuartiţic; silex de Podolia; silexul maroniu al
Platformei Prebalcanice; silex cretacic; silex turonian (în diverse zone geografice ale
Franţei); silexul nordic, gresii specifice grotelor carpatice, şistul negru de Audia etc.
( Jean-Michel Geneste, 1 988, 6 1 -70, fig 1 , 2; P. Noiret, 2009, fig. 3 1 9, 33 1 ; Thierry
Aubry, 2005, 87-90, fig. 1 , 2, 5; Al. Păunescu, 1 998, 47-6 1 ; Al. Păunescu, 1 999, 3843; Al. Păunescu, 2000, 52-57; Al. Păunescu, 200 1 , 64-78, etc.). De multe ori, pentru
prelucrarea unor piese de artă sau de podoabă, comunităţile umane au folosit mama,
ca materie primă, datorită calităţilor sale de prelucrare, având duritate mică (I.
Borziac, M. Otte, P. Noiret, 1 998, 5-27; I. A. Borziac, C-V. Chirica, 1 996; V.
Chirica, V.-C. Chirica, 20 1 3, 1 3 - 1 9; V. Chirica, M. Anghelinu, V.-C. Chirica, 20 1 4,
1 9-4 1 ). Martin Oliva (2005, 1 07) considera că Ies deplacements et Ies contacts des
groupes ne peuvent etre suivis qu 'a partir des materiaux lithiques. Dans toutes Ies
periodes, ii est doncfacile d 'identifier Ies relations avec le Nord,furnisant Ies roches
siliceuses de bonne qualite.
Folosirea resurselor forestiere implica o destul de largă sumă de alte
activităţi specifice, pe care le oferea mediul forestier: cules, vânătoare, exploatarea
arborilor ca resurse pentru construcţia şi încălzirea locuinţelor; avem în vedere şi
aspectele spirituale ale comunităţilor umane, cum ar fi, de exemplu, mormântul
copilului de la Lagar Velho (Estremadura, Portugalia), a cărui groapă de mormânt a
fost arsă cu ajutorul unei ramuri de pin.
Utilizarea resurselor animaliere a cunoscut o mare diversitate de ocupaţii ale
comunităţilor umane, în directă legătură cu speciile existente, sau în funcţie de preo
cupările specifice doar anumitor comunităţi umane şi medii geografice, culturale,
environnementale etc. Considerăm necesar să precizăm că oamenii au avut strategii
proprii, bine definite în funcţie de mediul natural, de factorul geografic, ori de stadiul
cultural al comunităţii respective. Este bine cunoscut faptul că, în funcţie de
condiţiile locale, oamenii şi-au instalat campamentele în peşteri, în abri, dar şi pe
terasele râurilor, în vastele câmpii loessice din centrul, estul şi vestul Europei, până
în zonele nordice ale continentului. În aproape toate cazurile, inclusiv în peşteri sau
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abri, au fost construite locuinţe, colibe de scurtă durată, pentru organizarea vânătorii,
sau de mai lungă durată, care le permiteau să se adăpostească în timpul iernii. În
funcţie de stadiul cultural şi de zona geografică, la construirea locuinţelor au fost
folosite cele mai diverse materiale, care demonstrează adaptabilitatea omului la
condiţiile de mediu natural: piatră, lemn (ramuri sau trunchiuri de arbori tineri), dar
mai ales materii dure animale, pentru infrastructura locuinţei, ori pieile animalelor
vânate, pentru acoperirea acestora (V. Chirica, I. Borziac, 1 995, 1 99-2 1 O). La fel de
variată a fost utilizarea materiilor dure animale pentru confecţionarea pieselor de artă
sau de podoabă (C. Beldiman, 2007; M. Otte, V. Chirica, C. Beldiman, 1 995, 1 1 91 52; V. Chirica, 2003, 99- 1 1 5 ; V. Chirica, 2004, 1 87- 1 94; V. Chirica, I. Borziac,
2009, 298-3 1 O; C.-V. Chirica, 2004, 1 77-1 86), inclusiv depunerea de ofrande
vegetale sau animaliere în morminte.
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Tema 3. Creatii
artistice ale comunitătilor
umane
'
'
din Paleoliticul superior şi din Epipaleolitic-Mezolitic.
Câteva date de cronologie şi evoluţie culturală•

I. Culturi arheologice în Paleoliticul superior european
Aurignacianul (cf. şi M. Otte (sous la dir. de), 201 O), care a cuprins întregul
Continent, fiind datat între aproximativ 36000-35.000 şi 27.000 ani BP, caracterizat,
din punct de vedere cultual şi artistic prin crearea primelor opere de artă parietală
(picturile din grota Chauvet, în Franţa, sau din grota Fumane, în Italia) (A. Broglio,
G. Dalmeri, (a cura di), 2005; A. Broglio, M. De Stefani, F. Gurioli, P. Pallecchi, G.
Giachi, Th. Higham, F. Brock, 2009, 753-76 1 ; J. Clottes, 2005c, 67-75; Vasile
Chirica, 2006a, 1 93- 1 98; Vasile Chirica, 2006b, 1 85 - 1 9 1 ); tot Aurignacienilor li se
datorează începutul artei mobiliare şi o variată gamă de obiecte de podoabă, ca şi
apariţia pieselor utilitare sau non-utilitare din materii dure animale. Prima cultură
arheologică a Paleoliticului superior se întinde din Orientul Apropiat până la
Atlantic. Elementele sale caracteristice sunt, în tehnologia şi tipologia litică,
debitajul lamelar, cu prezenţa gratoarelor şi burinelor carenate, pe lame sau pe aşchii
scurte şi groase, a lamelor „aurignaciene" cu retuşe continui, a scobiturilor retuşate
pe lame (lame etrang/ee), a burinelor diedre şi busques, a lamelelor Dufour; în
domeniul industriei osoase, se detaşează vârful de tip Mladec. De regulă, vârfurile
de lance, din os şi/sau corn ori ivoriu sînt alungite, cu baza despicată, uneori
biconice; străpungătoarele sunt abundente, „lustruitoarele" sunt decorate cu incizii;
apar „bastoanele perforate".
Obiectele de podoabă se multiplică şi se diversifică în ceea ce priveşte
suportul (dinţi, os, corn (materii dure animale), piatră) şi modul de realizare
(perforare, incizii etc.); piesele de artă mobiliară îşi fac apariţia şi se diversifică
într-un ritm rapid; apare arta pe blocuri de piatră, ca şi elementele figurative sexuale,
Cf. V. Chirica, Artă şi religii preistorice. Sanctuarele paleoliticului superior european, in
Prelegeri Academice, voi. V, Nr. 5, 2006, 7-34; V. Chirica, G. Bodi, Val.-Codrin Chirica,

•

Gisements epipaleolithiques et mesolithiques entre le Dniestr et la Tissa, Scripta archaeologica
et historica Dacoromaniae, V, Ed. Univ. „Al. I. Cuza" Iaşi, 20 1 3 .
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masculine şi feminine (J.-P. Duhard, Brigitte Delluc & Gilles Delluc, 20 1 4), stilizate
sau realiste, în timp ce arta animalieră este incipientă; creatorul acestor realizări este
sigur Homo sapiens sapiens.
Originea Aurignacianului (J. Kozlowski, 20 1 O, 73-92) nu este încă pe deplin
stabilită . .Poate fi acceptată evoluţia locală, din fondul musterian întârziat, poate şi
cu elemente intrusive, poate fi un centru de origine, sau un polifiletism. Oricum s-ar
pune problema începuturilor, se admite că mediul ecologic a avut un rol predo
minant în diversificările locale sau regionale, iar mobilitatea grupelor umane a avut
un rol deosebit de important, care nu trebuie nici exagerat, nici neglijat (M. Otte,
2005, 1 5 7- 1 6 1 ; M. Otte, 20 1 4, 693-708). Peste tot avem campamente în aer liber, în
peşteri sau în adăposturi sub stâncă (abri). Aproape peste tot oamenii şi-au amenajat
locuinţe de suprafaţă, de forme şi tipuri diferite, cu vetre de foc şi cu ateliere de
cioplire. Grija faţă de morţi era deosebită, ca element de spiritualitate. Vânau cu
predilecţie tot ce le oferea mediul ecologic: cervidee, bovidee, cai, porci mistreţi,
mamuţi, urşi de peşteră, rinocer lânos şi alte animale care puteau asigura came, piei
(blănuri), oase, etc.
Aurignacianul din perioada de început (între 40.000 şi 35.000 ani BP), este
relativ sărac în manifestări şi în descoperiri, cu excepţia celor de la Abri Pataud cu
cele două grote ale sale, dar şi din alte zone geografice. În Italia, în paralel cu
Ulluzzianul, Aurignacienii s-au extins în întreaga Peninsulă; în Grecia, el este
prezent în Peloponez, sau în alte zone; sunt descoperiri în Croaţia şi în Câmpia
Panoniei. Cam în aceeaşi perioadă, campamentele aurignaciene sunt întâlnite în
Bulgaria şi România, apoi, urcând pe Dunărea mijlocie şi superioară, le găsim în
Ungaria, Austria, până în Germania (Jura Suabă) şi Moravia. În Franţa,
Aurignacianul clasic, cu o anumită evoluţie internă, cu o organizare stabilă şi cu toate
elementele sale caracteristice, apare în mai multe staţiuni pluristratificate: La
Ferrassie, La Caminade, Laugerie-Haute, Le Flageolet I, Le Roc-de-Combe, etc.
Comunităţile omeneşti au instalat campamente în zone ecologice bine
precizate, şi-au amenajat locuinţe stabile, au organizat o viaţă internă cu elemente
sociale, au adoptat şi dezvoltat o strategie a vânătorii şi a protejării resurselor de
hrană şi de materii prime, iar din punct de vedere tehnic, au practicat retuşa
aurignaciană pe lame lungi, obţinute printr-un debitaj foarte elaborat. Această fază
este datată între 3 1 .500 - 30.000 BP, în timpul oscilaţiei temperate Arcy,
caracterizată prin cioplirea gratoarelor carenate şi a museau, pe suporturi groase, şi
a burinelor carenate şi busques, dar procentajele celorlalte tipuri de gratoare şi burine
se menţin, cu scăderea accentuată a racloarelor, denticulatelor, a pieselor de tip
encoche, de factură mai veche, musteriană. Vârfurile de lance cu baza despicată fac
loc celor de formă alungită (losangique), devenite fosile directoare în Europa
centrală. Creşte numărul aşezărilor de suprafaţă, ca urmare a încălzirii vremii.
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O reprezentativă descoperire aurignaciană în Italia ar putea fi cea a nivelului
I din grota Fossellone (Latium), cu un utilaj bogat în gratoare carenate (peste 900) şi
a museau, cu puţine burine, dar cu lame aurignaciene tipice, alături de acelea de tip
etrangle (cu scobitură retuşată dublă, opusă, simetrică), pe fiecare latură a lamei;
utilaj tipic aurignacian au oferit şi grotele de la Grimaldi, cu un utilaj litic şi osos
foarte caracteristic, morminte (îndeosebi de copii), opere de artă mobiliară şi o
gravură ce reprezintă calul (M. Mussi, 1 988). Varianta Grima/di a lui Homo sapiens
îşi are originea în Grota Copiilor unde s-a găsit, printre alte morminte de copii, unul
dublu, conţinând şi scheletul unui adult.
Aurignacianul din sud-estul Europei are unele afinităţi cu cel italian. Desco
peririle de factură aurignaciană sunt diferite, căci în Balcani avem gratoare carenate
şi a museau, lame aurignaciene, lamele Dufour, în timp ce în Italia, există un utilaj
microlitizat, de aspect Krems.
În Spania, Aurignacianul evoluează în toate marile regiuni ale ţării. Struc
turile de locuire se referă la construcţii special amenajate, de cele mai multe ori fiind
încălzite de una sau mai multe vetre de foc, în perimetrul cărora se aflau şi ateliere
de cioplire.
Resturi de amenajări aurignaciene s-au păstrat mai bine în grotele din
Germania: Vogelherd, Geissenklosterle, etc. Descoperirile de la Vogelherd pun şi
alte probleme, de natură spirituală, date fiind statuetele animaliere în ivoriu, la care
se poate adăuga aceea, devenită celebră, de la Hohlenstein-Stadel (omul-leu).
Aşadar, constatăm capacitatea Omului modern cu privire la expansiunea
teritorială, organizarea spaţiului, strategiile privind exploatarea vânatului, a resur
selor de materii prime, noile tehnici de debitaj, bazate pe leptolitizare, amenajarea
unor construcţii speciale pentru locuire, adăugând vetrele de foc pentru încălzit, pro
tecţia faţă de carnasierele prădătoare, dar şi pentru prepararea cărnii la foc.
Primele obiecte de artă şi podoabă au fost descoperite în nivelele aparţinând
începuturilor Paleoliticului superior. Ne referim la dinţii de vulpe şi urs, perforaţi, de
la Bacho Kiro, la pandantivele de la Istall6skă (imitaţie de dinte perforat, dar din
corn de cerb şi o lamelă pentagonală din fildeş), la pandantivul din calcar, imitând
tot un dinte de cerb, la Trou Magrite, Belgia, aparţinând unei etape evoluate a
Aurignacianului, când numărul acestor piese se multiplică, atât ca număr de
exemplare, cât şi ca staţiuni sau nivele de locuire: Mladec-Moravia, Mamutowa
Polonia etc. La Mladec s-au găsit şi resturile umane de la şapte indivizi: două cranii
într-o sală laterală şi celelalte resturi în sala principală, neînmormântate, care par a
reprezenta mai degrabă sacrificii rituale, cultice. Probabil tot de natură cultuală este
şi phallus-ul sculptat în corn de căprior sau bizon, de la Abri Blanchard des Roches,
Dordogne, cea mai veche descoperire de artă mobiliară din Franţa. Cea mai veche
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sculptură antropomorfă din Europa credem că este statueta masculină, cu cap de leu,
cioplită în ivoriu, de la Hohlenstein-Stadel.
Arta parietală (B. et G. Delluc, 20 1 O, 2 1 5-235), de fapt, o artă pe blocuri sau
plachete, este bine reprezentată în Franţa, la La Ferrassie (peste 20 de blocuri gravate
cu reprezentări sexuale), Abri Cellier (reprezentare animalieră gravată pe bloc), Abri
Blanchard des Roches, unde cochiliile perforate, dinţii perforaţi, pandantivele din
steatită, os, ivoriu, cuarţ, etc., au fost interpretate ca reprezentând un „calendar
lunar". Un alt „calendar lunar" a fost considerată placheta din os, de la Abri Lartet,
decorată pe ambele feţe cu puncte şi linii incizate. Este foarte important de precizat
că tavanul grotei La Ferrassie a fost pictat încă la nivelul primei locuiri aurignaciene.
Mai adăugăm faptul că peştera Chauvet, Franţa, a adus un element de noutate până
acum absolută, prin descoperirea tavanului pictat cu rinoceri, în mişcare mai puţin
accentuată decât animalele pictate de Solutreeni şi Magdalenieni.
Adăpostul de la Cro-Magnon a oferit primele resturi umane de la trei bărbaţi,
o femeie şi un copil. O cantitate mare de obiecte de podoabă au fost descoperite în
Grotte de la Betche aux Roches, Spy, Belgia, reprezentate de pandantive, adesea
acoperite cu ocru roşu şi decorate cu incizii. Tot în Belgia, grota Goyet a oferit oase
scobite şi perle din ivoriu. În grota Cavillon, Italia, un schelet uman era asociat cu
200 cochilii de Nassa, perforate, şi 22 dinţi de cerb, perforaţi. Staţiunile de la Sungir
şi din grupul Kostienki au oferit, de asemenea, bogate şi variate obiecte de podoabă,
unele cu caracter cultual dovedit prin depunerea lor în contextul înmormântărilor.
Andre Leroi-Gourhan ( 1 976, 755-759) apreciază că în Paleoliticul superior
există o stereotipie a înmormântărilor prin săparea gropii şi depunerea mortului
acoperit cu ocru roşu, în asociere cu obiecte de podoabă, a căror importanţă nu este
numai estetică, ci simbolică. După M. Otte ( 1 993), datele cu privire la compor
tamentul religios abundă în Paleoliticul superior european, considerând că fiecare
comunitate umană dispunea şi de anumite categorii de valori, mituri şi credinţe,
creind un echilibru spiritual al întregi societăţi. Am evocat existenţa unor credinţe, a
unor practici comportamentale, cu caracter de continuitate, de obligativitate. Dar,
aşa cum se ştie, în Paleoliticul superior arta are caracter religios, toate creaţiile sale
artistice sau ca obiecte de podoabă, sunt de natură religioasă.
Gravettianul (cf. şi Otte, M. (sous la dir. de), 20 1 3) este datat între 28.000
şi 22.000 ani BP, extins în toată Europa şi caracterizat prin arta statuară, mobiliară
şi parietală, prin schiţarea prezenţei umane (mâini) alături de animale, dar şi prin
realizarea primelor statuete feminine din lut ars (Doini Vestonice, Cehia, Kostenki I
şi XIII, Maininskaja, Rusia);
Spre 28.500 ani BP (oscilaţia climatică Maisieres), întreaga Europă cunoaşte
schimbări majore de mediu, care vor antrena modificări în toate celelalte domenii
ale vieţii. Marele Interpleniglaciar, cu oscilaţiile sale climatice, impune schimbări de
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comportament uman şi de reacţii imediate pentru adaptarea la noile medii geo-bio
climaterice.
Gravettianul este cultura arheologică cu cea mai largă răspândire spaţială şi
temporară, supravieţuind în unele zone europene până în Tardiglaciar. Originile
Gravettianului (J. Kozlowski, 20 1 3 , 1 1 -27) pot fi căutate în trei direcţii (zone
geografice şi tehnologii litice):
1 . în Castelperronianul Europei occidentale sau în Szeletianul Europei
centrale;
2. în evoluţia locală a Aurignacianului din Europa septentrională ca urmare
a „defecţiunii" climatice de după oscilaţia Maisieres;
3. în evoluţia locală a industriilor mai vechi, cu retuşe abrupte, din Europa
de est (grupul staţiunilor de pe Don).
Gravettianul se caracterizează prin inovaţii importante, impuse de schimbă
rile climatice repetate, care au obligat grupele umane să caute şi să găsească moda
lităţi de supravieţuire. Armele şi uneltele sunt mai lejere, mai uşor adaptabile. Cons
trucţiile de locuinţe par să devină o ocupaţie specializată, având în vedere, printre
altele, că la construcţia cabanelor la Predmosti, s-au folosit oase (carcase) de la 1 .000
de mamuţi, iar la Doini Vestonice, de la peste 1 00 de mamuţi.
Morminte gravettiene au fost descoperite în grotele italiene (Paglicci, Arene
Candide, Grimaldi), în Moravia (Predmosti, Doini Vestonice, Bmo ), dar şi în alte
ţări.
Cele mai importante elemente de cultură le-au adus Gravettienii în domeniul
artei mobiliare şi al artei parietale, pe care nu le mai menţionăm în acest context.
Semnalăm doar că grota Gargas este cunoscută îndeosebi prin figurarea mâinilor
pictate sau gravate, dar acestea au fost identificate şi în alte grote din spaţiul franco
cantabric. Au fost reprezentate şi animale: bovidee, bizoni, cai, cervidee, mamuţi,
păsări etc. Statuetele feminine de tipul Venus au fost descoperite la Lespugne,
Brassempouy, Monpazier, Sireuil, Laussel, abri Pataud, Terme Pialat, Tursac,
Mainz-Linsenberg, Weinberg-Mauem, Grimaldi, Savignano, Willendorf, Doini
Yestonice, Predmosti, Petrkovice, Moravany, Kostienki I. Unii specialişti sunt de
acord că reprezentările gravettiene ar putea să definească baza asigurării hranei prin
vânătoare în întregul Gravettian continental, căci se regăsesc pe mai multe mii de
km şi într-o arie de timp de circa 3 .000 de ani.
Un comportament simbolistic complex este dovada creaţiei operelor de artă,
cu elemente de spiritualitate individuală şi/sau colectivă. Statuetele feminine pot
reprezenta un ideal estetic feminin, ridicarea femeii la nivelul de divinitate, dar şi
ideea fecundităţii, a perpetuării speciei.
Descoperirea sanctuarelor de la Laussel, Doini Yestonice, din multe peşteri
situate în Franţa, Italia, Spania, presupune existenţa sacrului colectiv. În aceeaşi
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manieră, credem că prezenţa unei statuete feminine, în picioare, acoperită cu un
omoplat de mamut, groapa rituală fiind apoi umplută cu pământ amestecat cu ocru,
peste care s-au pus trei blocuri de cărbune (Kostienki I, niv. l ), ori a unui mormânt
de femeie, cu scheletul în poziţie chircită, acoperit cu doi omoplaţi de mamut (unul
fiind decorat cu incizii), cu craniul deformat patologic, dar şi a altor schelete cu
deformări patologice, care s-au bucurat de înmormântări deosebite, sugerează atenţia
deosebită, tot ca element de sacru colectiv. De asemenea, apreciem că, prin arta
monumentală, care capătă amploare, s-a trecut de la divinizarea personală, indivi
duală, la cea colectivă, ca un element important al organizării sociale, cu compo
nente religioase. Multiplicarea imaginilor sexuale feminine este în legătură cu
sacralitatea naşterii, după cum redarea cuplului sau a dublării divinităţii feminine,
pe o placă de calcar, la Laussel, poate reprezenta un element esenţial al sacralităţii
procreaţiei, realizarea mediocră a scenei fiind determinată tocmai de necunoscutul
divin al naşterii.
Finalul Gravettianului european se caracterizează printr-o accentuată
diversitate a industriilor, determinate de mediul ecologic şi de mobilitatea grupelor
umane.
Solutreanul, localizat numai în spaţiul central- şi vest-european, se
caracterizează prin sculptura monumentală, basoreliefuri de calitate artistică neega
lată, ori prin continuarea artei parietale. Artiştii epocii au realizat adevărate frize de
animale sculptate (Fourneau-du-Diable, Tuc d' Audobert, în Franţa), de unde se
poate deduce o anumită religiozitate a vânătorii.
Solutreanul se încadrează în perioada de 2 1 .000 - 1 8.000 ani BP, şi se carac
terizează prin specificitatea industriei litice şi a artei, campamentele fiind identificate
în grote şi în adăposturi sub stâncă. Din punct de vedere geografic, Solutreanul ocupă
Peninsula Iberică, Aquitania şi Languedocul oriental din Franţa. Specificul
tehnologic este dat de retuşa plată, largă, ce acoperă aproape întreaga suprafaţă a
piesei. Tipologic, fosila directoare este vârful de salcie, retuşat pe ambele suprafeţe,
alături de vârful a cran, care fac serii în toate tehnocomplexele.
Dintre puţinele locuinţe se remarcă cea de la Fourneau du Diable, Dordogne,
un adăpost sub stâncă, "apărat" de două ziduri perpendiculare, care delimitau un
spaţiu locuibil, împărţit în două prin alte blocuri de piatră. În provincia Santander,
Spania, în grota Chuffin, a fost identificată o structură ovală, având o groapă plină
cu resturile unei vetre. Alte vetre au fost descoperite în cele cinci niveluri solutreene
de la abri Malpas, Dordogne.
Au fost descoperite foarte puţine resturi umane, incomplete, printre care se
menţionează calote craniene, cranii fragmentare (Tournal, Lacave, Franţa), maxilare
şi fragmente de mandibule de copii şi adulţi, cum ar fi scheletele de la Parpallo, Riera
şi Beneito, Spania, apoi dinţi (Fourneau du Diable, Badegoule, Laugerie-Haute). Nu
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s-a descoperit nici un mormânt intact, pentru a se putea cunoaşte chiar şi parţial,
riturile şi ritualurile funerare.
Arta solutreană a fost caracterizată ca reprezentând apariţia sculpturii
monumentale, a basoreliefurilor clasice. Sculpturile pe blocuri, adevărate frize, la
Roc de Sers, Charente (căpriori afrontaţi, cal şi bizon, cu cap de mistreţ, posibile
reprezentări antropomorfe etc.), de-a lungul pereţilor, ori de la Foumeau du Diable
(admirabil bloc sculptat, cu reprezentări de bovidee în profil) demonstrează un înalt
nivel de reprezentare mentală, individuală şi colectivă. În grota Capul Leului
(Ardeche) a fost descoperit un bovideu pictat cu roşu, asociat cu pete de culoare şi
semne punctiforme, în grota Cosquer, picturi reprezentând feline, cai, bizoni, iar în
grota Chabot, o friză lungă de 3 m, cu mamuţi gravaţi.
Magdalenianul reprezintă ultima cultură arheologică a Paleoliticului
superior central- şi vest-european, fiind datat între 1 8.000 şi 1 1 .500 BP; se carac
terizează prin apogeul artei parietale, îndeosebi în spaţiul franco-cantabric.
În cadrul acestor culturi arheologice (cu tehnocomplexe litice deosebit de
importante, cu santuare în grotele cu opere de artă) se individualizează staţiunile
deschise, în imensele întinderi de loess ale Europei de est şi centrale, unde
multitudinea realizărilor artistice cu fundament religios, ori a inventarelor funerare
ne determină să le includem printre manifestările cele mai importante ale sacrului
individual şi colectiv, ca şi sanctuare în aer liber. Creatorul tuturor acestor frumuseţi,
materiale şi spirituale este Omul de tip Cro-Magnon (chiar dacă denumirea a devenit
improprie).
Magdalenianul aparţine finalului timpurilor glaciare, între 1 81 1 7 .OOO şi
1 2/ 1 0.000 ani BP, fiind recunoscut în Franţa şi Spania, cu unele descoperiri în
Polonia, sud-vestul Germaniei, Belgia, şi cu slabe influenţe până în zona nord
dunăreană şi pruto-nistreană. Cele mai vechi elemente par să fi apărut în Perigord.
Au fost identificate mai multe faciesuri: Magdalenianul coastelor mediteraneene
spaniole, Magdalenianul din Aquitania, ori Magdalenianul coastei mediteraneene
franceze.
Din punct de vedere al exploatării resurselor animale şi de materii prime, al
folosirii teritoriului de locuit, inclusiv al spaţiului locuibil prin construcţii speciale,
se constată superioritatea vânătorilor magdalenieni, chiar dacă marea majoritate a
campamentelor sunt de scurtă durată. Aceste elemente demonstrează o anumită
specializare a grupelor umane chiar în interiorul unei comunităţi. În perimetrul
marilor grote de la Mas d'Azil, la Lespugne ori Isturitz s-a constatat existenţa unor
locuiri cu caracter de continuitate, în jurul cărora se aflau haltele sezoniere. Pe de
altă parte, evidenţierea marilor sanctuare de la Altamira, Lascaux, Niaux, Trois
Freres, Tuc d'Audoubert, etc. demonstrează, alături de întreaga artă magdaleniană,
o viaţă spirituală intensă.
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A devenit celebră staţiunea de la Pincevent, unde s-au evidenţiat mai multe
structuri de locuire semi-adâncite, cu vetre centrale, în jurul cărora erau amenajate
spaţiile pentru activităţile cotidiene: cioplirea uneltelor, prelucrarea osului, pre
gătirea hranei, inclusiv locul unde se mânca, spaţii pentru dormit, chiar spaţii de eva
cuare a deşeurilor, ceea ce poate demonstra existenţa unor complexe relaţii sociale.
Resturi de locuinţe, cu pavaje de diferite forme şi dimensiuni, sau cu alte elemente
certe de construcţie şi amenajare, cu vetre, uneori şi cu ateliere de cioplire, au fost
descoperite şi în staţiunile magdaleniene din Germania (Gonnersdorf, Petersfels,
Kniegrotte), Moravia (Pekama, Kulna), Boemia (Hostim). Descoperiri de morminte
magdaleniene au fost făcute în mai toate marile staţiuni magdaleniene. De cele mai
multe ori, mortul era depus pe o parte, în poziţie chircită, foarte rar, pe spate.
Numeroase podoabe îl înconjurau: brăţări din cochilii, dinţi perforaţi; ocrul roşu era
presărat în tot mormântul, protejat cu ringuri de piatră.
Locuind în perioade reci şi uscate, dar şi în perioada de încălzire a
interstadiului Lascaux ( 1 7 .500 BP), Magdalenienii vânau Rangifer tarandus, Bison
priscus, Bos primigenius, Capra ibex, Alopex /agopus, Canis lupus, Saiga tartarica,
Cervus elaphus, Sus sero/a, Capreolus capreolus; obiecte de podoabă, unelte şi arme
au fost descoperite în toate campamentele magdaleniene.
Viaţa spirituală este extraordinar de bine documentată prin cele peste 1 70 de
grote-sanctuar, ca şi prin alte creaţii de artă, cu elemente de sacralitate individuală şi
colectivă.
Arta magdaleniană poate fi considerată ca element de mentalitate religioasă.
Începând cu Magdalenianul, arta şi religia au o vocaţie publică, aparţinând întregii
comunităţi, o legătură importantă între grupuri şi între membrii grupului. Căutarea
unor anumite zone ale peşterii pentru redarea anumitor scene pictate, asocierea
omului cu animalele în cadrul unor scene comune, asocierea om-animal, în care
omul îmbracă trăsăturile esenţiale ale animalului (în mod evident, agilitate şi forţă),
figuraţia schematizată feminină, ori redarea numai a sexualităţii feminine, apariţia,
pentru prima dată, a superiorităţii umane prin redarea animalului rănit, toate acestea
şi încă multe altele vădesc nivelul extraordinar al culturii religioase la care au ajuns
vânătorii magdalenieni. Credem că în marile sanctuare pictate, nimic nu era lăsat la
întâmplare, totul trebuia să servească mentalului religios colectiv, în care omul îşi
are rolul său, chiar dacă este încă slab definit ca reprezentare, accentul evident fiind
pus pe redarea marilor ierbivore într-o mişcare vie şi la dimensiuni naturale.
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II. Sanctuare ale Paleoliticului superior european.
Sunt cunoscute în prezent aproximativ 200 de staţiuni cu locuiri în grote şi
pe terasele unor râuri, descoperite şi caracterizate ca dovezi foarte concludente ale
existenţei sacrului individual şi colectiv al comunităţilor umane în Paleoliticul
superior de pe întregul teritoriu european.
Chiar dacă primele dovezi ale existenţei unor practici coerente ce se pot
încadra în spiritualitatea comunităţilor umane pot fi apreciate ca datând din
Paleoliticul inferior final, la începutul Paleoliticului superior, grotele de la Fumane,
Italia şi Chauvet, Franţa, cu locuiri de vârstă aurignaciană, pot fi considerate cele
dintâi monumente arheologice care au îndeplinit rolul de sanctuar, al manifestării
sacrului colectiv.
Grota Fumane conţine locuiri umane datate în Paleoliticul mijlociu şi
superior, descoperite pentru prima dată în 1 964. Un colectiv de specialişti de la mai
multe universităţi şi centre de cercetare au efectuat cercetări interdisciplinare,
începând din 1 988. Sedimentele ce adăpostesc locuirile aurignaciene (inclusiv
pavajul unei locuinţe special amenajate), structuri de combustie, în unităţile
litologice A3-A l şi D7-D3, care au fost cercetate prin săpături sistematice pe o
suprafaţă de 80 mp, cu datări de cronologie absolută între 34. 1 20 ± 460 ani BP şi
32.020 ± 340 ani BP. Au fost descoperite mai multe tipuri de unelte cioplite,
specifice Aurignacianului; au fost identificate şi reprezentări artistice, pe blocuri sau
pe fragmente. Folosirea ocrului este documentată prin existenţa acestuia în sediment,
dar şi a unor fragmente de hematită. Au fost pictate mult mai multe fragmente de
rocă (unele căzute din tavan), constatându-se distrugerea multor elemente picturale,
ceea ce le face indeterminabile. În condiţii mai bune s-au putut păstra: o reprezentare
zoomorfă, parţial asemănătoare cu cea de la Vogelherd, Germania, poate o felină (să
nu uităm că şi la Cuciulat-Sălaj una dintre reprezentări a fost considerată o felină (M.
Cârciumaru, V. Chirica, 1 987, 87-96). Se remarcă şi motivul în „inel", dar cu
prelungiri pe două direcţii, din care cauză este imposibil de interpretat. Cea mai
importantă creaţie artistică este o imagine antropomorfă, schematizată, probabil un
bărbat. Văzută din faţă, pare să aibă capul terminat cu două coame slab convexe,
neterminate (sau ale căror părţi finale au fost distruse ori şterse); în mâna dreaptă
ţine o imagine de aspect geometric (dar poate fi şi un zoomorf, căci pare să se
distingă cele patru picioare, el fiind suspendat la nivelul capului); mîna stângă o are
în poziţie semi orizontală, cu antebraţul în jos, iar picioarele antroporfului se termină
în arce de cerc, parţial asemănătoare cu motivul în „inel" de pe reprezentarea din
partea superioară (Fig. 5). Autorii cercetărilor nu fac, deocamdată, aprecieri
suplimentare (A. Broglio, G. Dalmeri, 2005), datorită faptului că fragmentele de
rocă, folosite ca suport, sunt calcare cu multiple imperfecţiuni. Noi constatăm
existenţa caracterului artistic-religios al acestei reprezentării, fie şi o posibilă scenă
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de dans. Dacă luăm în consideraţie şi fragmentele de coaste de ierbivore, decorate
cu incizii, ori incisivii de cerb, cu caneluri pe treimea dinspre rădăcină, întregim
tabloul acestei staţiuni - loc de ceremonii cu elemente de accentuată spiritualitate.
Grota Chauvet constituie, în momentul de faţă cea de a doua descoperire (în
ordine strict cronologică) ce se poate include printre sanctuarele Paleoliticului
superior european. A fost descoperită în 1 994, de către un grup de speologi, conduşi
de Jean-Marie Chauvet. Mai multe echipe de specialişti în cercetări interdisciplinare
(conduse de Jean Clottes, apoi, de J.-M. Geneste) au efectuat cercetări începând din
1 998. În prezent, prin datările de cronologie absolută, efectuate pe eşantioane de
cărbune folosit la pictură, s-au stabilit cele două perioade de ocupare şi de folosire a
peşterii ca loc de sacralitate colectivă: prima între 32.00 - 29.000 ani BP, a doua,
între 27.000 - 25.000 ani BP (J. Clottes, (sous la dir. de), 200 1 ; J. Clottes, 2005a,
67-75); o pictură reprezentând un bizon a fost datată la 30.340 ± 570 BP (J. Clottes,
2003, 1 97). Au fost identificate numeroase săli, galerii, culoare, care au primit
denumiri date de specificul operelor de artă. Caracteristica artei şi a religiei de la
Chauvet o constituie folosirea preponderentă a negrului şi predilecţia pentru
animalele periculoase omului: 74 feline, 67 mamuţi, 65 rinoceri, 1 5 urşi, dar mai
puţine erbivore care intrau, în mod curent, printre animalele preferate la vânătoare:
45 cai, 3 1 bizoni, 1 6 mufloni, 1 2 reni, 9 bouri, 7 cerbi din specia Megaceros, 2 cerbi,
4 cervidee, 2 exemplare de bour moscat, o bufniţă (Bubo bubo), cu precizarea că 78
de reprezentări zoomorfe nu au fost determinate ca şi specie. Au fost identificate mai
multe mâini pictate pozitiv şi 5 negativ, toate în roşu, alte aproximativ 500 de semne
de mâini sau puncte, uneori organizate ca adevărate serii, făcute cu palma mâinii.
Printre antropomorfe s-au mai identificat şi patru triunghiuri pubiene gravate şi unul
pictat în negru, baza unui corp feminin cu redarea vulvei, ca şi o reprezentare de tipul
„vrăjitorului" sau a „divinităţii mascate", jumătate om/jumătate bizon. La fel de
importantă este cunoaşterea şi folosirea tehnicii şablonului prin pulverizarea
pigmentului roşu (obţinut prin calcinarea ocrului galben) peste mâna pusă pe pere
tele grotei. De asemenea, artiştii stăpâneau foarte bine tehnica desenului cu cărbune,
apoi încărcarea cu culoare, netezirea şi finisarea; a putut fi stabilită cronologia
pictării marilor panouri, prin elementele de suprapunere, cum a fost cazul în grupul
celor patru capete de cai, ultimul fiind redat cu gura larg deschisă, dar s-a constatat
că artiştii cunoşteau tehnica redării elementelor de perspectivă, în tabloul rinocerilor,
lung de 2,5 m, cu suprapunerea prin mişcare, în panoul leilor, ori redarea naturalistă
a unor animale. Reprezentarea denumită Arca lui Noe ar putea completa, simbolic,
existenţa tuturor animalelor cunoscute de artişti, pe parcursul explorărilor continui,
specifice perioadei, în căutarea de surse de hrană, de materii prime pentru cioplirea
uneltelor, a mediilor favorabile pentru instalarea campamentelor. Dintre multitu
dinea reperelor care fac din grota Chauvet un mare sanctuar al artei şi religiilor
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paleolitice, se mai remarcă faptul că au fost localizate două arii de concentrare a
activităţii: una aproape de intrare (unde s-au identificat şi adevărate osuare cu resturi
de Ursus spelaeus (cu picturi preponderent în roşu, şi cu gravuri) şi alta în interior,
în spaţiul închis (cu preponderenţa picturii în negru şi cu gravuri). Într-un alt spaţiu,
situat între Galeria Crucii şi Sala Craniului au fost observate amprentele a peste 20
de paşi aparţinând unui pre-adolescent cu înălţimea de 1 ,30 m, şi doi humeruşi de
urs, plantaţi în sol, la distanţă de 1 O m unul de altul. În Galeria numită Megaceros
au fost găsite numeroase crenguţe, rămurele (unele păreau să fi fost înmănunchiate),
pe care le folosiseră la întinderea coloranţilor, o lance din ivoriu de mamut şi
numeroase piese din silex, folosite la gravat. Ca şi în grotele cu picturi magdaleniene,
la Chauvet (dar cu 1 7 milenii înainte de Magdalenian), se constată deplina stăpânire
a procedeelor artistice, măiestria dovedită de artiştii aurignacieni neputând fi marcată
decât de aspectele şi de rigorile religioase, însă fără „canoanele" impuse mult mai
târziu. Se impune şi acea perfecţiune a creaţiei aurignaciene, reprezentată de ima
ginea sacralizată a corpului feminin, pusă sub protecţia regeneratoare a Bizonului
celest, dar cu mâini de om (Fig. 23).
Grota Arcy-sur-Cure se află în zona septentrională a Franţei şi reprezintă un
ansamblu de cavităţi ce datează din Jurasic. Printre acestea, Grota Calului a fost
descoperită în 1 946, ca şi Grota Renului, iar Marea Grotă, în 1 976, dar abia în 1 990
a început să fie studiată ca punct de cercetare ştiinţifică pentru specialişti. Au fost
depistate mai multe spaţii, care au primit denumiri speciale: Sala Obscură, Cornişa
de Vest, Marele Plafon, Plafonul Mezanin. Pe baza eşantioanelor de cărbune de lemn
(îndeosebi Pinus silvestris) din vetrele folosite la încălzit şi iluminat, au fost datate
cele două locuiri: prima are vârsta de 28.250 ± 430 BP, a doua, de 24.660 ± 330 BP.
Aşadar, acest sanctuar al artei şi religiilor paleolitice poate fi atribuit Aurignacianului
(prima locuire) şi începutului Gravettianului (a doua locuire) (D. Baffier, 2005,
76-8 1 ).
O primă caracteristică apropie bestiarul din această grotă de religia aceleiaşi
populaţii: redarea animalelor periculoase: mamuţi (50 %), urşi, rinoceri, feline, dar
numai 2 cai şi un bizon acefal; au mai fost redate: o pasăre rapace în zbor, patru peşti,
un muflon şi un cervideu. Pictura în roşu este preponderentă (J. Clottes, (sous la dir.
de), 200 1 ). De altfel, înainea descoperirii grotei Chauvet, Marea Grotă de la Arcy
sur-Cure era socotită primul sanctuar cu reprezentarea animalelor periculoase. Aici
sunt reprezentate şi alte numeroase semne, unele neidentificate, ce au completat
„tabloul" artistic, dar se remarcă şi semnele antropomorfe: degete grupate, şapte
amprente de mâini în negativ, cu degete complete (de adult şi copil), degetele
incomplete, o mână în pozitiv, o reprezentare vulvară şi alte trei elemente antro
pomorfe, printre care o siluetă feminină, la a cărei realizare s-a folosit relieful cal
caros, întărit de ocru roşu, dându-i formele generoase ale statuetelor de tip Venus.
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Imaginile pictate au dimensiuni ce variază între 20 şi 1 70 cm. Contururile sunt
aproape lineare şi sintetice, pline de exactitate.
Sondajele arheologice au adus informaţii privind prezenţa urşilor care
veneau la hibernare şi ale căror oase erau amestecate printre mijloacele de încălzire
şi iluminare: patru vetre de mici dimensiuni şi patru lămpi din fragmente de stalag
mite, cu resturi de grăsime. Au mai fost descoperite: mănunchiuri de crenguţe, blo
curi de colorant (ocru galben), pudră de ocru roşu, concreţiuni de culori, căzute pe
sol, un metatarsian şi un fragment de femur (ambele de urs), folosite pentru
amestecul culorilor, chiar patru mici „vase" cu resturi de pictură.
Se remarcă şi aici existenţa unei arte bine însuşite, de înaltă măiestrie, având
în centrul preocupărilor redarea animalelor feroce, ca element al ideologiei religioa
se, pe care o mai întâlnim numai în realizările artistice aurignaciene şi gravettiene
din Europa Centrală şi de Est (în domeniul artei mobiliare), căci preocupările pentru
arta rupestră se vor reîntâlni doar în Magdalenianul francez, însă reprezentările vor
fi concentrate asupra prezenţei erbivorelor (cai, bizoni, bouri), care devin subiecţii
noilor credinţe religioase.
În Europa Centrală şi de Vest există şi alte descoperiri pe care le includem
în categoria sanctuarelor Paleoliticului superior, prin valoarea creaţiei artistice
simbolice.
Grota Spy, Belgia, a fost descoperită în 1 886, şi a devenit celebră prin cele
două schelete de neandertalieni, descoperite aici. Aurignacianului îi este specifică o
bogată creaţie de artă mobiliară, care reprezintă îndeosebi obiecte de podoabă, însă,
prin impregnarea lor cu ocru, devin şi semne religioase. Precizăm că prin structurile
de combustie special amenajate, prin bogăţia şi varietatea resturilor arheologice, s-a
acceptat ideea existenţei unor campamente de caracter permanent.
Pandantivele sunt de forme şi din materiale diferite, majoritatea din ivoriu
de mamut. Tuburile din oase de pasăre, atent decupate, curăţate, adesea decorate, par
să fi fost folosite pentru păstrarea materiilor colorante. Motivele decorative sunt serii
de linii paralele ori curbe, pornind de la mici scobituri, dar şi semne grafice: X, V, Y.
Grotele Vogelherd, GeissenklOsterle şi Hohlenstein-Stadel, în Germania,
reprezintă sanctuare importante din Europa Centrală. La Geissenklosterle, cele două
niveluri aurignaciene au oferit un bogat inventar artistic, reprezentat de elemente
antropomorfe şi animaliere (bizon, mamut). Se remarcă îndeosebi sculptura în baso
relief, pe ivoriu de mamut, apoi redarea şirurilor de aliniamente punctiforme, uşor
scobite, reprezentând imaginea orantei din religiile eneolitice. Precizăm că o altă
imagine, aproape identică, a fost descoperită în staţiunea Galgenberg, Austria,
cioplită în şist. Dar, tot la Geissenklosterle a fost identificat un bloc de calcar cu urme
de pictură roşie, galbenă şi neagră.
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La Hohlenstein-Stadel a fost descoperită celebra statuetă masculină dintr-o
defensă de mamut (reconstituită din peste 200 fragmente). Are trunchiul alungit,
picioarele scurte, ca şi braţul stâng (cel drept a fost distrus din vechime). Reprezen
tarea capului, de tipul felinei, face din această creaţie prima reprezentare a divinităţii
cu caracteristici duble, om-animal, din arta mobiliară paleolitică, datată la 32.000 ani
BP. O altă piesă de artă mobiliară a fost semnalată la Peştera Fels.
La Vogelherd, figurinele animaliere sunt realizate în manieră remarcabilă:
patru mamuţi în ronde-bosse, altul în semi-relief, pe un fragment de os oval, cu un
inel pentru suspendat. Micii mamuţi, sculptaţi în fildeş, au şi decor în X, dispus în
şiruri orizontale şi verticale. Un bizon şi un cal, sculptaţi tot din fildeş, întregesc seria
marilor erbivore. Camasierele sunt reprezentate de o felină, sculptată tot în semi
relief, decorată pe tot corpul cu şiruri de puncte şi linii în reţea, şi de un cap de leu,
de o expresivitate marcantă.
Am introdus aceste descoperiri deoarece am considerat că, prin modul de
redare a elementului antropomorf sau zoomorf, prin decorul care suplimentează
realizarea artistică, acestea reprezintă simboluri încărcate cu motivaţia de a transmite
o informaţie sau o explicaţie (G. Bosinski, 1 990, 67). Ele nu reprezintă realitatea, ca
elemente naturaliste, ci redau doar ideea unor credinţe, a unei stări de religiozitate,
pe care o vom mai întâlni (oranta sau divinitatea om/animal) la alte sanctuare şi la
alte comunităţi umane, până în Eneoliticul carpato-dunărean (V. Chirica, G. Bodi,
C. -V. Chirica, 20 1 2, 47-73).
Sungir, Rusia, reprezintă o staţiune-reper pentru Paleoliticul superior vechi
din Europa de est, atribuită culturii arheologice cu vârfuri foliacee, şi datată la 25.000
± 200 ani BP. Aici au fost descoperite trei concentraţii circulare, cu diametrul de
aproximativ 20 m, cu piese litice, faună, ocru roşu, podoabe. S-a apreciat că aşezarea
a fost locuită fie o perioadă lungă de timp, fie în mai multe etape succesive. Staţiunea
a devenit celebră prin mormântul unui bărbat şi al celor doi copii - un băiat şi o
fetiţă, cu un inventar funerar extrem de bogat. Scheletul bărbatului avea ca ofrande
peste 3 .500 perle din ivoriu cochilii, dinţi de animale, încât se consideră că fusese
îmbrăcat cu un hanorac, pantaloni şi încălţăminte, pe care fuseseră prinse toate aceste
obiecte de podoabă, ca şi cu un acoperemânt pe cap, la fel de bogat împodobit; avea,
în plus, numeroase coliere, 25 de brăţări pe braţe şi pe glezne, unele cu pictură
neagră, inele pe degete, toate din fildeş, iar la gât, un pandantiv din şist, pictat cu
roşu, cu câte un punct negru pe fiecare faţă. La fel de bogat era inventarul celor doi
copii, care aveau şi câte o lance din fildeş, cu lungimea de 2,40 m (depăşeau
înălţimea proprie) de-a lungul corpului; la extremitatea uneia era o rondelă, tot din
fildeş. Băiatul mai avea în zona toracelui două statuete ce reprezentau un mamut şi
un cal; paralel cu lancea, au fost depuse piese de silex, pe o lungime de 42 cm; o altă
rondelă, tot perforată, se afla lângă schelet; deasupra craniului a fost găsit un alt
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aliniament din aşchii de silex, ce denota existenţa unei alte lănci, de 1 , 70 m; peste
4.900 perle, mai mici decât ale bărbatului, dar identice, 250 canini de vulpe polară,
perforaţi, un ac de fildeş care probabil încheia o mantie (?), un fragment de femur
uman, foarte bine lustruit şi umplut cu ocru roşu întregeau depunerile de ofrande ale
băiatului. Mormântul fetiţei avea; pe lângă lancea prezentată mai sus, peste 5 .200
perle, identice cu ale băiatului, alte două lănci din fildeş, mai mici, două batoane din
corn, perforate, unul decorat cu şiruri de puncte adâncite, trei discuri perforate central
şi cu spiţe, toate din fildeş. În mod experimental s-a stabilit că pentru crearea
podoabelor din cele trei morminte au fost necesare peste 1 O.OOO ore de muncă, şi că
fiecare dintre cele două lănci mari cântărea peste 2 kg (Fig. 24). Acest complex
funerar demonstrează nu numai existenţa unui sistem social bine structurat, dar şi o
ideologie religioasă, potrivit căreia copiii decedaţi se bucurau de o atenţie deosebită
(J. K. Kozlowski, 1 992; V.-C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica, 20 1 2, 9-77; V.-C.
Chirica, V. Chirica , 20 1 2, 1 - 1 8).
Gravettianul, cultura arheologică ce succede Aurignacianului, a fost
caracterizat prin dezvoltarea artei mobiliare, în concordanţă cu ideile religioase ale
comunităţilor umane; tot acum au fost create celebrele Venus sau variante ale
reprezentării feminine, ceea ce demonstrează certitudinea apariţiei unei noi ideologii
în religiile Paleoliticului superior.
Grota Gargas, Franţa, descoperită în 1 870, este celebră mai ales prin
reprezentarea mâinilor . (peste 250 exemplare), a gravurilor de animale, 1 43
exemplare (numai 5 pictate), dar şi prin bogatele resturi paleontologice. Considerăm
foarte sugestivă prezenţa mâinilor pictate, care nu însoţesc alte figuri pictate; au fost
recenzate 1 03 imagini ale mâinii stângi, dintre care 72 negre, 28 roşii, 2 albe, una cu
ocru, şi 36 ale mâinii drepte: 1 3 negre, 23 roşii, inclusiv amprente în argilă; se re
marcă, de asemenea, cele 1 0 mâini întregi, nemutilate, celorlalte lipsindu-le degete
sau falange; unele mâini, îndeosebi de copii, au fost doar schiţate (au fost denumite
şi două Sanctuare ale mâinilor). În ceea ce priveşte gravurile animaliere, s-a
constatat stăpânirea tehnicilor diverse: trasate cu degetul pe argila încă umedă,
gravuri cu linii simple sau striate, raclaje, reprezentând bovidee, bizoni, cai,
cervidee, mamuţi, urşi, feline, chiar păsări. (xxx, l 984b, 5 14-520).
Toţi exegeţii acceptă ideea unor rituri şi ritualuri magice, religioase, care
presupuneau sacrificii cultice, existenţa unor elemente patologice, considerate tot
elemente cultice, sau ca reprezentând un cod, un „limbaj" mutual, un ,joc al
degetelor ce asigura exprimarea sau expresia diferitelor teme" (xxx, l 984b, 1 1 91 2 1 ). Ca şi în grota Chauvet, s-a constatat stăpânirea tehnicii pulverizării culorii
lichide, suflate peste mâna pusă pe perete, uneori cu deformaţii intenţionate.
Laussel, Franţa, reprezintă un adăpost sub stâncă, descoperit şi cercetat
începând din 1 895, devenind ulterior o staţiune cunoscută prin reprezentările
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antropomorfe feminine. Mai multe blocuri de rocă, căzute din pereţi sau tavan, au
fost decorate cu imagini sexuale feminine stilizate: cupule (folosind denivelările
rocii, pe care le-au rotunjit la dimensiuni diferite), vulve. Se remarcă Vânătorul, una
dintre foarte puţinele reprezentări considerate masculine, dar care, după opinia
noastră poate fi şi o altă imagine a Orantei (cu atât mai mult cu cât H. Delporte nu
neagă posibilitatea unei reprezentări feminine), apoi celebra Venus a la come, la care
se adaugă Venus a la tete quadrille, apoi Venus de la Berlin şi nu mai puţin celebra
Carte a jouer, imagine pe care, din nou, o vom regăsi în arta religioasă eneolitică.
Alte imagini masculine, deşi fragmentare, completează acest sanctuar gravetian: un
bloc sculptat, unde se poate doar observa capul, dar şi braţele, însă phallus-ul este
clar reprezentat; o altă sculptură, fragmentară, este considerată ca fiind cu certitudine
extremitatea unui phallus; pe alte două blocuri sculptate sunt reprezentate organele
genitale masculine. Caracterul religios, mai ales al imaginilor feminine este întărit
de colorarea lor cu ocru roşu (Fig. 25; Fig. 26).
Nu lipsesc nici reprezentările zoomorfe, tot pe blocuri: capete de cai, în
profil spre dreapta, o hienă, o căprioară (capul este redat pe aversul blocului, iar
corpul se continuă pe revers), un mamut foarte stilizat, dar şi alte animale slab repre
zentate, a căror identitate este nesigură. Este foarte important de precizat că toate
sculpturile au fost realizate într-un singur spaţiu, de 1 2 x 6 m, ceea ce îi conferă
calitatea unui adevărat Altar. Prezenţa ocrului roşu este considerată ca făcând parte
din procesiunile artistice şi religioase ale sacrului colectiv, organizate de
comunităţile umane.
Grimaldi, Italia, este o staţiune descoperită în 1 883 şi cercetată începând din
1 885, îndeosebi pentru statuetele feminine, unele fiind găsite într-o mică grotă din
apropiere (Grota Prinţului). Cele mai cunoscute sunt statueta cioplită în steatită
galbenă, apoi cele numite Polichinella (marioneta cu două cocoaşe) şi Rombica,
ambele din steatită verde. Se remarcă şi placa pe care a fost reprezentată, ca la
Laussel, imaginea procreerii, a acuplării celor două elemente, ying şi yang. Satuetele
au fost realizate conform „canoanelor" religioase sau estetice ale timpului şi ale
comunităţii umane respective (V. Chirica, G. Bodi, C. -V. Chirica, 20 1 2, 4 7-70).
Aceste statuete se caracterizează prin obligativitatea imaginii interzise,
canon respectat cu stricteţe în arta paleolitică şi eneolitică. Prezenţa unui număr
sporit de statuete, la Grimaldi, unde s-au descoperit şi morminte de copii, constituie
argumente cu privire la existenţa unor locuri cultice importante pentru manifestările
religioase ale comunităţilor umane din această vreme.
Grota Paglicci, Italia, a fost descoperită şi cercetată încă din a doua jumătate
a secolului trecut. A fost locuită, ca şi alte numeroase staţiuni, începând din
Paleoliticul inferior, dar Gravettianul de aici se remarcă prin arta mobiliară şi
parietală (A. Palma di Casnola, 1 988). Pe baza unui fragment de tibie de bovideu,
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gravată, nivelul de locuire a fost datat la 22.600 ± 450 BP, deci în plină desfăşurare
a locuirilor de tip gravettian.
Gravura reprezintă un muflon foarte bine redat, chiar dacă întreaga suprafaţă
a piesei este decorată cu linii drepte unghiulare şi cu alte linii gravate, care ar putea
sugera un peisaj de prerie. Această piesă de artă are şi semnificaţii religioase,
reprezintând una dintre cele mai importate creaţii ale artei mediteraneene a vremii.
În ceea ce ne priveşte, la fel de importantă este asocierea reprezentării calului şi a
mâinii, aceasta din urmă fiind repetată şi în alte spaţii ale peşterii. Notăm doar că în
Epigravettianul de aici, datat la 1 6.030 ± 1 90 BP, pe un fragment de os iliac de cal,
este redat un cal alături de doi cerbi, o adevărată scenă de vânătoare cultuală, spaţiul
liber find acoperit de săgeţile vânătorilor. Alte gravuri de bovidee şi cervidee sunt
redate pe blocuri, dar apar şi reprezentări de păsări, chiar un pinguin, pe alte blocuri,
care completează acest sanctuar dedicat vânătorii cultuale. O importanţă deosebită o
are reprezentarea ouălor într-un spaţiu închis - un Univers al spiritualităţii acestei
comunităţi. Ca şi în grota de la Grimaldi, şi la Paglicci a fost descoperit un mormânt
de copil (băiat de 1 3 ani), acoperit cu praf de hematită şi cu mobilier funerar: la cap,
un aranjament din dinţi de cerb, perforaţi, o brăţară şi un inel cu tijă de suspendare,
iar în jurul corpului, mai multe unelte din silex şi din os. Avem, aşadar, un sanctuar
complex, cu elemente funerare şi de artă cu conotaţii religioase, întregul ansamblu
reprezentând sacrul colectiv al comunităţii (Fig. 26).
Willendorf, Austria, pe Dunărea Mij locie, a devenit celebră prin cele trei
statuete, de stiluri diferite, descoperite în niv. 9, datat la aproximativ 23 .000 ani BP,
în asociere cu un fragment de femur uman şi cu mai multe galete asupra cărora s-a
constatat intervenţia intenţionată a oamenilor, dar fără a se putea preciza caracterul
cultual al acestei intervenţii. Prezenţa statuetelor (chiar dacă una dintre ele este
zveltă, iar a treia, doar o eboşă), demonstrează importanţa divinităţii feminine în
religiile Paleoliticului superior al zonei geografice, îndeosebi începând cu cultura
gravettiană (Fig. 27).
Doini Vestonice, Moravia, reprezintă o staţiune deschisă, cunoscută încă din
sec. al XVII-iea, dar cercetată arheologic începând din 1 920, devenind, astfel, unul
dintre cele mai complexe sanctuare ale Gravettianului european, deoarece se îmbină
elementele funerare cu acelea ale artei, ambele cu importante resorturi de spiri
tualitate. Două morminte, dintre care unul triplu, trebuie luate în consideraţie:
Mormântul unei femei, al cărei schelet dovedea existenţa unor deformaţii patologice
(care i-au modificat vizajul), fusese depus într-o groapă special amenajată şi era
acoperit cu doi omoplaţi de mamut, cu urme de pictură roşie. Mormântul triplu
conţinea scheletele a doi tineri şi o fată (în mij loc); între coapsele fetei, care prezenta,
de asemenea urmele unor deformaţii patologice ale feţei, a fost depus ocru roşu, ca
şi sub capul fiecărui mort, iar băiatul din dreapta sa ţinea mâinile tocmai între
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coapsele fetei. Dar, după alte opinii, în mijloc era un tânăr de tipul cu sex
nedeterminat, ceea ce presupune, ritual, existeţa unor personaje „între sexe", cu
puteri supranaturale (J. Svoboda, 2005, 53). Un alt schelet de copil era însoţit de un
colier din dinţi de vulpe. Arta mobiliară de aici este foarte bogată şi complexă:
statueta feminină, capul antropomorf din fildeş, „batonul cu sâni", o reprezentare
foarte stilizată şi un alt vizaj antropomorf, un colier din pandantive, toate din fildeş,
statuete din lut ars: urs, păsări răpitoare. La Dolni Vestonice au fost descoperite şi
locuinţe de mari dimensiuni (una dintre acestea, ovală, cu laturile de 1 4 x 9 m,
încălzită de cinci vetre), alta, cu diametrul de numai 5 m, dar în care s-a găsit cuptorul
de ars obiecte de lut, cu peste 2200 de statuete şi fragmente, majoritatea antropo
morfe feminine. Această locuinţă era „apărată" de un şanţ săpat în sol, pe o parte, şi
de un zid amenajat pe cealaltă parte. Toate aceste descoperiri, fapte certe ale sacrului
colectiv, necesită importante precizări. Ansamblul de la Dolni Vestonice este datat
între 25 .000-28.000 ani BP, iar fragmentele de lut ars, din locuinţa ovală, au vârsta
de 33.000 ± 300 BP, dar încadrarea gravetiană rămâne sigură (J. Svoboda, J., 1 995,
258-272; Iakovleva, L., 20 1 3, 237-270; M. Oliva, 20 1 3 , 27 1 -298; Estelle Bougard,
20 1 3, 301 -3406).
Precizăm încă faptul că staţiunea Dolni Vestonice cu locuirile sale şi cu
descoperirile gravettiene nu este unică în Gravettianul morav, căci la Moravany,
Petrkovice, Bmo, Predmosti, Pavlov au fost descoperite alte statuete din fildeş sau
hematită, ca şi piese de artă sau de podoabă, dar cu conţinut religios: dinţi de animale
(lup), perforaţi, 275 mici blocuri din roci diferite, colorate cu ocru roşu, 33 galete
plate, perforate, 67 cochilii perforate, pandantive din şist sau din cochilii perforate,
etc. (Pavlov I şi II). Gravettianul oriental este, în ceea ce ne priveşte, foarte bine
reprezentat în cadrul staţiunilor din grupul Kostienki, pe Don, cu „ramificaţia" de la
Malta, din Siberia.
La Kostienki I, în Rusia, statuetele feminine au trăsături specifice, parţial
deosebite de acelea din spaţiul Europei de vest, la care se adaugă acelea din lut ars
(asemănătoare cu cele de la Kostienki XIII, cu precizarea că, tot din ivoriu, au fost
realizate toporaşe de cult cu decor geometric, spatule cu visaj uman, plachete cu
„urechiuşe" pentru prindere, dar şi statuete zoomorfe, medalioane" din lut ars,
considerate simboluri sexuale feminine.
Este de remarcat faptul că locuinţele de la Kostienki au dimensiuni imense
(36 x 1 8 m), cu vetre de foc în interior ( 1 1 vetre aliniate pe axul lung), cu amenajarea
unor adevarate „osuare" aparţinând mamutului, a căror destinaţie a rămas
necunoscută, căci defensele delimitau spaţii circulare în interiorul locuinţei. Dar
caracterul de sanctuar al staţiunii este dat de cantitatea mare de statuete zoomorfe de
mici dimensiuni (2-3 cm), reprezentând mamuţi sau numai capete de animale. Cele
antropomorfe feminine sunt în întregi (6) întregi şi 80 (fragmentare); cele 6 erau
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decapitate din vechime, dar au fost descoperite şi peste 20 de capete izolate. Uneori
capul avea decor „în benzi" gravate, dar şi alte părţi anatomice erau decorate cu
motive diferite, chiar sub forma unui colier, dispus între sâni. Au fost descoperite
statuete în poziţie şezândă, unele depuse ritual în gropi mici, săpate în interiorul
locuinţei, pe un strat de lut foarte fin, cu pereţii vopsiţi cu ocru roşu, tot complexul
fiind acoperit cu omoplaţi de mamut. Materia primă o constituie fildeşul, calcarul,
lutul ars. Realizarea sânilor, ca şi abdomenul proeminent demonstrează că acestea
reprezentau divinitatea însărcintă (ilustrat cel mai bine la Kostienki XIII). Imaginile
reprezintă divinitatea feminină, ca element al unei noi ideologii religioase din
această parte a Continentului (G. Bosinski, 1 990, 1 23), şi care va sta la baza
credinţelor neo-eneolitice în domeniu.
În spaţiul rusesc au fost descoperite şi alte staţiuni care ar fi putut avea rolul
de sanctuare în cadrul manifestărilor religioase ale comunităţilor Gravettianului
oriental. Ne referim îndeosebi la staţiunea Mal 'ta, cu numeroasele sale statuete femi
nine, întregi sau fragmentare, cu un mare număr de stilizări ale imaginii feminine,
unde putem remarca apariţia, pentru prima dată, a „idolilor en violon", identificaţi şi
în Eneoliticul nostru. Acest adevărat sanctuar reprezintă, după opinia noastră, o altă
ideologie a religiei vânătorilor siberieni, iar decorul unor astfel de opere de artă fiind
considerat unicat în domeniu. Evident, dacă am considera fiecare prezenţă-desco
perire de statuetă ce reprezintă divinitatea feminină a Gravettianului oriental drept
un sanctuar al religiilor imensului spaţiu al Câmpiei de Est, ar trebui să adăugăm la
lista noastră şi alte staţiuni, cum ar fi Mezin (unde am identificat un mare număr de
elemente decorative geometrice, identice cu acelea din Eneoliticul nostru),
Gagarino, Avdeevo, dar şi altele, de pe cuprinsul întregului teritoriu european.
Solutreanul Europei occidentale reprezintă apariţia artei monumentale, a
sculpturii în baso-relief pe blocuri de mari dimensiuni. De altfel, trebuie să precizăm
că şi utilajul litic se constituie într-o realizare unică şi foarte importantă. Staţiunea
eponimă, Solutre, a fost descoperită în 1 866.
Roc-de-Sers a fost cercetată din 1 908, şi se caracterizează prin imensele
sculpturi de bizoni în basorelief, pe o friză de peste 1 5 m lungime, la care se adaugă
alte blocuri, tot sculptate, reprezentând cai, bovidee, un muflon, un ren, o pasăre.
Unele blocuri erau căzute într-o tranşee intermediară, care separa peştera principală
de ce a Fecioarei, atribuită aceleiaşi perioade. Important este şi că, pe una dintre
frize, bizonul pare să aibă cap de mistreţ, iar pe un alt bloc, de 7 x 5 m, este
reprezentat un om în fugă, din faţa bourului; alte creaţii artistice reprezintă doi
mufloni afrontaţi, ca şi alte blocuri cu imagini pictate cu negru sau gravuri ale
animalelor cunoscute deja. Chiar dacă acest ansamblu a fost considerat iniţial
„atelier", se apreciază, prin resturile de locuire existente: o vatră de foc, de mari
dimensiuni, 3 morminte, unelte de silex, că este o locuinţă cu caracter de cult,
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sanctuarul fiind situat la intrarea în grotă. Grota de bază este dublată de cea a
Fecioarei, de asemenea cu reprezentări artistice cultuale.
Fourneau du Diable, Franţa, a fost cercetată începând din 1 907, fiind
reprezentată de două locuiri, situate pe terasele inferioară şi superioară a râului
Dronne. Cea de pe terasa superioară este reprezentată de .trei blocuri ornate, toate
situate în interiorul grotei, cu reprezentări de bouri. O locuinţă de 1 2 x 7 m, delimitată
de un taluz de 1 m înălţine, bordat cu blocuri de calcar, avea intrarea de 4,20 m şi
conţinea unelte din os şi piatră, specifice Solutreanului, obiecte de podoabă (perle
din fildeş, dinţi de animale şi cochilii perforate, inclusiv ocru roşu şi galben, dar şi
oxid de mangan, la care se adaugă o godetă pentru prepararea culorilor. Interesantă
este şi „structura" amenajată special, cu mici galete lustruite, aranjate în rânduri, pe
o suprafaţă de 1 5 x 8 cm. Arta mobiliară este compusă din 3 pietre mici, ornate cu
gravuri animaliere şi cu urme de ocru. Un alt bloc prezenta mai multe gravuri sau
eboşe de animale, pe ambele suprafeţe, unele prezentând cunoaşterea şi folosirea
ambelor tehnici: gravură şi sculptură. Pe baza urmelor de pictură, se consideră că
alte blocuri conţineau animale pictate, dar imaginile s-au deteriorat.
Pech-Merle, Franţa, se datează în general între Gavettian şi Magdalenian.
Conţine mai multe ansambluri picturale, printre care se identifică animalele bine
redate, tipizate, cu capete mici, mijloc alungit prea mult, picioare atrofiate, între care
se deosebesc caii punctaţi din sala principală. Ei sunt însoţiţi de mâini în negativ sau
degete realizate cu şablonul. Un alt ansamblu ocupă partea stângă a Marii Săli: Friza
neagră cu 25 desene numai în linii negre: 1 O mamuţi, apoi bizoni şi cai. Printre alte
compoziţii se citează Capela mamuţilor, Omul rănit, Plafonul cu hieroglife, Femeia
bizon.
Arta religioasă solutreană cunoaşte şi alte manifestări, în Franţa (grota Capul
Leului, Chabot, cu reprezentări animaliere pictate), în Europa Centrală, dar mai ales
în Spania, unde unele peşteri, printre care se ramarcă grota Parpallo, cu cele peste
5857 plachete ornate, unele pe ambele suprafeţe, gravate şi pictate, cu motive
antropomorfe, zoomorfe, geometrice, care denotă o ideologie religioasă unică în
cadrul manifestărilor epocii.
Magdalenianul reprezintă apogeul creaţiei artistice din toate timpurile, dar
şi al celor mai impunătoare sanctuare cu rosturi de catedrale. Cele mai importante
dintre numeroasele staţiuni unde comunităţile umane au reprezentat unicitatea
gândirii religioase, sunt următoarele:
Altamira, Spania, caracterizată prin două mari grupe de ansambluri
picturale, dintre care unul în centrul sanctuarului, cu boi, bizoni, cai, cervidee,
mufloni, uneori cu semne pătrate, sau cu şiruri de linii. Domină policromia, dar
uneori negrul este cel mai des folosit. Intrarea în partea îndepărtată a peşterii pare să
fie străjuită de un cerb; în zona anterioară a culoarului au fost pictaţi sau gravaţi cai
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şi bizoni, cervidee şi mufloni. Uneori apar semne pătrate, care le însoţesc pe acelea
barbelate, folosind asperităţile rocii pentru a le transforma în măşti umane. De la
intrarea în grotă şi până în extremitatea distală, peste 60 de grupe de semne negre,
puncte şi bastonaşe marchează grupe de figuri şi spaţiile intermediare. Acest
ansamblu al picturilor în negru oferă un caracter stilistic omogen.
Al doilea mare complex pictural îl constituie Marele Plafon al sălii de 1 8 x
9 m, şi a devenit un unicat al artei paleolitice, cu decorul său policrom. În centru,
peste 1 5 bizoni în postllri variate, unele naturaliste (cei doi bizoni care îşi delimitează
teritoriul). Figurile dominante sunt un bizon mascul de 2,05 m şi un cal de 1 ,70 m,
ca temă centrală, dar se asociază trei căprioare (una atinge 2,25 m), alte animale,
printre care se pot recunoaşte un mistreţ, un bizon acefal, la care se adaugă o ţesătură
de semne diferite: claviforme, barbeluri. O bogată serie de gravuri reprezentând
căprioare, cai, bizoni, mamuţi, identice cu acelea din grota Castillo, completează
ansamblul artistic.
Font-de-Gaume, Franţa, a fost cercetată începând din 1 90 1 . Este formată
dintr-o galerie principală ca un culoar de 1 00 m, de unde pleacă mai multe
ramificaţii. Cele mai importante spaţii cu destinaţie cultuală, desemnate prin varie
tatea operelor de artă, se află în a doua jumătate a traseului, unde acestea sunt etajate
pe pereţi: bizoni, cai, mamuţi, reni, chiar un lup. Bizonii în şir sau renii afrontaţi
formează compoziţii. Originalitatea grotei o constituie bicromia. Printre cele 1 98 de
imagini se pot vedea 80 bizoni, 40 cai, 23 mamuţi, 1 7 reni, diverse semne, unele
tectiforme, mâini în negativ în mai multe registre, profile antropomorfe, dar care par
să fi fost dotate şi cu trăsături zoomorfe, de tipul „ Vrăjitorului"'; o felină a fost adânc
incizată în peretele galeriei principale, ca şi un imens Megaceros. Îmbinarea relie
fului natural, mai ales cel stalagmitic, cu diferite semne pictate, evocă imaginea unor
capete de animale. Credem că unele semne tectiforme au fost marcate cu negru pe
corpul bizonilor, vrând să semnifice relaţia om-animal în cadrul vieţuirii colective.
Cap-Blanc, Franţa, adăpost sub stâncă, se remarcă îndeosebi prin friza de 1 3
m, sculptată, cu 1 O cai în profil, bizoni (dintre care unul suprapus de un cal), alte
animale nedeterminabile. Important este faptul că friza a fost, iniţial, acoperită cu
ocru roşu, ale cărui urme se mai observă încă. Prezenţa unor schelete umane,
pierdute (cercetările s-au efectuat la începutul sec. XX), poate avea legătură cu
ansamblul de cult de aici.
Combarelles, Franţa, este o tot o cavitate, nu departe de Font-de-Gaume, de
tipul grotă-culoar, lung de 300 m, cu peste 600 de animale sau semne gravate, printre
care 1 20 cai, 40 de bizoni, majoritatea fiind alăturate sau suprapuse cu alte animale:
urşi, reni, mamuţi, feline, chiar antroporfe, ori tectiformele.
Rouffignac, Franţa, a fost supranumită „Grota cu 1 00 de mamuţi" de către
L.-R. Nougier ( 1 975). O statistică finală cuprinde peste 1 50 de mamuţi, dintre care
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47 pictaţi, 1 7 bizoni pictaţi şi 7 gravaţi, 9 cai pictaţi şi 4 gravaţi, 1 2 mufloni pictaţi şi
1 gravat, 6 rinoceri pictaţi şi 5 gravaţi, 8 reprezentări antropomorfe, printre care,
caricaturizată, este gravura Adam şi Eva; toate se repartizează pe mai multe spaţii:
Calea Sacră, Marele Plafon, Salonul Roşu, Plafonul cu Şerpi, Plafonul
Patriarhului. Tehnicile de realizare sunt diferite: gravură cu unelte de piatră, trasare
cu degetul în argila moale, desen cu mangan amestecat cu argilă, cu argilă roşie (cu
ocru), cu cretă albă. Se remarcă asocierea animalelor afrontate în mai multe frize.
Întregul ansamblu pare să reprezinte omogenitatea ideologiei religioase, realizată de
un mic grup uman care a locuit aici o perioadă scurtă de timp.
Niaux, Franţa, se caracterizează prin cei peste 2 km de galerii, dar celebrul
Salon Negru se află la 1 300 m de la intrare. Aici, pe o lungime de 40 m se etalează
6 mari panouri cu întregul ansamblu al animalelor pictate: cai, bizoni, unele alăturate
cu alte animale şi cu urme de săgeţi. Toate realizările artistice sunt făcute în linii
negre, dar prezentând detalii anatomice specifice, care le deosebesc în cadrul
ansamblului artistic al artei parietale franceze. Important este şi faptul că şi pe sol au
fost gravate figuri zoomorfe, care întregesc dispozitivul parietal. Stilul omogen
denotă execuţia fină, a unor artişti care stăpâneau atât canoanele artistice, cât şi pe
acelea religioase. Prezenţa reprezentărilor pe solul de locuire, nedeteriorate de
locuitorii grotei, ne determină să credem că existau unele practici religioase, scenarii
bine stabilite şi interpretate.
Gabillou, Franţa, este unul dintre puţinele ansambluri-sanctuar aflate în
proprietate privată, ale cărui prime gravuri au fost remarcate în 1 94 1 , fiind
cumpărată de dr. J. Gaussen în 1 955 (J. Gaussen, 1 964). Cercetările arheologice au
identificat bogate şi variate resturi osteologice de cai, reni, antilope saiga, lupi, vulpi,
păsări, puţine bovidee, dar şi unelte din roci locale, specifice Magdalenianului, 9
suliţe din os, cu şănţuire longitudinală. Figuraţia parietală se întinde în 20 de săli ale
culoarului, uneori separate de extinderi laterale. Au fost identificate două sanctuare,
primul la intrare (distrus de excavaţii), cu gravuri de cai-bizoni-semne diverse; al
doilea, bine păstrat, reprezintă adevăratul sanctuar, cu întrega gamă de reprezentări,
în sălile O
S: aceleaşi complementarităţi: bouri-cai, bizoni-cai-semne, bouri
bizoni-cai, bour-cal-muflon-semne.
A. Leroi-Gourhan ( 1 965, 259) a remarcat că Gabillou se află printre marile
sanctuare ale Paleoliticului superior: Lascaux, Niaux, Combarelles, unde se constată
repetarea temei principale, organizată în funcţie de topografia internă a grotei:
compoziţii animaliere, uneori cu semne specifice. Astfel, semnele feminine se
înscriu într-o serie de 1 2 pătrate închise, compartimentate, dar inteligent organizate,
care permit, ca şi la Lascaux, stabilirea şi clasificarea lor. Nu lipsesc semnele
masculine, asociate, uneori, cu cele feminine, sau cruciforme. Au fost identificaţi 59
cai, 28 reni, 18 bovidee, 12 bizoni, 8 mufloni, 4 feline, 4 urşi, 2 iepuri, o căprioară,
-

1 23
https://biblioteca-digitala.ro

Viaţă şi moarte... Spiritualitatea înmormântărilor

4 vrăjitori, 4 figuri antropomorfe, dar sunt şi 1 8 animale nedeterminate, sau 72 semne
de tipul celor enumerate. Printre cele mai cunocute sunt Femeia cu hanorac şi
Marele Vrăjitor (omul cu cap de bizon), la care mai adăugăm Femeia acefală, scena
animal-om.
Prin numărul mare de creaţii artistice, cu caracteristici cert religioase (unele
au fost vopsite cu ocru), la care se adaugă marele număr de semne, grota Gabillou se
remarcă printre marile sanctuare create de Cro-Magnon-ul european.
Lascaux, Franţa, a fost descoperită, întâmplător, în 1 940, iar în 1 963 a fost
închisă publicului; în 1 983 a fost deschisă pentru public Lascaux 11, copia celebrului
sanctuar, care cuprinde numai Sala Taurilor şi Prelungirea axială.
Au fost identificate 600 picturi şi 1 500 gravuri, toate realizate în timpul
ameliorării climatice, numită „Interstadiul Lascaux", datat între 1 6.000 ± 500 şi
1 5.500 ± 900 BP (J. Clottes, 2003, 53). Au fost folosite toate detaliile reliefului local:
pereţii mari pentru panourile marilor erbivore, extremităţile laterale, înguste, pentru
animalele dăunătoare. În Fântână (o cavitate cu adâncimea de 4 m), s-a pictat
celebra scenă cu reprezentarea umană în dificultate vis-a-vis de bizonul rănit, care l
a atacat.
Au fost descoperite lămpi pentru iluminat, vetre, amprente de paşi de oameni
şi de animale, eşafodaje (schele) pentru ridicat, mici gropi pentru extracţia argilei şi
a ocrului, casete cu diverse obiecte, oase, vase mici şi tuburi pentru păstrarea
culorilor, etc.
Arta mobiliară este compusă din piese diverse, inclusiv non-utilitare,
plachete decorate cu gravuri, unele considerate că ar fi fost folosite ca schiţe, modele.
Pictura marelui plafon s-a executat folosindu-se la iluminat, lămpi (2 1 ), dintre care
una, din gresie roşie, era decorată şi depusă ritual în fântână. Celelalte erau amena
jate din fragmente de gresie, sau calcar, scobite, şi cu un şanţ pentru scurgerea
culorii. Licheni şi bucăţi (tije) de ienupăr s-au folosit tot la iluminat. S-a constatat că
o astfel de lampă lumina ca o lumânare, timp de o oră. 1 7 urme de scări-schele au
fost semnalate în timpul săpăturilor, în cavităţile de lângă pereţi. Planşeurile erau
dotate cu crengi mari; în felul acesta oamenii se puteau urca până la 4 m înălţime.
1 30 de godete au fost folosite pentru măcinarea culorilor, identificându-se
peste 1 60 de nuanţe coloristice: varietăţi de negru, roşu, galben, alb. Au fost
descoperite 1 05 fragmente de coloranţi de negru, din oxizi de mangan, 20 de bulgări
de coloranti galben (ocru, argilă şi oxizi de fier, cu nuanţe de galben pal la maron
roşcat), 20 roşu (din ocru galben, care merge de la galben-roşcat la brun-roşcat), alb
din caolin. Artiştii au ştiut să adauge diverse tipuri de argilă, substanţe vegetale,
minerale, pudră de oase, care, în amestec cu apa locală, bogată în calciu, sau cu
grăsimi animale, asigurau consistenţă operelor de artă.
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Ca şi la Gabillou, au fost constatate teme dominante: cupluri de animale:
cal-bour, cal-bizon. Au fost numărate 355 reprezentări de cai, 87 de bouri, 88 cerbi
şi căprioare, 35 mufloni, 20 bizoni. Animalele dăunătoare, periculoase, cum ar fi
felinele, sunt redate în spaţii laterale. Au fost identificate peste 400 semne, grile
gravate, alte motive, care se suprapun, uneori, peste picturi.
Concluziile specialiştilor sunt că la Lascaux operele de artă au fost realizate
de un grup nu prea mare, într-o singură secvenţă de locuire, şi reprezintă ideologia
religioasă a vremii, destul de mult schimbată faţă de ce s-a realizat în grota Chauvet,
cu aproximativ 1 7 milenii în urmă.
În prezent, pe teritoriul Europei sunt cunoscute şi alte numeroase locuiri
paleolitice, situate în grote sau în aşezări deschise, care ar putea fi incluse în categoria
sanctuarelor, datorită creaţiilor artistice cu rol cultic. Ne referim la grotele din Franţa,
Spania, Italia, dar şi la aşezările de la Molodova sau Cosăuţi, pe Nistru, în R.
Moldova, poate chiar Mitoc şi Piatra Neamţ-Poiana Cireşului, cu bogate şi variate
obiecte de artă parietală, respectiv mobiliară, îndeosebi pe obiecte non-utilitare, dar
care ar fi putut avea un scop cultic, religios, specific preocupărilor şi necesităţilor
acelor comunităţi umane.
După opinia noastră, au existat cinci tipuri de sanctuare: I, la intrare, sau în
partea cea mai uşor accesibilă a grotelor (Altamira, Lascaux); II, situate în zonele
profunde, aproape inaccesibile, de unde şi caracterul de sacralitate, de mister (Niaux,
Font-de-Gaume); III, expuse atât aproape de intrare, dar şi în zone mai profunde
(Gabillou, Lascaux etc.); IV, situate pe culoarul grotei, de regulă, strâmt şi relativ
greu accesibil (Gabillou, Combarelles); V, în aer liber (Dolni-Vestonice, Kostienki
etc.) sau în adăposturi sub stâncă (La Madeleine, Cap-Blanc etc.).
Pornind de la cele mai simple elemente de artă, semnele, unele cu rol pur
decorativ, dar şi semne cu importanţă profundă, spirituală, religioasă, există şi sensul
câtorva dintre cele mai importante motive decorative din arta Paleoliticului superior:
prezenţa feminină, prezenţa masculină, fiecare cu mai multe variante de tratare
interpretare, vânătorul cu rol magic şi cu substituirea animalului, dar şi manifestări
coerente, cu valoare simbolică şi sacră: înmormântările cu întreaga lor problematică,
socială, spirituală, chiar economică.
Din punct de vedere cronologic, nu putem omite elementele cu valori
aproape identice, din Paleoliticul inferior final, referitoare la umanizarea obiectelor
amorfe prin transformări sau prin aducerea lor în mediul deja sacralizat ca urmare a
prezenţei omului. În acelaşi sens, domesticirea, stăpânirea şi apoi folosirea inten
ţionată a focului a constituit o etapă extrem de importantă în devenirea economică şi
cultural-spirituală a umanităţii preistorice.
Tot din punct de vedere cronologic, înmormântările cu caracter cultual, cu
ritualuri deja bine stabilite, au reprezentat un pas important în evoluţia mentalului
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comunităţilor umane. Încă la nivelul cronologic al Neandertalienilor (prezenţi şi la
începuturile Paleoliticului superior, alături de omul modern-Homo sapiens) cons
tatăm practicile de înmormântare, cu depuneri de ofrande - reprezentând părţi din
animalele vânate, ceea ce constituie o primă dovadă a supremaţiei omului asupra
naturii ostile. Era necesară separarea destinului omului de al animalelor vânate şi
consumate, prin supremaţia primului. Sacralizarea spaţiului gropii mormântului, ca
univers al spiritualităţii de după moarte, a demonstrat că morţii nu mai sunt lăsaţi în
spaţiul amorf, nelocuibil, la suprafaţa solului, ci sunt apăraţi, ei capătă o valoare
simbolică, de trecere, iar ofrandele menajere au rolul de a sublinia importanţa voinţei
umane faţă de cei asemenea lor. La Sungir, la Dolni-Vestonice, etc., constatăm o
valorizare extraordinară a înmormântării ca sacralitate a trecerii, fie că este vorba de
o posibilă ierarhizare socială, fie că se acordau puteri deosebite celor cu trăsături
particulare, evidenţiate prin deformări patologice sau prin oricare alte trăsături care
îi deosebeau de membrii comunităţii.
Depunerea ofrandelor de animale are două valenţe: mai întâi, constatăm
depunerea rituală a unor părţi din corpul animalului vânat; a doua valorizare a
animalelor se referă la prelucrarea dinţilor, a fildeşului, a coamelor, fiind depuse în
morminte astfel de obiecte, ca semn al superiorităţii totale a omului faţă de mediul
animal şi ambiental; dar trebuie să luăm în consideraţie şi să apreciem tendinţa omu
lui spre frumos, căci multe dintre ofrandele depuse în morminte, probabil aparţinând
morţilor (înainte de a muri), puteau repărezenta numai dovezi ale esteticului, fără
alte atribute.
Reprezentara efectivă, în arta paleoliticului superior, a celor mai simple
elemente cu caracter religios, se referă la aspecte de peisaj vegetal, simboluri ale
curgerii inexorabile a timpului (spiralele de factură geometrică, identice pe brăţara
din ivoriu sau pe capul unor statuete de la Mezin, ori pe ceramica neo-eneolitică),
dar şi la imaginea cea mai sugestivă a prezenţei divinităţii feminine ori masculine;
repetarea semnelor din primele două categorii, nu numai în arta paleolitică, dar şi în
cea eneolitică, demonstrează corectitudinea încadrărilor, inclusiv transmiterea
ideilor religioase, intrând în domeniul etnologic şi cultual.
O altă importantă reprezentare antropologică o constituie redarea mâinilor
(Fig. 28). Cunoaştem deja interpretările date de unii exegeţi: coregrafie religioasă
(H. Breuil), limbaj (care încă nu a fost decodificat), mesaj (A. Leroi-Gourhan, G.
Bosinski). Noi credem că putem vedea în redarea mâinii şi alte elemente religioase:
Mâna care crează, când imaginea ei este alăturată tuturor creaţiilor artistice; mâna
care protejează, când este situată în conexiune cu erbivorele neferoce (cai): Paglicci,
Pech-Merle; mâna care poate stăpâni animalele dăunătoare omului (Chauvet, Arcy
sur-Cure ); mâna care se sacrifică, poate în cursul vânătorii; mâna, element cu puteri
superioare, atunci când este redată ca având deformaţii patologice, degete mutilate
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sau lipsă (Acy, Gargas). Atât de numeroasele reprezentări, la Chauvet (peste 500 de
semne), Gargas (peste 250, dar numai 1 0 întregi), ne transmite mesajul religios al
comunităţilor umane respective. Mâna care crează poate fi simbolizată şi de faptul
că mai multe creaţii artistice au fost realizate cu mâna (degetul) în argila moale a
pereţilor, sau pe locul de călcare, aceste realizări cu rol religios fiind protejate, nedis
truse în cadrul ceremoniilor cultice. Ideea mâinii protectoare a străbătut mileniile şi,
în iconografia creştină, Maica Domnului este uneori redată cu a treia mână, cea care
protejează întregul univers creat, dar mai ales îi apără pe credincioşii care îi cer
protecţia. Relativ la mâna-sacrificiu, găsim, la Mănăstirea Probota, în Sf. Altar,
Mâinile Mântuitorului în Sf. Potir, care înseamnă, de fapt, sacrificiul suprem.
Revenind la imaginea clar exprimată a femeii, constatăm mai multe tipuri
de reprezentări, fiecare cu un mesaj propriu. În ordine cronologică, am putea
constata mai întâi redarea ei sub forma statuetelor, ce datează din Gravettian. Nu
considerăm că acestea redau întotdeauna ideea fertilităţii şi fecundităţii, ci mai
curând credem că această supraponderalitate a depins de anumite idealuri de frumu
seţe ale comunităţilor respective. Ne referim la statuetele opulente, de la Willendorf,
Lespugne, Gagarino etc., dar şi la acelea de la Moravany, Dolni-Vestonice,
Kostienki etc., însă trebuie să le luăm în consideraţie şi pe acelea de la Gonnersdorf,
Germania, sau Roche Lalinde, Franţa, gravate, dar foarte svelte. Nu trebuie făcută
confuzie între starea de obezitate şi cea de graviditate, iar specialişti obstetricieni
ginecologi au operat deja astfel de detalieri (J.-P. Duhard, 1 995, 65-70), deşi sunt şi
statuete unde starea de graviditate este bine exprimată (Kostienki XIII), dar mai ales
în culturile arheologice neo-eneolitice (Fig. 30; Fig. 3 1 ; Fig. 32).
În ceea ce priveşte gravura şi pictura paleolitică, putem constata chiar o
anumită evoluţie a reprezentărilor, pentru unele găsind identităţi şi în arta eneolitică.
Mai întâi, constatăm redarea divinităţii în poziţie sexuală, singură (Gabillou) sau în
asociere cu bizonul (La Magdelaine des Albis), numai cu cornul de bizon ( Venus cu
cornul, de la Laussel), sau cu capul de bizon pictat pe corpul ei (Chauvet), dar şi ca
posibilă protectoare, în asociere cu alte animale ( La Magdelaine des Albis, Anglis
sur l'Anglin, Pech Merle, Hochlenstein). În una dintre aceste relaţionări, găsim
divinitatea reprezentată şi pe ceramica eneolitică, la Bilcze Zlote, Podei-Târgu Ocna,
Brânzeni. Divinitatea poate fi considerată şi protectoare a întregii vieţi, căci, într-un
colind de la Butea, jud. Iaşi, Maica Domnului apare în asociere cu berbecul:
„ Berbecelu cel mai mare li Cu corniţele di-alamă li Şi-n vârvu corniţelor li Şade
Maica Domnului " (I. H. Ciubotaru, 2005, 49). În această circumstanţă, credem că
atât coarnele bizonului, cât şi ale berbecului reprezintă un univers închis, în centrul
căruia stă Marea Divinitate protectoare (Fig. 33; Fig. 34; Fig. 35).
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A doua suită de reprezetări ale Divinităţii Universale o descoperim pe placa
de la Laussel, dar şi pe cea de la Grimaldi, în ceea ce s-a numit „coincidenţa con
trariilor" de către M. Eliade. Credem că este reprezentată sacralitatea procreaţiei,
necunoscutul divin al acestui act, şi tocmai pentru aceasta s-a folosit, la Laussel, o
placă de calcar cu impurităţi; nu realizarea este mediocră, aşa cum apreciază unii
specialişti, ci s-a dorit o scenă neclară, pentru a marca sacralitatea faptului încă
necunoscut de către comunitatea religioasă a timpului. Reluarea acestei reprezentări
pe ceramica eneolitică a permis o altă interpretare dublă: autoprocreerea, cu putere
pe care şi-a însuşit-o Marea Mamă, sau redarea cuplului antropomorf, pe acelaşi
principiu, masculin-feminin (Fig. 36).
O altă interpretare a realizărilor artistice paleolitice o poate constitui
imaginea interzisă, pornind de la faptul că în cea mai mare parte, faţa, vizajul
divinităţii feminine este fie neredat (femeia acefală, la Gabillou, statuetele fără cap,
de la Kostienki I), fie foarte slab şi neclar redat.
O tratare deosebită a imaginii feminine, pe care o găsim în sanctuarele
Paleoliticului superior, o constituie oranta, potrivit descoperirilor la Galgenberg,
Geissenklosterle, poate şi la Laussel (aşa-numitul arcaş), dar şi pe ceramica sau în
arta statuară eneolitică.
Nu putem omite semnele care aveau rolul de a marca, prin triunghi şi romb,
imaginea stilizată a divinităţii feminine, care naşte şi hrăneşte. În aces sens, credem
că pandativele ce formau colierul de la Doini Vestonice nu erau reprezentaţi sânii
femeii, ci mai degrabă triunghiul genital, care dă naştere vieţii.
Bărbatul este redat, de asemenea, în mai multe ipostaze. Mai întâi, este
semnul virilităţii, phalus-ul, în decorul gravat. Cel mai adesea este redat Marele
Vrăjitor, în mai multe moduri de realizare. Chiar prima şi cea mai veche operă de
artă parietală, Omul cu cap de felină, de la Hohlenstein-Stadel, redă ideea
substituirii, de fapt, a însuşirii caracteristicilor animalelor feroce. Substituirea o
avem în două direcţii: înlocuirea omului prin animalul de sacrificiu (când Dumnezeu
i-a cerut lui Avraam sa-I sacrifice propriul-unicul fiu, înlocuit la final cu un berbec),
ori prin depunerea rituală, în morminte, a ofrandelor de came sau de coame de
animale vânate), dar şi încercarea de substituire cultică a animalului puternic, feroce
(leu, bizon, cerb) de către vânătorul paleolitic. Artiştii au redat mai multe scene ale
acestor substituiri, detaliile fiind mai puţin importante: picioare şi sex uman, cu corp
şi coame de animal, trup uman şi cap de animal, de cele mai multe ori în mişcare
accentuată, poate dans cultic. Nu omitem nici reprezentarea de la Fumane, unde
personajul poate ţine în mână (dar picioarele pot fi în scenă de dans) un animal
capturat. Sunt creaţii artistice unde bărbatul-vânător nu se vede, dar este prezent prin
săgeţile trase din arc sau prin suliţele aruncate asupra vânatului. Sunt numai două
reprezentări, de aceeaşi epocă (Gabillou şi Lascaux), unde bărbatul se află în
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dificultate, în faţa animalului, vânat sau în atac, cu precizarea suplimentară că în
Fântâna (Puits) de la Lascaux, poate loc-sanctuar special, bizonul este rănit. Este
dificil să precizăm acum dacă aceste imagini masculine reprezentau şamani sau doar
simpla, dar totala însuşire a trăsăturilor animalului de către om, pentru succes la
vânătoare sau pentru a marca supremaţia sa asupra mediului, reprezentat de cel mai
important factor de ostilitate pe care a perceput-o omul.
Nu putem încheia acest demers fără a aduce în discuţie un alt element
propriu santuarelor paleolitice, extrem de important în procesiunile cultice: muzica.
Este mai mult ca sigur că vorbirea articulată a precedat manifestările sonore de
bucurie sau de tristeţe. Cu mai multă certitudine se deduce faptul că cele dintâi forme
acustice s-au produs prin instrumente de suflat, de tipul falangelor de ren, perforate,
descoperite în grota Aurignac, încă din 1 860, dar experienţele în domeniu s-au făcut
abia în secolul următor descoperirii, atunci când astfel de obiecte s-au multiplicat în
nivelele de locuire, îndeosebi în asociere cu elemente de artă. Experimentările au
demonstrat că şi cochiliile perforate intenţionat pot produce sunete. Se consideră că
nu toate cochiliile perforate, depuse în morminte ca obiecte de podoabă, aveau şi
rolul de „instrumente muzicale". În categoria instrumentelor de suflat, pentru a
produce sunete, se includ tuburile din os, cu una sau două găuri, la Isturitz (Franţa)
şi la GeissenklOsterle (Germania), etc. În cadrul unor bogate inventare considerate
de importanţă cultuală, s-au identificat tuburi din os cu mai multe perforaţii
longitudinale, de tipul fluierelor de astăzi. Precizăm că la Poiana Cireşului-Piatra
Neamţ s-au descoperit mai multe falange de ren, perforate, iar la Cosăuţi, pe Nistru,
tuburi care ar fi putut avea acelaşi rol; pentru aceste motive noi am inclus aceste două
descoperiri printre sanctuarele Paleoliticului superior european.
O altă modalitate de a produce sunete s-a considerat a fi oasele de mamut,
pictate cu motive geometrice, îndeosebi acelea dispuse circular în spaţiul unei
locuinţe de la Mezin, Ucraina, datată la 1 5.000 ani BP. Pe baza repetării unor motive
picturale, Sergej Bibikov a creat muzica obţinută prin percuţie, despre care credem
că putea reprezenta o modalitate de exprimare sonoră în cadrul manifestărilor
cultice. M. Duvois ( 1 994, 1 9-22) crede că în cadrul ceremoniilor religioase, care
aveau loc în grotele pictate, sonoritatea se putea obţine şi prin percuţia stalactitelor,
ba chiar putem aprecia că motivele picturale ale unor animale, modalităţile de
reprezentare (cu capul întors, cu gura deschisă etc.), puteau constitui elemente de
transmitere a unor mesaje, simboluri ale ritualului religios. Noi credem că aceste
supoziţii vor trebui verificate prin identificarea mai multor serii mai mult sau mai
puţin identice de tratare a unor creaţii artistice.
Este evident faptul că procesiunile cultice cu muzică trebuiau să cuprindă şi
dansul, şi din acest punct de vedere, dacă statueta de la Galgenberg reprezintă nu o
orantă, ci o dansatoare, imaginea ei se aseamănă până la identitate cu redarea, pictată,
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de pe ceramica eneolitică (Câmiceni-Iaşi). Păstrarea urmelor de paşi în mai multe
grote-sanctuar, chiar şi pictura din grota Fumane, ar putea constitui tot atâtea
elemente de certitudine a existenţei unor dansuri rituale în cadrul ceremoniilor
religioase.
În ceea ce priveste spiritualitatea comunităţilor umane din Epipaleoliticul
şi Mezoliticul spaţiului geografic carpato-nistrean, pot fi luate în consideraţie două
elemente: producţia artistică (creaţii de artă mobiliară şi de obiecte de podoabă) şi
elementele specifice înmormântărilor.
În acest domeniu al investigaţiilor, constatăm o anumită continuitate de
realizări tehnico-tipologice, dar cu expresie artistică, cu elemente de spiritualitate
care îşi au originea în Paleoliticul superior al zonei sau al Europei. Ne referim
îndeosebi la semnele geometrice, care fac serii în toată creaţia artistică gravettiană,
epigravettiană, epipaleolitică şi mezolitică. O a doua categorie de piese susceptibile
de a constitui acele survivances paleolithiques dans le milieu mezolithique este
reprezentată de obiectele de podoabă, de suspendat, care au ca suport materii dure
animale, corn de cerb şi ren, ori canini şi incisivi, dar şi cochilii (mai ales Dentalium );
aceste creaţii nu sunt mai vechi decât Gravettianul carpato-nistrean (Gura Cheii
Râşnov, Boroşteni-Peştera Cioarei, Piatra Neamţ-Poiana Cireşului, Stânca-Ripiceni,
etc.) dar s-au descoperit şi la Dubova-Cuina Turcului, Dubova-Climente II, etc. G.
Bosinski le-a prezentat ca fiind "une filiation entre Ies cultures de chasseurs du
paysage herbeux du Pa/eolithique superieur et celles des groupes humaines qui
vivaient dans lesforets d'A llerod' (G. Bosinski, 1 990, 259).
Materiile dure animale au oferit posibilităţi foarte mari pentru creaţia
spirituală, astfel că în nivelele de locuire epipaleolitică şi mezolitică au fost desco
perite foarte multe piese de artă şi de podoabă (Fig. 1 8; Fig. 1 9). Repertoriul
tipologic al pieselor şi al variantelor decorative este extrem de bogat şi diversificat.
La fel de variat este repertoriul uneltelor şi armelor din materii dure animale,
descoperite în staţiunile şi nivelele de locuire din imediata apropiere a Dunării, multe
dintre acestea fiind decorate cu linii scurte, incizate, într-un un decor bogat si
diversificat. Ca suporturi au fost folosite oase de animale, defense de mistreţ (peste
1 50 piese întregi şi fragmentare, inclusiv fragmente de piese parţial pregătite pentru
finisare, au fost descoperite la Ogradena-Jcoana, niv. II, mezolitic), coame de cerb
sau căprior, fragmente de carapace de broască ţestoasă, cu partea interioară decorată
cu benzi de linii incizate, dispuse paralel; la Ostrovul Corbului-Botul Cliuciului, în
perimetrul structurilor de locuire, ori în afara acestora s-au descoperit galete de râu,
din gresie nisipoasă, de forme diferite, cu albieri simple sau dispuse paralel, uneori
cu urme de şlefuire, cu urme de ardere (Al. Păunescu, 2000, 420-42 1 , fig. 1 96), dar
şi aproape 30 de bulgărasi de ocru roşu-cărămiziu, sau galben-portocaliu. Tot de aici
provin piese din corn de cerb cu decor din linii scurte, incizate, sau din crestături,
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dispuse organizat pe unele suprafete ale uneltelor. La Schela Cladovei-La Canton,
au fost identificate cochilii de gasteropode, perforate, pentru un colier; la Gura Văii
Ostrovul Banului, se menţionează un colier din cochilii de melci, perforate, şi un
„pandantiv" dintr-o cochilie de Dentalium, de asemenea perforată; la Climente II au
fost descoperiţi trei canini de cerb, un incisiv de lup, un fragment de Dentalium, toate
obiectele find perforate la un capăt.
Galeţii pictaţi constituie o caracteristică a artei aziliene europene (G.
Bosinski, 1 990, 259; M. Lejeune, 1 998, 447-452). Patru galeţi de forme diferite,
ovoidali, din gresie nisipoasă (marnă?) sau cuarţitică, acoperiţi parţial cu ocru roşu,
au fost descoperiţi la Gura Văii-Ostrovul Banului; la Dubova-Veterani-Terasă, au
fost descoperite fragmente (mici conglomerate) de ocru roşu şi de hematit, materii
folosite la pictarea unor galeţi de râu. La Climente II au fost descoperiţi peste 30 de
galeţi de râu, de dimensiuni diferite, acoperiţi cu ocru roşu şi cu decor neuniform.
Fragmente de coloranţi minerali au fost descoperite în aproape toate
staţiunile de pe Valea Dunării. La Ogradena-Jcoana se semnalează mai multe
fragmente (circa 260 bulgări de mici dimensiuni) de ocru roşu şi portocaliu ori
hematit, şi 6 de grafit, folosit la colorarea unor piese, cum ar fi galeţii de râu. J. K.
Kozlowski ( 1 992, 1 73) apreciază că Swiderienii se ocupau cu exploatarea hematitei
(un colorant mineral, ce apare în stare naturală, ca mici galeţi); tot ei se ocupau cu
exploatarea ocrului, folosit de toate comunităţile de Swiderieni de pe teritoriul
Poloniei, dar şi la Ceahlău-Poiana La Scaune, la Ogradena-Răzvrata ori în alte
staţiuni de pe întregul teritoriu carpato-nistrean. La Climente II au fost descoperite
1 2 falange, coaste şi oase lungi, despicate longitudinal, precum şi 2 fragmente de
corn de cerb, care păstrează urme de la un tratament cu ocru roşu, dar şi cu alţi
coloranţi.
Au fost descoperite numeroase unelte şi arme din materii dure animale, în
toate nivelele de locuire de pe Valea Dunării, cu precizarea că aceste creaţii de
civilizaţie epipaleolitică şi mezolitică (serfuettes întregi şi fragmentare, poignards
din os, pointes de jleche, pen:;:oirs, pointes, rac/oirs, spatules, plantatoirs, din os,
socs din corn de cerb, ciseaux simples, întregi şi fragmentare, cu scobituri, ciseaux
grattoirs, ciseaux-poin<;ons sau poinr;ons-grattoirs, fragmente de rondele cu decor
din crestături pe contur) erau, de cele mai multe ori, decorate cu linii scurte, incizate,
sau cu crestături, dispuse organizat pe unele suprafete ale uneltelor, sau cu benzi de
linii incizate ori haşurate, inclusiv cu mici adâncituri pe suprafaţa exterioară (uneori
dezordonat), cu linii scurte în triunghiuri, ori orizontale, oblice, paralele. Nu trebuie
omisă creaţia artistică de pe falanga de la Dubova-Cuina Turcului, care reprezintă
conturul sacralizat al femeii-divinitate (Fig. 2 1 /2a, b, c, d). Descoperirile de artă
epipaleolitică-mezolitică de pe Valea Dunării se înscriu printre acelea de caracter
mai larg, european (D. Baffier, 1 992, 5 1 6-524).
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Omul şi-a constituit caracterul social al existenţei sale cel mai târziu odată
cu primele manifestări coerente ale sacrului, prin înmormântarea celor asemenea lui,
poate chiar mai devreme, odată cu stăpânirea producerii şi folosirii focului, care l-a
consacrat ca cel mai important factor al mediului. Spre sfârşitul Paleoliticului
mijlociu, dovezile existenţei sacrului, ale spiritualităţii colective se înmulţesc, iar
Homo sapiens, omul modern, crează şi stabileşte reguli, comportamente, canoane,
de cele mai multe ori obligatorii pentru întreaga comunitate. Necesitatea unui /apt
religios s-a impus, şi noi putem constata cel puţin două etape: prima, în care putem
vedea o religie consacrată animalelor periculoase omului, la Chauvet şi Arcy-sur
Cure, aparţinând Aurignacianului, şi a doua, consacrată marilor erbivore, în
Magdalenian, când animalelor periculoase le sunt rezervate spaţii obscure,
neimportante, din geografia grotei. Între acestea două sunt statuetele feminine divinitatea feminină, cu multiplele sale roluri cultice. În acelaşi sens, precizăm că
am identificat sanctuare care conţin toate cele trei importante elemente specifice:
creaţii artistice, vetre (prezenţa focului ca simbol cultual extrem de important) şi
morminte, care reprezintă atenţia acordată celor trecuţi, ca factor de continuitate
spirituală, de trecere şi transmitere.
Stabilirea unor locuri speciale, în mediul deschis sau subteran, uneori în
întunerecul de nepătruns al grotelor, tocmai pentru a sublinia şi potenţa caracterul de
mister, a devenit o normă de marcare a ceremonialului religios. Se consideră că „ii
n '.Y a pas de religion sans le sentiment que certaines forces depassent la mesure de
l 'homme, de son action, de ses connaissances ou de sa pensee" (R. Turcan, 2005,
5). Noi credem că, începând din Paleoliticul superior, omul nu avea nevoie de forţe
care să-i depăşească posibilităţile proprii, căci se considera pe el însuşi atotputernic,
stăpân al spaţiului şi al tuturor celor care îl înconjurau, acesta fiind şi sensul, scopul
final al existenţei sale, acela de a stăpânipeste totpământul. În acest sens, încheierea
lui A. Leroi-Gourhan ( 1 976, 759) ni se pare extrem de importantă: ,.,Est-ii
indispensable de parIer de religion si l 'on tien compte d 'une spiritualite aux racines
multiples, profundement inserees dans Ies differents domaines de la
psychophisiologie des Anthroppiens. L 'homme, createur d'outils, est aussi le
createur des symboles d'expression verbale ou desformes symboliques ".
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Tema 4. Viată
si
moarte în Paleoliticul superior
'
'
şi în Epipaleoliticul-Mezoliticul de pe teritoriul Europei
Comunitătile
umane si
focul*
'
'

Focul a constituit din totdeauna locul şi totodată mediul de socializare a
comunităţilor umane din toate timpurile şi din toate spaţiile geografice, începând cu
folosirea sa conştientă, de către oameni; focul a reprezentat şi elementul de
diferentiere totală şi permanentă dintre om şi animal, în relaţiile lor de opoziţie: omul
s-a apropiat de foc, i-a intuit (la început), apoi i-a cunoscut beneficiile, l-a folosit în
întreaga sa viaţă de devenire ca element principal al evoluţiei sale istorice, spre
deosebire de animal, care s-a temut şi nu s-a putut apropia de foc: flacăra - ca lumină
intensă şi puternică, ori căldura emanată de acesta au constituit elementul de
respingere, de fiică, creindu-se deosebirea totală între cele două elemente ale lumii
vii. Deci, de la începuturile utilizării sale conştiente şi permanente, focul a avut un
rol foarte important în ceea ce priveşte socializarea membrilor comunităţii (oamenii
se adunau în jurul lui pentru a se proteja şi îşi făceau cunoscute toate cunoştinţele),
chiar metafizic, prin extinderea şi accentuarea relaţiilor inter- şi intracomunitare, a
conştiinţei colective, iclusiv a unor manifestări cultice. In ceea ce priveste ideea
transmiterii cunoştinţelor achiziţionate, a experienţei acumulate, ne referim mai ales
la apariţia limbajului articulat, ca o caracteristică a oamenilor moderni, de tip Homo
sapiens, idee asupra căreia antropologii au opiniii diverse, chiar divergente (R.
Leakey, 1 995, 1 50- 1 73). Pe parcursul avansului cunostinţelor din diferite domenii
ale vieţii - tehnologia litică, prelucrarea osului şi a cornului, apariţia podoabelor ori
a artei mobiliare sau parietale, credem ca focul a devenit centrul important al
activităţilor cotidiene şi al manifestărilor specifice fenomenului religios, cu toate
componentele sale.

* Cf. şi comunicarea V. Chirica, V.-C. Chirica, Vivre el mourir en Prehisloire. L 'Homme el le
Feu che z Ies Gravettiens el Ies Magdaleniens de ! 'Europe, susţinută la Simpozionul internaţional

de la Aba Iulia, sept. 20 1 3 .
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În Paleoliticul superior european, dar mai ales în Gravettian-Magdalenian
(pe care le luăm în consideraţie ca şi studiu de caz), două elemente erau esenţiale:
elementul material şi cel spiritual metafizic, cu aplicaţii la manifestările cultice sau
la pregătirea lor. În domeniul elementului material, se constată folosirea focului în
activităţile pentru încălzire (inclusiv prepararea hranei), apărare, realizarea uneltelor
şi armelor, defrişarea unor suprafeţe acoperite de păduri. În domeniul spiritualităţii,
constatăm folosirea focului la înmormântări: în amenajarea gropilor de morminte,
amplasate în apropierea structurilor de combustie, în locuinte, apoi la arderea unor
gropi de morminte (purificarea lor prin foc, pentru locuinţa veşnică a celui mort),
transformarea unor materiale în coloranţi (arderea ocrului galben pentru a fi
transformat în ocru roşu, arderea ramurilor pentru folosirea pigmentilor, etc.),
necesari în picturile parietale din toate grotele-sanctuar ale Paleoliticului superior;
nu trebuie să omitem nici folosirea cuptoarelor de ars statuete, la Dolni Vestonice şi
în alte staţiuni ale Paleoliticului superior, dar şi în Epipaleolitic şi Mezolitic.
Prin interpretarea descoperirilor arheologice s-a constatat coexistenţa în
relaţia om-foc, pe care o considerăm mai importantă decît socializarea propriu-zisă
a oamenilor. Omul s-a ataşat de foc în viaţă şi după moarte, în acest caz rămânând
ca obligaţii, ale celor vii, să îndeplinească riturile şi ritualurile constituite şi consi
derate la fel de importante pentru cei morţi, şi pentru cei vii.
Focul l-a insoţit pe om în viaţă şi după moarte, constituind cel mai important
aliat al său în lupta pentru supravieţuire.
Nu există nici o certitudine arheologică privind folosirea conştientă a focului
de către australopiteci sau Homo habilis; cele mai sigure dovezi în acest sens par să
aparţină unei perioade datate în Pleistocenul mediu, pe la aproximativ 500.000 ani,
chiar dacă nu toţi exegeţii sunt de acord cu producerea conştientă a focului de către
Homo erectus; se consideră că focul putea fi folosit la prepararea alimentelor, la
fracturarea materiilor dure, la încălzire, pentru protecţia faţă de animalele sălbatice
(mai ales carnivore); mai târziu, în Paleoliticul superior, folosirea focului s-a extins
la obţinerea coloranţilor, modelarea coarnelor de cerb şi ren, modelarea şi arderea
statuetelor din lut, la iluminarea grotelor, etc. (C. Perles, 1 977; C. Perles, 1 988, 386).
Unii specialişti cred că invenţia focului este la fel de importantă ca şi fabri
carea sa intenţionată, prin aprecierea că cele mai vechi dovezi arheologice cunos
cute, privind producerea intenţionată a focului, în perimetrul campamentelor ame
najate, se datează pe la 500.000 de ani, deoarece alte descoperiri certe, care atestă
existenţa structurilor de combustie, au vârste mai recente; s-au descoperit grote cu
resturi de locuire umană, unde au fost delimitate „zone de cenuşă" (L'Escale şi
Lunel-Viel, Franţa), ori staţiuni de „plein air" (Terra Amata, Franţa, Vertessazollos,
Ungaria); în grota de la Lazaret, Franţa, în nivelul datat la 1 30.000 ani, adăpostul
amenajat era încălzit de o vatră special construită (O. Aurenche, 1 995, 59).
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Toate descoperirile arheologice la care ne referim în contextul folosirii
focului ca element al civilizaţiei umane, se află în relaţie directă cu structurile de
combustie, deoarece acestea au constituit elementul material ce a consacrat în între
gime componentele activităţilor zilnice. În foarte multe grote ale Paleoliticului
superior, la Bacho-Kiro şi Temnata (Bulgaria), Vogelherd (Germania), Arcy-sur
Cure (Franţa), în abri-sous-roche: Pataud (Perigord, Franta), la Cueva Morin
(Spania), vetrele erau dotate cu mici zone de golire a materialelor rezultate din ardere
(Fr. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, 1 999, 1 70).
Amenajarea vetrelor de foc a reprezentat un element tehnologic de mare
importanţă în viaţa omului, prin constatarea transformărilor oricărui material - lemn,
os, piatră (silex), lut, mai târziu metale, ca urmare a trecerii prin temperatura dată de
arderea lemnului. În Paleoliticul superior sunt cunoscute vetre plate (cele mai multe),
amenajate în chiuvetă, placate cu mici lespezi de piatră, uneori înconjurate cu lespezi
sau blocuri de piatră, pentru crearea unui sistem de protecţe faţă de vânt şi ploi. Se
consideră că abia în Paleoliticul superior s-a folosit pentru prima dată uleiul în scopul
întreţinerii sau alimentării focului, pe baza descoperirilor de la Ostrava-Petrkovice
(Cehia) şi de la Krems, în Austria de Jos (Fr. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, 1 999,
1 28). În toate staţiunile paleolitice, vetrele de foc constituie componente indispen
sabile locuinţelor, cu precizarea că la Crasnaleuca şi Cotu Miculinţi (România), pre
zenţa vetrelor a fost luată în consideraţie ca şi elemente de diferenţiere stratigrafică
a nivelelor de locuire. Precizăm că nu întotdeauna prezenţa urmelor de foc, mai ales
în cadrul mormintelor, a atras atentia arheologilor. De multe ori elemente ale struc
turilor de combustie se aflau în imediata apropiere a construcţiilor funerare: cărbune
de lemn, cenuşă, vetre întregi bine păstrate, oase şi diverse obiecte arse sau cu urme
de ardere, demonstrând existenţa diferitelor modalităţi de utilizare a focului, deşi
arheologii nu au identificat întotdeauna legătura directă dintre structurile de combus
tie (ori elemente disparate ale acestora) şi amenajările funerare. P. Binant ( 1 99 1 ,
1 4 1 ) precizează că relaţia dintre vestigiile funerare şi ale structurilor de combustie
nu a fost înregistrată întotdeauna, deoarece la începuturile cercetărilor paleolitice
sistematice nu se constatase existenţa acestei relaţii de practică obligatorie, de natură
spirituală. Observaţiile făcute în staţiunile paleolitice demonstrează existenţa acestor
relaţii de complementaritate. Astfel, în staţiunea de plein air de la Fontgrasse,
Languedoc, Franţa, au fost depistate mai multe vetre, al căror conţinut era constituit
din pietre arse (Fr. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, 1 999, 1 28). La Mitoc-Malu
Galben vetrele de foc erau asociate atelierelor de cioplire, dar multe dintre acestea
au fost amenajate în cadrul nivelelor de locuire, cu scop bine determinat, acela al
necesităţilor menajere (în situaţia în care acestea nu constituiau accesorii ale unor
adăposturi special construite).
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O categorie de vestigii de mare importanţă prin gradul de unicitate, o
reprezintă cuptoarele de ars statuete din lut, de la Doini Vestonice (dar şi din alte
staţiuni ale Paleoliticului superior european). Aici, prin săpăturile lui B. Klima a fost
identificată o locuinţă de tip cabană, în interiorul căreia se aflau cinci vetre şi un
mormânt; a doua structură de locuire, tot de tip cabană, adăpostea ceea ce s-a numit
ulterior cuptor pentru lut ars. In perimetrul acestei structuri, dar şi în imediata sa
apropiere au fost descoperite peste 2.000 fragmente de lut ars (Fr. Djindjian, J.
Kozlowski, M. Otte, 1 999, 1 92). Descoperirea a suscitat interesul arheologilor şi al
altor specialişti: L. Iakovleva, 1 999, 93- 1 20; L. lakovleva, 20 1 3, 237-270; Estelle
Bougard, 20 1 3, 301 -306; M. Oliva, 2002, 1 9 1 -2 1 4; M. Oliva, 20 1 3 , 27 1 -299; N. O.
Bader, Estelle Bougard, 201 1 , 465-504; J. Svoboda, 1 995, 258-272, etc.). Astfel, L.
Iakovleva (20 1 3, 249-25 1 ) precizează că numai la Dolni Vestonice există, până în
prezent, sculptură modelată în lut ars, într-o cantitate foarte mare şi variată, dar astfel
de creaţii artistice au fost descoperite şi în unele staţiuni din Siberia, cum ar fi
Maininskaja (Z. A. Abramova, 1 995), sau în altele, din alte zone ale Europei.
Statuete feminine din lut ars s-au mai descoperit la Pavlov I, Kostienki XIII, pe Don,
toate de epocă gravettiană, reprezentând o inovaţie de excepţie a creativităţii umane:
modelarea lutului şi apoi arderea lui, pentru prima dată în istoria omenirii (V.
Chirica, 2005). În acest domeniu, cele mai multe şi mai nuanţate precizări le-a adus
M. Oliva, cu referire mai ales la numărul statuetelor feminine, întregi sau
fragmentare (Fig. 39) (M. Oliva, 20 1 3 , 288), sau că Venus de la Dolni Vestonice se
găsea în două fragmente, într-o mare vatră centrală, în asociere cu statuete de
animale şi cu sute de alte obiecte, de foarte bună calitate, dar arse, poate în cadrul
unor ceremonii de sacrifiere rituală a prestigiului şefului comunităţii (M. Oliva,
20 1 3 , 288. Acesta mai adaugă faptul că majoritatea pieselor diferite, descoperite la
Dolni Vestonice se aflau în perimetrul unei mari vetre de foc. (M. Oliva, 20 1 3 , 290).
În acest context, considerăm necesar să amintim şi amenajarea cuptoarelor
de ars ceramică - statuete din lut, cum s-a constatat la Dolni Vestonice, în Moravia,
dar şi la Kostenki, Maininskaja, Rusia. Considerăm necesar să precizăm că,
îndeosebi în staţiuni pavloviene şi epigravettiene din Moravia, Austria, Slovacia şi
Ungaria au fost identificate piese din lut ars (terre cuite), aşadar se poate constata
extindereafenomenului producerii de piese din lut ars. Din acest punct de vedere, se
poate admite caracterul regional, nu local, al producerii statuetelor (Estelle Bougard,
20 1 3, 301 -306).
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Tabel 8. Staţiuni în perimetrul cărora au fost descoperite statuete din lut ars
(după Estelle Bougard, 20 1 3):
Cultura arheologică
Staţiunea, localizarea

Doini Vestonice I,
Doini Vestonice II,
Doini Vestonice III,
Pavlov I, Moravia
Pavlov II, Moravia
Pavlov V, Moravia
Predmosti, Moravia
Spytihnev, Moravia
Jarosov, Moravia
Borsice, Moravia
Krems-Wachtberg, Austria
Moravany-Lopata, Slovacia
Petrkovice I, Moravia
Kasov, Slovacia
Sagvar, Ungaria
Cejkov, Slovacia

MoraviaPavlovian
MoraviaPavlovian
Moravia
Pavlovian
Pavlovian
----

--

---

--

Pavlovian
Gravettian superior
Gravettian superior/Epigrav.
Epigravettian
Epigravettian

S-a constatat că, din 1 924 (când s-au făcut primele descoperiri de artă
paleolitică mobiliară din lut ars) şi până în prezent, au fost repertoriate aproximativ
1 1 .000 statuete întregi şi fragmentare sau chiar numai piese neidentificabile. Estelle
Bougard a inventariat şi tipurile de creaţii artistice, într-un total de peste 1 1 300 piese:
Tabel 9. Doini Vestonice I şi Pavlov I. Piese din lut ars
Doini Vest. I Pavlov I
Staţiunea
10
12
I. Inventar Antropomorf
29
33
Figurativ Zoomorf
1 17
73
Extremităţi corporale
22
20
Altele

Altele (cf. Fragmente O. Soffer
şi prelucrate
P. Vandiver ( 1 994, 1 997)
Fragmente neprelucrate
TOTAL

>3600

>3550

Total
22
62
1 90
42
>7 1 30

>2000

> 1 900

>3900

>573 1

>5608

> 1 1 .346
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Se poate constata existenţa unei activităţi aproape permanente şi coerente cu
privire la aceste tipuri şi forme de creaţii artistice, cu atât mai mult cu cât nu lipsesc
nici fragmentele indeterminabile; în plus, considerăm a fi greu de înţeles modelarea
unor fragmente ale extremităţilor corporale, de animale: picioare, labe, trompe, etc.
De asemenea, s-a constatat faptul că au fost modelate animale de care oamenii se
temeau: 1 1 feline, 5 mamuţi, 1 urs, 2 rinoceri, dar şi 3 păsări (Estelle Bougard, 20 1 3 ,
302).
În ceea ce priveşte ideea folosirii focului pentru creaţii materiale, putem lua
în consideraţie şi „modelarea" lemnului ori a coamelor de cerb şi ren pentru
confecţionarea lăncilor (la Sungir, etc.) (Fig. 24), a altor tipuri de arme de vânătoare.
Se apreciază şi faptul că prepararea acestor tipuri de arme se baza pe posibilităţile de
încălzire a răşinei pentru a o transforma în materiale de lipit. De exemplu, tijele
curbe, extrase din corn de ren, ivoriu de mamut, ori vârfurile de lance, trebuiau
îndreptate pentru a le folosi la întreaga posibilitate de propulsie; în acest scop, piesele
respective erau ţinute în apă, apoi încălzite la foc, iar în final se introduceau într-un
baton găurit, aşa cum o demonstrează studiile etnografice (Fr. Djindjian, J.
Kozlowski, M. Otte, 1 999, 1 04).
Pieile erau cusute şi tratate pentru a deveni moi, apoi erau colorate cu ocru.
În aceeaşi manieră se folosea căldura focului pentru alte necesităţi casnice: încălzirea
blocurilor de piatră pentru menţinerea căldurii pe timpul nopţii, fierberea apei, cum
pare să demonstreze unele analogii etnografice (Fr. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte,
1 999, 1 06), ori la alte creaţii de natură materială şi de necesitate menageră.
O altă modalitate practică de folosire a focului în Paleoliticul superior a
constituit-o defrişarea pădurilor, fapt semrnnalat de către N. N. Moroşan, la
Nepotorova, pe Nistru! mij lociu, fiind considerat ca rezultat dintr-o anumită practică
a vânătorii (N. N. Moroşan, 1 937, 1 1 6-1 1 9). FI. Mogoşanu ( 1 959, 459-46 1 ) a cons
tatat că pe Valea Bistriţei, la Dârtu şi Cetăţica au fost constatate urmele unor incendi
provocate de comunităţile umane care şi-au instalat aici campamentele, dar nu
pentru extinderea locuirilor, ci cu scopuri de apărare împotriva pătrunderii altor
comunităţi umane, ori împotriva animalelor sălbatice, creind un spaţiu deschis între
zona locuită şi pădure.
Arheologii apreciază existenţa unor relaţii complementare între înmormân
tări şi vetrele de foc, începând cu Paleoliticul mijlociu, însă izolat şi doar în cadrul
unor campamente; odată cu Paleoliticul superior, dar şi în Epipaleolitic-Mezolitic,
fenomenul se generalizează (Marc Groenen, 1 997, 1 7-50); după opinia noastră,
această practică ritualică a devenit un element important de coeziune a membrilor
comunităţii dintr-un anume campament.
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Nu vom intra în detalii cu privire la modalităţile de amenajare-construire a
vetrelor de foc, ori a caracteristicilor acestora, ci ne vom referi la descoperirile arheo
logice, aşa cum au fost prezentate în studiile de specialitate sau în lucrări de caracter
general. Astfel, la Kebara 2 ( Israel), într-un nivel datat pe la 60.000 ani, groapa
mormântului era delimitată prin resturi de vetre de foc, de la care s-au păstrat lentile
de cenuşă de culori diferite, mortul fiind depus en decubitus dorsal (Bruno
Maureille, 2004, 65) (Fig. 37). Tot în Paleoliticul mijlociu, dar în Franţa, la
Regourdou, E. Bonifay ( 1 965, 1 36- 1 39) precizează că scheletul zăcea pe un pat de
lespezi de piatră, acoperit cu blocuri de piatră, amestecate cu ofrandele depuse:
nuclee, aşchii, un racloar, un humerus de urs, întregul complex fiind acoperit cu
pietriş, nisip, cenuşă de vatră, oase de urs şi un corn de cerb. Regourdou este o
staţiune de plein air, datată în ultimul interglaciar, cu industrie musteriană, iar mortul
era un neandertalian depus într-o amenajare specială, considerată unică în Paleo
liticul mijlociu european. Acesta a fost identificat în nivelul IV, protejat de un anume
tip de turnul, ridicat în mod special pentru ritualul înmormântării (V.-C. Chirica, G.
Bodi, V. Chirica, 20 1 2, 1 2 - 1 75). P. Binant ( 1 99 1 , 1 43) mai precizează că şi coamele
de căprior, care protejau copilul de epoca musteriană de la Teschik Tash, aveau urme
de ardere de la o vatră amenajată deasupra gropii mormântului. În nivelul II de la
Kostenki 8, prin analiza oaselor craniene s-a constatat existenţa urmelor de tăiere
perforare, practicată pe omul încă viu, cu vârsta de 35-40 ani. Dar unele fragmente
craniene au suferit acţiunea focului, toate fiind localizate în perimetrul unei locuinţe,
aproape de vatra de foc, alături de alte resturi osoase, ce puteau aparţine aceluiaşi
schelet (A. Sinitsyn, 2004, 239-244). În Franţa, la St.-Germain-La-Riviere, peste
dalele care protejau corpul unei femei a fost amenajată o vatră (P. Binant, 1 99 1 , 1 43).
Aşadar, există situaţii cînd vatra de foc a fost amenajată în interiorul gropii mormân
tului, iar decedatul a fost depus peste resturile vetrei, încă active; dar exista şi posi
bilitatea ca groapa mormântului să fi fost amenajată peste vatra de foc, elementele
componente ale acesteia fiind antrenate cu ocazia pregătirii înmormântării, cu
intenţia păstrării unor componente ale focului, deşi nu putem explica intenţia unui
astfel de comportament funerar al membrilor comunităţii respective, căci această
practică nu se extinsese, ca obligaţie a celor rămaşi în viaţă, faţă de cei morţi (D.
Henry-Gambier, 2005, 2 1 7-225; D. Henry-Gambier, 20 1 3,3 1 0-325). Doar studii şi
observaţii stratigrafice foarte detaliate ar fi putut stabili ordinea şi succesiunea
activităţilor (gesturilor) în practicile la care ne referim, pentru a putea constata dacă
resturile de cărbune de lemn ori de cenuşă, identificate în interiorul gropii (dacă s
au făcut astfel de observatii stratigrafice ori de conţinut al interiorului mormântului)
provin de la depuneri intentionate, sau au fost antrenate cu ocazia acoperirii resturilor
funerare ale defunctului. De altfel, M. Oliva (20 1 3, 280-28 1 ) precizează că în
imediata apropiere a mormântului triplu de la Doini Vestonice s-a descoperit o
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cantitate de lemn ars, dar îară a preciza dacă se poate face o legătură între această
categorie de vestigii funerare şi amenajarea propriu-zisă a gropii mormântului.
Doar cînd nu există semne de îndoială cu privire la depunerea corpului celui
decedat peste o structură de combustie special amenajată în scop funerar, se poate
ajunge la ideea existenţei unei practici funerare intenţionate, specifică comunităţii
umane. P. Binant ( 1 99 1 , 1 45) a realizat un tabel al asocierii mormintelor cu vetre
sau numai cu elemente ale structurilor de combustie în Paleoliticul superior:
Franta: St.-Germain-La-Riviere, vatră amenajată pe lespedea ce proteja
mormântul;
Italia: Arene Candide, vatră amenajată deasupra mormântului;
Baousso da Torre 1 , vatră descoperită sub corpul decedatului;
Baousso da Torre 2, vatră identificată sub corpul decedatului;
Baousso da Torre 3, vatră descoperită sub corpurile decedaţilor;
Barma Grande 1 , cenuşă depusă peste corpurile decedaţilor;
Barma Grande 2, vetre amenajate în apropiere sau pe groapa mormântului;
Barma Grande 3, vatră situată la 0,60 m deasupra gropii mormântului;
Barma Grande 4, arsură găsită peste întregul schelet;
Grotte des Enfants 1 , vatră situată sub corpurile decedaţilor;
Grotte des Enfants 2, vatră, fără indicii de localizare;
Grotte des Enfants 3, vatră situată sub corpurile decedaţilor;
Cavillon, vatră, fără indicii de localizare;
Paglicci, vetre peste groapa mormântului;
Rusia: Sungir 2, 3, fragmente de cărbuni, situate sub corpurile decedatilor
(N. O. Bader, Ju. A. Lavruchin, (eds.), 1 998);
Kostenki 8 nu este precizat, deşi noi am semnalat acţiunea focului pe oasele
craniului;
Cehia: Doini Vestonice 1 , 2, elemente de arsură, situate pe oase şi pe
mobilierul funerar;
Doini Vestonice 3, cărbune de lemn, îară indicii de localizare;
Doini Vestonice 4, vatră situată în apropierea mormântului;
Predmosti 2, urme de cenuşă şi de incinerare (cf. şi H. Ullrich, 1 997, 300385).
B. Maureille (2004, 85) mai precizează că la Doini Vestonice, în cadrul
mormântului triplu, mortul depus la mijloc avea un fragment ars, de coastă de cal,
depusă în gura sa. Tot la Doini Vestonice este semnalată descoperirea unui mormânt
de copil cu scheletul ars, dar fără craniu.
M. Oliva (20 1 3, p. 284) semnalează şi faptul că la Predmosti, în groapa
mormântului, osemintele intraseră în contact cu focul, de unde ideea numeroaselor
menţiuni privind prezenţa cărbunilor pe oasele scheletului, uneori arse, dar şi faptul
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că straturile groase, de culoare neagră provin din marile vetre adâncite în spaţiul
dintre groapa mormântului şi stâncile din jur. M. Oliva (20 1 3, 277) consideră că în
staţiunile din Ucraina, gropile aveau la origine acumulări de oase mari, însoţite de
cenuşă, ocru şi artefacte, în raport direct cu atenţia acordată marilor erbivore. Se mai
pot adăuga şi alte descoperiri, cum ar fi în Franta, unde mormintele din grotte du
Figurier şi l 'Abri du Cap Roux, au fost detaliat publicate, acordându-se atenţie spe
cială ofrandelor funerare din cochilii de G/ycymeris violacenses, Nassarius
circumcintcta, Nassarius gibbosula, Nassa (Arcu/aria) gibbosule, Nassa
circumcinta, Nassa acrosty/a, cu precizarea unuia dintre descoperitori, potrivit
căruia doar câteva fragmente osoase izolate, aparţinând unui înhumat, se aflau în
mijlocul unei vetre de foc (G. Onoratini, J. Combier, 1 995, 266).
O atenţie specială acordăm descoperirii de la Lagar Velho (Estremadura,
Portugalia), unde corpul unui copil de 5 ani a fost depus într-un mormânt situat lângă
peretele grotei, la adâncimea de 0,30 m, cu groapa amenajată special, iar înmormân
tarea a fost făcută pe baza unui ritual special, căci corpul era depus în poziţie întinsă
pe spate, cu picioarele puţin îndoite, iar înainte de înhumare, o creangă de Pinus
silvestris a fost arsă pe fundul gropii (J. Zilhâ.o, E. Trinkaus, 2002, 1 34- 1 43), fapt
interpretat de noi ca reprezentând intenţia de purificare a «locului de veci» al
copilului (Fig. 38).
Problematica relaţiei dintre structurile de combustie şi acelea funerare
constituie unul dintre cele mai importante elemente ale creaţiei materiale a comu
nităţilor umane din Paleoliticul superior european; acestea au şi importante conotaţii
spirituale, căci se referă îndeosebi la obligaţiile celor vii faţă de morţii din comu
nitatea respectivă; nerespectarea acestor practici, devenite norme obligatorii, putea
avea consecinţe negative foarte importante în mentalitatea epocii şi a spaţiului
geografic respectiv (V.-C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica, 20 1 2, 45-55), ştiut fiind că
„Focul este cea mai legitimă formă de purificare" (P. Coelho, 20 1 0, 1 54).
O altă dimensiune a importanţei focului, cu conotatii de spiritualitate o
constituie folosirea focului în grotele-sanctuar ale Paleoliticului superior european
(V. Chirica, 2006, 25-34). Se ştie că artiştii epocii paleolitice s-au folosit de avan
tajele focului pentru a produce lumina necesară creaţiei artistice sau pentru a trans
forma, prin ardere, diferite minerale în scopul obţinerii coloranţilor, dar şi prin
folosirea cărbunelui de lemn, uneori în asociere cu alte minerale, cu argilă, cu oase
arse etc., în final ajungând la nuanţe de negru pentru pictarea unor erbivore. Astfel,
R. Leakey ( 1 995, 1 37) scrie că la Altamira a fost descoperit primul model de lampă
din gresie, pentru a asigura pictorilor magdalenieni condiţii bune de lucru. Deci
lumina emanată de flacăra materialelor arse în foc a devenit element adiacent - dar
esenţial al creaţiei artistice paleolitice. Ea s-a multiplicat apoi, în aproape toate
grotele-sanctuar ale Paleoliticului superior european, sub diferite forme: lămpi cu
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ulei sau cu grăsime, mănunchiuri de crengi, mai ales de pin, cu care se putea ilumina
zona pictată (V. Chirica, 2006, 20-35). La Lascaux (Franţa), care reprezintă unul
dintre marile sanctuare paleolitice, cu peste 600 picturi şi 1 500 gravuri, toate reali
zate în timpul ameliorării climatice, Interstadiul Lascaux, datat între 1 6.000 ± 500 şi
1 5.500 ± 900 BP, au fost descoperite lămpi pentru iluminat, vetre, amprente de paşi
de oameni şi de animale, eşafodaje (schele), găuri pentru extracţia argilei şi a ocrului,
casete cu diverse obiecte, oase, vase mici şi tuburi pentru păstrarea picturilor etc.
(J. Clottes (sous la dir. de), 200 1 ; Clottes, J., 2003, 47-60; Clottes, J., 2005, 1 8-23).
Specialistii în domeniu au argumentat existenţa vetrelor şi a coloranţilor
obtinuţi, în pictura parietală, mai ales în cea magdaleniană, dar şi în cea aurignaciană.
Astfel, R. de Balbin Behrmann, J. J. Alcolea Gonzales, (2009, 562-564) au constatat
folosirea coloranţilor preparaţi prin amestec de cărbune vegetal cu diferite minerale
pentru obţinerea culorilor necesare, îndeosebi nuanţe de negru, prin arderea man
ganului. La Cougnac, în a treia fază de pictură, culoarea neagră se obţinea îndeosebi
din cărbune vegetal, iar la Gargas şi Tibiran, culorile se obţineau prin amestecul
cărbunelui vegetal cu mangan pentru negru, cu hematit şi ocru pentru roşu; la Grande
Grotte de Arcy-sur-Cure au fost identificate trei tipuri de culoare: negru, din cărbune
vegetal simplu, fără alţi compuşi; roşu, din ocru simplu, sau obtinut din amestec de
hematit cu argilă; se precizează că s-a folosit cărbune de lemn, în mod intenţionat,
nu întâmplător, la pictura din grotele franceze: Niaux-Reseau Clastres, Fontanet,
Gargas, Tibiran, Pech Merle, Cougnac, Arcy-sur-Cure, în timp ce în grotele
spaniole: Altamira, Ekain, Candamo, Tito Bustillo s-a folosit cărbune de lemn
amestecat cu argilă sau cu alţi coloranţi naturali, ori cu oase arse (R. de Balbin
Behrmann, J. J. Alcolea Gonzales, 2009, 563-567). Se apreciază şi că negrul natural
era obţinut din cărbune de lemn simplu, în amestec cu mangan, sau chiar din arderea
oaselor (M. Menu, 2009, 55 1 ).
În nivelele aurignaciene din grota Chauvet, vetrele, care au asigurat datarea
ansamblului pictural între 32.900 şi 3 1 .520, au oferit nu numai eşantioane de cărbune
pentru datări de cronologie absolută, dar şi coloranţii necesari pictării figurilor rupes
tre, aşa cum o demonstrează calul din Galeria Megaceros, la ale cărui picioare s-au
descoperit fragmente de cărbune zdrobite şi fragmentate, provenind dintr-o vatră
situată la mai putin de 2 m de ansamblul pictat (J.-M. Geneste, 200 1 , 46; J. J. Alcolea
Gonzales, R. de Balbin Behrmann, 2007, 449). Alte studii efectuate asupra pigmen
ţilor au putut preciza faptul că, pe baza analizelor de culori de la Chauvet, au fost
identificate două faze picturale: în faza veche s-a constatat folosirea cărbunelui de
leI1U1 ca şi element de pictură, iar în faza următoare, cărbunele de lemn era amestecat
prin apăsare cu degetul, în scopul uniformizării argilei peretelui, dar s-a folosit şi un
amestec de cărbune de lemn sfătîmat şi amestecat în apă (Valerie Feruglio, Dominique
Baffier, 2005, 1 5 1 ). În grota Fumane (Italia), s-au descoperit numeroase vetre de foc
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aurignaciene şi gravettiene, care au stabilit vârsta locuirilor, pe baza cărbunilor de
lemn: între 34.3 1 2 + - 347 BP şi 30.320 ± 320 BP pentru locuirile aurignaciene,
respectiv, între 3 1 .490 ± 250 BP şi 29.828 ± 390 BP pentru acelea gravettiene (St.
Bertola, A. Broglio, F. Gurioli, Giampaolo de Vecchi, Al. Facciolo, I. Fiore, A.
Tagliacozzo, P. Pallecchi, 2009, 1 69, tab. 1 4. 1 ). Dar descoperirile din grota Fumane
au mai precizat că vetrele erau folosite pentru prepararea cărnii, căci au fost identificate
oase fracturate şi urme de descamare, produse cu unelte de silex, dar mai ales au fost
găsite oase arse în perimetrul vetrelor (St. Bertola, A. Broglio, F. Gurioli, Giampaolo
de Vecchi, Al. Facciolo, I. Fiore, A. Tagliacozzo, P. Pallecchi, 2009, 1 76; A. Broglio,
M. de Stefani, F. Gurioli, P. Pallecchi, G. Giachi, Th. Higham, F. Brock, 2009, 755758). De altfel, este de precizat că şi la Ripiceni-Izvor (România), în vetrele de epocă
musteriană au fost descoperite numeroase oase de animale, considerate ca fiind
folosite ca şi combustibil, în lipsa lemnului (Al. Păunescu, 1 993; V. Chirica, Oct.
Liviu Şovan, 2006, 8); şi la Mitoc-Malu Galben am descoperit oase arse, pe vetre sau
în perimetrul acestora (V. Chirica, 2007, 1 68-1 70).
Focul a fost folosit de către comunităţile umane pentru valorizarea sa: a
luminii şi a căldurii, uneori a fumului sau a cărbunilor şi chiar a cenuşii, aşa cum
demonstrează studiile etnografice în domeniu. Astfel, A. van Gennep ( 1 909, 79)
apreciază că, în cadrul riturilor de trecere, se impunea inhalarea fumului sacru, ca o
recunoaştere a importanţei vetrei şi a focului; de asemenea, s-a observat că în unele
zone geografice şi la unele popoare, corpurile celor morţi erau depuse temporar în
mormântul iniţial, cu ceremonii specifice; ritul principal consta în îndepărtarea cărnii
de pe oase, sau aşteptarea procesului natural de descarnare, dar uneori fenomenul de
putrefacţie era potenţat cu ajutorul focului; urma apoi ritualul propriu-zis, cu etape
succesive de ceremonii: toţi participanţii duceau câte o bucată de lemn, pe care o
aruncau în focul făcut cu acest prilej, dar focul era amenajat de către femei, în timp
ce bărbaţii strângeau oasele arse, le puneau într-un vas atârnat în casa mortului, apoi,
în cadrul ceremoniei de unire a mortului cu lumea subpamânteană, se cântau cîntece,
femeia care ducea vasul cu oase şi cenuşă cânta şi dansa, apoi urna era depusă într
o groapă, peste care se punea o piatră (A. van Gennep, 1 909, 1 33-1 36).
Deci, dacă se acceptă faptul că muzica şi jocurile au avut un rol important în
manifestările şi ritualurile comunităţilor paleolitice, este de acceptat că acestea se
organizau cu predilecţie în jurul focului, ca element de adoraţie a unor forţe încă
necunoscute. Se poate aduce în discuţie şi problemtica transmiterii acestor manifes
tări cultice, a ritualurilor specifice folosirii valenţelor de profundă spiritualitate, cu
ajutorul focului. Dacă ideile prezentate mai sus se referă îndeosebi la populaţii
actuale, constatăm ca aceeaşi idee, pe care o atribuim şi omului preistoric: starea de
sacralitate, constituită ca trăsătură specifică, manifestată prin acte şi acţiuni voite,
printre care luăm în consideraţie creaţia sa artistică şi manifestările cultuale, în
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primul rând legate de morţi, de fenomenul funerar, în întreaga Preistorie a comuni
tăţilor umane (V. Chirica, 20 1 1 ), ştiut fiind faptul că în artă şi ideologie, implicit în
religie, formele de esprimare pot să apară şi să se perpetueze rară existenţa unor
legături directe între practicanţi. Un singur exemplu ar putea fi acela că, la rromii
actuali de pe teritoriul României, odată cu înmormântarea (înhumarea) se face un
foc mare, pentru purificarea sufletului celui mort. De altfel, noi putem oferi şi alte
exemple, aparent greu de explicat: ceramica pictată, aparţinând culturii Cucuteni,
faza B, identică, în ceea ce priveşte formele şi decorul, cu ceramica, tot pictată, apar
ţinând culturii Yangshao (în China), chiar dacă între cele două fenomene artistice nu
există nici o legătură (deşi acestea sunt contemporane). Un alt exemplu poate părea
destul de prozaic: la Mitoc (pe Prut, în România), dar şi în unele zone geografice din
America, lipsite de lemn de foc, oamenii pregătesc, vara, un amestec din dejecţiile
de peste iarnă (numai de la vaci), cu paie de cereale, pe care le lasă la uscat, iar pe
timpul iernii, aceste produse sunt folosite pentru încălzire sau pentru prepararea
hranei.
Mai amintim şi alte situaţii, care, prin constatarea multiplicării lor, au
devenit norme obligatorii în cadrul ritualurilor funerare: arheologii au observat că,
în cazul mormintelor mezolitice (îndeosebi din unele zone geografice din Franţa),
corpul celui înmormântat era protejat de o adevărată cutie din lespezi de piatră; peste
„capacul" acesteia (o mare lespede depusă peste lespezile montate vertical) se
aprindea un foc destul de mare, deşi nu foarte intens; gestul funerar se repeta la
fiecare înmormântare, iar oasele găsite în cenuşa sau printre cărbunii de pe aceste
lespezi au fost interpretate ca reprezentând dovezi ale "ospăţului funerar'', pregătit
cu ocazie înmormântării.
Considerăm necesar să prezentăm un alt studiu de caz, cu referire la vetrele
din perimetrul sau din apropierea mormintelor epipaleolitice şi mezolitice de pe
Valea Dunării. De altfel, trebuie să apreciem însăşi prezenţa structurilor de
combustie în nivelele de locuire, ca reprezentând elemente foarte importante ale
campamentelor instalate de comunităţile umane: 5 vetre şi o alta, distrusă de feno
mene geo-pedologice, la Cuina Turcului-Dubova, în niv. I, şi alte 6, în niv. II
epipaleolitic; mai multe vetre de foc au fost identificate în nivelele mezolitice de la
Gura Văii-Ostrovu Banului; două vetre în nivelul II, mezolitic, de la Ogradena
Jcoana; trei nivele arheologice, cu vetre de foc, au fost identificate în locuinţa-bordei,
mezolitică, de la Ostrovu Corbului-Botu Cliuciului, altele aparţinând nivelului de
locuire, dar în afara locuinţei-bordei; alte vetre (23) au fost descoperite în nivelul II
al aceleiaşi culturi; vetre de dimensiuni şi tipuri diferite au fost dezvelite şi la Schela
Cladovei-La Canton. În această staţiune, în nivelele de locuire de tip Schela
Cladovei semnalarea cu privire la relaţia vatră (foc) - scheletul mormântului este
destul de vagă şi se referă doar la mormintele descoperite în 1 968 (nu se precizează
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numărul lor), cu vetre de foc amenajate (probabil chiar funcţionale) deasupra
mormintelor, deci aparţinând unui anume ritual funerar. „Oasele au putut suferi
calcinări parţiale" menţionează Al. Păunescu (2000, 45 1 ), situaţia fiind explicată
„datorită distanţei mici sau foarte mici între schelet şi vatră". Noi credem că ar trebui
să luăm în consideraţie faptul că, la vremea descoperirilor de aici, cunoştinţele
arheologilor români erau destul de sumare sau chiar inexistente în ceea ce priveşte
fenomenul funerar în Paleolitic-Mezolitic; nu trebuie omise nici numeroasele
bulversări stratigrafice din întreaga zonă, determinate de numeroasele reveniri ale
unor comunităţi umane, ale căror amplasamente au distrus, chiar şi parţial, stra
tigrafia şi amplasamentele anterioare ale campamentelor anterioare, cu toate amena
jările lor. În sfărşit, nu trebuie să uităm faptul că spaţiul nostru geografic s-a aflat şi
din acest punct de vedere, la periferia geografică a marilor arii culturale ale Europei
preistorice. Din acest punct de vedere, constatăm lipsa aproape permanentă a creaţiei
materiale, inclusiv cu valenţe de spiritualitate, a comunităţilor umane paleolitice. Au
fost unele creaţii de mare valoare tehnică şi tipologică, cum ar fi tehnica şi tipologia
pieselor litice din nivelele musteriene de la Ripiceni-Izvor, inclusiv intenţia acestor
comunităţi de a-şi amenaja locuinţe din oase mari de mamut; în Paleoliticul superior,
ar fi de notat doar descoperirile de la Stânca-Ripiceni, ca şi tehnica şi tipologia
pieselor litice de la Mitoc-Malu Galben, ori, poate, piesele de artă sau cu conotaţii
speciale, de la Piatra Neamţ-Poiana Cireşului; în rest, nu au fost descoperite decât
creaţii mediocre, care nu se pot ridica la nivelul celor din culturile Paleoliticului
superior din alte zone geografice ale Europei. Din cauza faptului că şi cercetarea
arheologică românească s-a aflat în spatele cortinei defier, într-o totală izolare faţă
de cercetarea ştiinţifică vest-continentală, lipsa de interes a lumii ştiinţifice occiden
tale a rămas în permanenţă destul de manifest pronunţată, astfel că şi în prezent
constatăm că ne aflăm la aceleaşi limite teritoriale de lipsă se interes ştiinţific.
Tentativele noastre de a ne integra în sferele de acţiune coerentă a centrelor de
cercetare occidentale se loveşte de lipsa de interes ştiinţiific a specialiştilor occiden
tali: doar valoarea creaţiilor materiale de la Mitoc-Malu Galben îi determină pe
colegii belgieni să revină în această mare staţiune paleolitică pentru evidenţierea şi
valorificarea ştiinţifică a descoperirilor.
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Creaţia artistică a comunităţilor umane ale Paleoliticului european, îndeo
sebi a Paleoliticului superior, dar şi în Epipaleolitic-Mezolitic este bogată şi variată
în ceea ce priveşte reprezentarea mediului natural, ca element de opoziţie a factorului
uman, a încercărilor sale permanente de a stăpâni mediul şi de a-l transforma în
mijloacele de subzistenţă, pentru supravieţuire. Sentimentul religios a constituit o
trăsătură permanentă a tuturor activităţilor omului. Acesta s-a recunoscut pe sine, pe
galetul de jasp de la Makapansgat (Africa de Sud), pe care l-a adus din mediul amorf
în mediul sacralizat ca urmare a amplasării campamentelor, cu aproximativ trei
milioane de ani în urmă (J. Clottes, 2005, 1 8-25; G. Davidescu, V. Chirica, M.
Cucolea, 2005, 1 8-20; G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2009). Odată cu
dezvoltarea conştiinţei, când primii oameni au devenit conştienţi de ceea ce repre
zintă în mediul natural ostil, putem spune că încep şi modificările în lumea naturală,
în mediul înconjurător, conform scopurilor existenţei umane; fenomenul este
considerat ca aparţinând aceleiaşi perioade de timp (R. Leakey, 1 995, 74). Omul a
devenit conştient de sine mai ales atunci când a descoperit, în mediul natural,
elemente identice sau asemănătoare cu chipul său şi le-a acordat atenţia cuvenită,
deoarece începuse să le considere ca aparţinând speciei pe care o reprezenta în
ansamblul lumii vii; el se considera identic cu cei după chipul şi asemănarea sa. În
ceea ce priveşte încercările arheologilor, şi ale exegeţilor religiilor preistorice, de a
înţelege sacralitatea comunităţilor umane, începând de la primele lor manifestări, noi
am luat în consideraţie descoperirile din peştera Kozamika, Bulgaria (A. Guadelli,
J.-L. Guadelli, 2004, 87-95), unde, în nivelele de locuire aparţinând Paleoliticului
inferior, datate între 1 ,2 şi 0,9 milioane de ani, au fost descoperite mai multe
fragmente de aşchii din os, decorate cu striuri trasate intenţionat, şi care nu provin
de la operaţiunile de tranşare a cărnii. Cea mai reprezentativă este o tibie de bovideu,
lungă de 95, 1 5 mm şi lată de 1 2,4 1 mm, descoperită în stratul 1 2, datat la I .OOO.OOO

* Cf. şi V. Chirica, G. Bodi, C.-V. Chirica, Teme iconografice, reprezentate în creaţia artistică
religioasă preistorică, in ArhMold., XXXV, 20 12.
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de ani. Piesa a fost decorată cu mai multe serii de striuri cu lungimea de 1 0- 1 5 mm.
Prima serie de striuri este situată la extremitatea stângă a piesei, acestea fiind oblice
în raport cu axul suportului, şi este constituită dintr-o striaţie şi un grup de 3 incizii.
A doua serie este situată la 1 6 mm dreapta faţă de prima serie, şi este formată
dintr-un grup de 4 incizii paralele, distanţate la 1 -2 mm una de alta, dispuse tot oblic;
a patra incizie, ultima, este alcătuită din 4 tăieturi fine, tot oblice. A treia serie este
situată la 25 mm distanţă de seria precedentă, şi este alcătuită din 2 incizii, ce par a
fi superficiale, dar trasate aproape perpendicular pe axul lung al piesei. Lungimea
lor este de 8,5, respectiv, 1 1 ,5 mm. Această serie, cea mai bine conservată, este şi
cea mai bine reprezentată: este situată la 1 1 ,5 mm distanţă de precedenta, iar lun
gimea celor 4 incizii este de 1 0- 1 3 mm. Prima incizie este profundă şi are un profil
în U asimetric, cu o uşoară răzuire la partea inferioară. A treia incizie s-a executat pe
fundalul unei lustruiri; inciziile a doua şi a patra nu au trăsături diferite de
precedentele.
Un comportament social al comunităţilor umane de tip Homo erectus pare
să fie evidenţiat şi în descoperirile de la Belle-Roche (Belgia), ori pe terasa înaltă a
Loarei (Franţa), datată pe la 1 milion de ani, ce pare să facă dovada existenţei unor
construcţii special amenajate încă la această vârstă (J.-M. Cordy et alli., 1 993, 287300; J.-M. Cordy et alli., 200 1 , 98; J. Despriee et alli., 200 1 , 98). Semnalăm şi
descoperirea de la Bilzingsleben (Germania), datată între 350.000-320.000 ani, ce
dovedeşte ideea de continuitate a fenomenului estetic. Aici, pe un fragment de tibie
de elefant au fost trasate doar prin incizii, fascicule de linii verticale, încadrate de
linii oblice, simetrice (J. K. Kozlowski, 1 992, 33) (fig. 1 ), aceste elemente
constituindu-se printre cele mai vechi manifestări artistice preistorice, realizate cu
intenţie de către artiştii epocii. Întâmplător sau nu, decorul incizat pe unul din
fragmentele de oase este identic cu razele soarelui la asfinţit: linii verticale, încadrate
simetric de grupe de linii oblice, radiale.
O altă etapă în această tentativă perpetuă de devenire conştientă şi religioasă
este aceea când omul şi-a creat propria imagine, prin ceea ce s-a numit „masca" de
la Roche Cotard (Fig. 4), datată la 38.000 - 36.000 ani BP (V.-C. Chirica, G. Bodi,
V. Chirica, 20 12, 1 7-68). Trebuie să amintim şi descoperirea mormântului de la
Shanidar, din Irak, unde decedatul a fost depus pe un „pat" de flori, identificate ca
specii pe baza eşantioanelor de polen (V.-C. Chirica, V. Chirica , 20 1 2, 5 - 1 9; J.
Renault-Miskovsky, M. Girard, Bui Thi Mai, 2005, 209). S-a constatat că păstorii
nomazi din Irak folosesc şi în prezent speciile respective de flori pentru valenţele lor
vindecătoare, astfel că descoperirea de la Shanidar comportă două aspecte: aspectul
spiritual-estetic, reprezentat de depunerea mortului pe un „pat" de flori, şi aspectul
spiritual - al tendinţei permanente a omului spre revenirea sa la viaţă, ca urmare a
caracteristicilor vindecătoare ale plantelor respective. Noi admitem faptul că omul
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s-a născut cu sentimentul religios (G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005,
20-2 1 ) şi că de atunci omul a început acţiunile sale de substituire a întregului mediu
în care trăia. În acest sens, oamenii au trebuit să facă apel la forţe exterioare propriilor
lor posibilităţi terestre, deoarece se ştie că, în mentalul colectiv al oamenilor
preistorici, forţele generatoare ale naturii pot lua forme omeneşti, devenind, în felul
acesta, divinităţi protectoare. Aşadar, constatăm că primele imagini, noţiuni şi chiar
sisteme, pe care omul le-a creat despre lumea înconjurătoare, dar şi despre sine
însuşi, sunt de origine religioasă (E. Durkheim, 1 995, 2 1 ); acestea sunt rezultatul
gândirii religioase a omului ca entitate superioară a lumii. De aceea noi apreciem că
prin sentimentul religios, comunităţile umane au ajuns la creaţii artistice sau la mani
festări cultice, care pot fi tratate ca şi obiective religioase, deoarece le găsim reluate
sub forme diverse, dar aproape identice în realizarea artistică şi cu conotaţie reli
gioasă. Aşadar, încă din Preistorie, reprezentările religioase aparţin sacrului colectiv,
destinate să întreţină, eventual să refacă anumite stări mentale ale comunităţii,
tocmai ca elemente ale unei realităţi şi mentalităţi colective, de natură socială. În
felul acesta credem că au apărut şi s-au dezvoltat (multiplicat) riturile, cu numeroase
variante de manifestare, atât în domeniul celor vii, cât şi în ceea ce priveşte trecerea
spre tărâmul de dincolo. În cadrul formidabilei sale creaţii artistice, cu tematică
foarte vastă şi prin multiple forme de reprezentare, noi am identificat diferite teme
religioase, de o importanţă covârşitoare; una dintre acestea ar putea fi considerată
substituirea. Desprins din restul lumii animale prin inteligenţă, dar mai ales prin
faptul că a desfăşurat activităţi comune, gândite coerent, dovedind caracterul vieţii
sale sociale, omul a dus o luptă permanentă cu mediul ostil, reprezentat fie prin ma
rile carnivore, fie prin restul animalelor, fie prin însăşi ostilitatea mediului natural
ambiental, astfel că, îndeosebi în Paleoliticul superior (în perioadele istorice sau în
culturile arheologice mai vechi nu avem dovezi concludente), vânătorii comu
nităţilor umane au căutat să-şi subordoneze, chiar şi parţial ori temporar, întregul
mediu ambiental; în acest sens, comunităţile umane paleolitice şi-au asumat cu
câteva zeci de mii de ani în urmă (dacă luăm în consideraţie doar elementele cons
titutive ale Paleoliticului superior), sensurile creaţiei biblice: „creşteţi şi vă înmulţiţi
şi stăpâniţi pământul şi domniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate
animalele, peste toate vietăţile, ce se mişcă pe pământ, şi peste tot pământul" (Biblia,
Facerea, l , 28), prin care omul a devenit stăpânul întregii lumi vii. Pentru a-şi
îndeplini acest deziderat, omul a încercat să-şi substituie forţa şi agilitatea anima
lelor, carnivore sau erbivore. Unii specialişti acceptă ideea substituirii (deghizării)
doar în scopul de a se putea apropia de animale, în scopul facilitării vânătorii. Noi
credem că în Paleoliticul superior comunităţile umane ajunseseră deja la un grad
mult mai mare de cunoaştere a propriei valori, astfel că omul şi-a asumat rolul de
stăpân aproape absolut al întregii lumi cunoscute. În acest sens observăm că încă din
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Paleoliticul mijlociu, substituirea, dominaţia asupra animalelor ostile, s-a făcut prin
depunerea rituală a coamelor de ren şi cerb, a altor părţi din animalul vânat, în
mormintele special amenajate pentru cei decedaţi dintre membrii comunităţii
respective; ideea şi ritualurile s-au păstrat până în Mezolitic (Fig. 40; Fig. 4 1 ) (M.
Otte, 1 999, 1 1 9, 202-203; V. Chirica, D. Boghian, 2003, vol. I, 1 08-1 1 1 ). Dintre
modalităţile depunerilor de ofrande, poate şi cu semnificaţii pe care nu le cunoaştem,
putem crede că exista un ritual specific în cadrul ritului înhumării. Într-o anumită
etapă ( cultură arheologică) a Paleoliticului superior, vânătorul îşi asumă şi îşi
asigură forţa, viteza de mişcare, deci acele capacităţi definitorii ale erbivorelor şi
carnivorelor a căror „îmbrăcăminte" o ia, dar îşi păstrează esenţa umană: mâinile şi
picioarele (care sunt redate foarte sugestiv în artă); acoperirea capului - principala
sursă a vieţii şi a puterii - cu „masca" animalului substituit a constituit un element
religios esenţial în întreaga epopee a comunităţilor umane de a deveni stăpânii
mediului. Prin aceea că, „îmbrăcând" pielea animalului, acoperindu-se cu capul
acestuia, omul se identifică cu însuşi animalul vânat, de la care preia, simbolic,
esenţa existenţei sale. Din acest punct de vedere, putem accepta ideea că substituirea
biblică, a fiului lui Avraam, cu berbecul pentru jertfa adusă Creatorului (Biblia,
Facerea, 22, 1 - 1 3) a fost devansată cu peste 50 de milenii. La Hohlenstein-Stadel,
în Germania, a fost descoperită statueta masculină (reconstituită din peste 200
fragmente), creată dintr-o defensă de mamut. Are trunchiul alungit, picioarele scurte,
ca şi braţul stâng (cel drept a fost distrus din vechime). Reprezentarea capului, de
tipul felinei, face din această creaţie prima reprezentare cu caracteristici duble, om
animal, din arta mobiliară paleolitică, datată pe la 32.000 ani BP (Fig. 42). În
staţiunile din Franţa: Gabillou, Lourdes, Trois Freres, iconografia substituirii marilor
erbivore de către omul-vânător este mai bogată şi diversificată (Fig. 43) (J. Gaussen,
1 964). Precizăm că unii specialiştii au interpretat aceste creaţii artistice ca
reprezentând şamanii, deghizaţi în «mari vrăjitori» (A. Leroi-Gourhan, 1 965, 86; J.
Clottes, 2005, 24-25; Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, M. Merlini, 20 1 1 , 300).
Astfel, în grota Trois Freres, a fost pictată o adevărată compoziţie cu personaje
complexe, fiind redată substituirea animalelor prin antropomorful cu trăsături
zoomorfe: bizonul cu coapse şi sex uman; coame de cerb, visaj de bufniţă, labe de
leu şi coapse umane; omul-bizon, ce dansează şi cântă la un instrument muzical
(flaut ?); mai mult încă, animalele din faţa sa sunt compozite: labe de cerb, cap de
bizon sau ren cu labele anterioare suprapuse. Avem aici o reprezentare complexă a
spiritului uman, ale cărui sensuri simbolice nu au fost încă înţelese de către
specialişti.
Un comportament simbolistic complex este dovada creaţiei operelor de artă,
cu elemente de spiritualitate individuală şi/sau colectivă. Statuetele feminine pot
reprezenta un ideal estetic feminin, ori ridicarea femeii la nivelul de divinitate, dar
=
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şi ideea fecundităţii, a perpetuării speciei (J.-P. Duhard, Brigitte Delluc & Gilles
Delluc, 20 1 4).
Descoperirea sanctuarelor de la Laussel, Dolni Vestonice, din multe peşteri
situate în Franţa, Italia, Spania, presupune existenţa sacrului colectiv. În aceeaşi
manieră, credem că prezenţa unei statuete feminine, în picioare, acoperită cu un
omoplat de mamut, groapa rituală fiind apoi umplută cu pământ amestecat cu ocru,
peste care s-au pus trei blocuri de cărbune (Kostienki I, niv. 1 ), ori a unui mormânt
de femeie, cu scheletul în poziţie chircită, acoperit cu doi omoplaţi de mamut (unul
fiind decorat cu incizii), cu craniul deformat patologic, dar şi a altor schelete cu
deformări patologice, care s-au bucurat de înmormântări deosebite, sugerează atenţia
deosebită, tot ca element de sacru colectiv. De asemenea, apreciem că, prin arta
monumentală, care capătă amploare, s-a trecut de la divinizarea personală, indivi
duală, la cea colectivă, ca un element important al organizării sociale, cu compo
nente religioase. Multiplicarea imaginilor sexuale feminine, este în legătură cu
sacralitatea naşterii, după cum redarea cuplului sau a dublării divinităţii feminine,
pe o placă de calcar, la Laussel, poate reprezenta un element esenţial al sacralităţii
procreaţiei.
În Grota Fumane (A. Broglio, G. Dalmeri (a cura di), 2005; St. Bertola, A.
Broglio, F. Gurioli, de Vecchi, Giampaolo, Al. Facciolo, I. Fiore, A. Tagliacozzo, P.
Pallecchi, 2009, 1 67- 1 8 1 ; Vasile Chirica, 2006a, 1 93-208) cea mai importantă
creaţie artistică o reprezintă imaginea antropomorfului, probabil bărbat, schema
tizată (Fig. 5). Văzută din faţă, pare să aibă capul redat cu două coame slab convexe,
neterminate (sau ale căror părţi finale au fost distruse); în mâna dreaptă, acesta ţine
un element de aspect geometric (dar poate fi şi o reprezentare zoomorfă, căci par să
se distingă cele patru picioare, fiind suspendat la nivelul capului); mâna stângă o are
tot semi-orizontală, cu antebraţul în jos, iar picioarele se termină în arce de cerc,
parţial asemănătoare cu motivul în „inel" de pe altă reprezentare. Dar observăm
caracterul artistic-religios al reprezentării, poate chiar o scenă de dans. Dacă luăm în
consideraţie şi fragmentele de coaste de erbivore, decorate cu incizii, ori incisivii de
cerb, cu caneluri pe treimea dinspre rădăcină, întregim tabloul acestei staţiuni - loc
de ceremonii ale unor elemente de accentuată spiritualitate. In plus, trebuie să
adăugăm faptul că, în Peştera Chauvet, zoomorful (bizonul) are trăsături umane,
reprezentate prin mâini (J. Clottes, 2005a, 67-75; Vasile Chirica, 2006b, 1 85- 1 9 1 )
(Fig. 23).
O altă temă religioasă, intens tratată în arta Paleoliticului superior, dar şi a
Neo-Eneoliticului a fost aceea a marii divinităţifeminine, cu toate determinările sale,
şi a rolului esenţial în supravieţuirea entităţii umane. Realizările antropomorfe
feminine de la Kostienki, pe Don, sunt întregi (6) şi fragmentare (peste 80); 6 erau
decapitate în vechime, dar au fost găsite şi peste 20 de capete izolate. Uneori capul
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avea decor „în benzi" gravate, dar şi alte părţi anatomice erau decorate cu motive
diferite, printre care notăm forma unui colier dispus între sâni. Au fost descoperite
statuete în poziţie şezândă, depuse ritual în gropi mici, săpate în interiorul locuinţei,
pe un strat de lut foarte fin, pereţii fiind vopsiţi cu ocru roşu, iar întregul complex
era acoperit cu omoplaţi de mamut. Materia primă o constituie fildeşul, calcarul,
lutul ars. Realizarea sânilor, ori abdomenul proeminent al statuetelor demonstrează
că acestea reprezentau divinitatea însărcinată (ilustrată cel mai bine la Kostienki
XIII). Imaginile reprezintă, aşadar divinitatea feminină, ca element al unei noi
ideologii religioase din această parte a Continentului (G. Bosinski, 1 990, 1 23), care
a stat la baza credinţelor neo-eneolitice în domeniu.
Prin observaţii continui, permanente, omul a putut să constate natura vieţii,
a perpetuării speciei. Biologii au demonstrat că orice fiinţă se naşte cu un dublu
instinct: de hrană şi de procreare, ca element al naturii sale de existenţă. Fiind parte
componentă a întregului mediu natural, chiar dacă a devenit cel mai important
element al său, omul nu s-a putut desprinde, ideologic, de natura devenirii şi multi
plicării sale fiziologice. A constatat că perpetuarea speciei se realizează prin natura
feminităţii, fie om, fie animal, astfel că, din punct de vedere ideologic a ridicat femi
nitatea la rangul de mare divinitate, pe care a înzestrat-o cu multiple calităţi, toate
având ca substrat procrearea şi naşterea. Nu subscriem întru totul ideii despre „cultul
fertilităţii şi fecundităţii" atribuit plasticii feminine preistorice, steatopigiei, redării
exagerate a feselor şi sânilor la statuetele de tip Venus. Abia relativ recent, unii
specialişti în ginecologie (J.-P. Duhard, 1 995, 65-70), au analizat trăsăturile
anatomice ale statuetelor paleolitice de acest tip şi au făcut deosebirea între starea de
graviditate a unor creaţii artistice feminine şi starea de obezitate, pe care noi am
numit-o ideal de frumuseţe al unor comunităţi umane. În acest sens, al creaţiei, ca şi
canon artistic cu valenţe religioase, am considerat că reprezentarea de la Laussel,
Carte a jouer, constituie, de fapt, esenţa de a da viaţă, a divinităţii feminine, prin
auto-procreere. În ceea ce priveşte calitatea precară a realizării artistice de aici, noi
am interpretat-o ca fiind elementul esenţial al obligativităţii respectării canonului
religios, care trebuia realizat prin mijloace artistice adecvate. Aşadar, apreciem că
nu realizarea artistică este mediocră (cum se apreciază în literatura de specialitate),
ci s-a dorit reprezentarea ideologică a necunoscutului divin al auto-procreării. Ideea
a continuat şi în unele culturi arheologice neo-eneolitice (V. Chirica, 2004, 1 871 94), unde creaţia artistică feminină este considerată ca reprezentând esenţa
sacralităţii în ceea ce priveşte perpetuarea comunităţilor umane. Astfel, în unele
civilizaţii eneolitice, Marea Divinitate este reprodusă în aceeaşi poziţie de dublare
simetrică a propriei imagini. (fig. 36). În directă legătură cu această temă importantă
în creaţia religioasă a artei paleolitice şi neo-eneolitice, credem că poate fi încadrată
asocierea Marii Divinităţi cu elementul masculin, de regulă de natură celestă. Cea
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mai veche, dar şi cea mai reprezentativă creaţie artistică religioasă în acest sens o
reprezintă scena din Peştera Chauvet, datată la 32.000-3 1 .000 ani BP (J. Clottes
(sous la dir. de), 200 1 , fig. 1 6 1 - 1 62; J. Clottes, 2005a, 67-75; V. Chirica, 2006, 20):
pe un planşeu calcaros (situat în partea cea mai adâncă a peşterii, la înălţimea de
peste 1 ,5 m, poate cu intenţia de a supraveghea tot ce fusese pictat până aici), a fost
redat conturul amplu al unui urs de peşteră, peste care s-a trasat, tot cu culoare
neagră, zona sacralizată feminină a procreerii şi naşterii: zona genitală şi coapsele,
întreaga imagine fiind pusă sub protecţia regeneratoare a capului de bovideu, cu
mâini de om, pictat la partea superioară a planşeului (fig. 23). Aşadar, ca şi la
Fumane, unde vânătorul îşi etala trofeul ce reprezenta succesul vânătorii, al exis
tenţei comunităţilor umane respective, la Chauvet vedem înfăţişată însăşi ideea
continuităţii vieţii umane, prin redarea esenţei perpetuării speciei: principiul feminin,
pe planul htonic, şi cel masculin, regenerator, pe planul uranic, celest.
Aceeaşi idee o găsim şi la Grimaldi, unde se remarcă şi placa pe care a fost
reprezentată, ca la Laussel, imaginea procreerii, a acuplării celor două elemente,ying
şi yang. Satuetele au fost realizate conform „canoanelor" religioase sau estetice ale
timpului şi comunităţii umane de aici. Alte celebre Venus paleolitice au fost realizate
potrivit aceloraşi canoane ale artei şi religiilor paleolitice, referitoare la disponibili
tăţile artistice ale Marii Divinităţi şi ale caracteristicilor acesteia. Dar, după opinia
noastră, cea mai evidentă realizare artistică din domeniul manifestării religioase în
sensul asocierii divinităţii feminine cu taurul celest, o vom revedea, 1 7 milenii mai
târziu, într-o altă grotă din Franţa, Magdelaine des Albis, unde a fost realizată o scenă
complexă: femeia este redată în pozitie genicologică, iar bizonul în poziţie „de atac"
(Fig. 44). Aşadar, în această interpretare a manifestărilor ideologice ale comu
nităţilor umane, constatăm asocierea imaginii feminine cu forţa regeneratoare a bizo
nului sau a calului, ca la Magdelaine (Tam) (Franţa) (A. Leroi-Gourhan, 1 965, 500502), dar reprezentarea acestei teme o regăsim şi pe ceramica eneolitică de factură
cucuteniană, unde este reprezentat taurul celest (Ruginoasa, Târgu Ocna-Podei România, Bilcze Zlote - Ucraina) sau în asociere cu berbecul ( Hoiseşti - România)
(Fig. 33; Fig. 34; Fig. 35); precizăm şi faptul că artiştii apocii au creat şi imagini
diferite ale entităţilor feminin - masculin, cum ar fi în siturile de la Ghelăieşti,
Dumeşti, Truşeşti, Scânteia (România), unde reprezentarea feminină se deosebeşte
de cea considerată masculină prin unele trăsături specifice (V. Chirica, M.-C.
Văleanu, 2008). În ceea ce priveşte gravura şi pictura paleolitică, putem constata
chiar o anumită evoluţie a reprezentărilor, cu unele identităţi şi în arta eneolitică. Mai
întâi, observăm redarea divinităţii în poziţie sexuală, singură (Gabillou) sau în
asociere cu bizonul (La Magdelaine des Albis), numai cu cornul de bizon (Venus cu
cornul, de la Laussel), sau cu capul de bizon pictat deasupra (Chauvet), dar şi ca
protectoare, în asociere cu alte animale (La Magdelaine des Albis, Anglis-sur1 52
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l 'Anglin, Pech Merle, Hochlenstein Stadel). Divinitatea poate fi considerată şi
protectoare a întregii vieţi, circumstanţă în care putem aprecia că atât coamele
bourului, ale bizonului (V. Chirica, M.-C. Văleanu, 2008), cât şi ale berbecului
reprezintă un univers închis, în centrul căruia se află Marea Divinitate protectoare.
Aşadar, o altă suită de reprezentări ale Divinităţii Universale o descoperim
pe placa de la Laussel şi pe cea de la Grimaldi, în ceea ce s-a numit „coincidenţa
contrariilor". În aceste creaţii artistice noi putem interpreta faptul că artiştii epocii (ai
comunităţilor umane respective) au dorit să reprezinte sacralitatea procreaţiei,
necunoscutul divin al acestui act, şi tocmai pentru aceasta s-a folosit, la Laussel, o
placă de calcar cu impurităţi; nu realizarea este mediocră, ci s-a dorit o scenă neclară,
pentru a marca sacralitatea faptului încă necunoscut de către comunitatea religioasă
a timpului.
Artiştii Paleoliticului şi ai Neo-Eneoliticului s-au supus «canonului» privind
imaginea interzisă a divinităţii. Această nouă interpretare a creaţiilor artistice
paleolitice o poate constitui, ca altă temă artistică şi religioasă, imaginea interzisă,
deoarece faţa, adică visajul divinităţii feminine este fie neredat (femeia acefală, la
Gabillou, statuetele fără cap, de la Kostienki I), fie foarte slab şi neclar redat, astfel
că stabilirea caracterului antropomorf feminin se datorează doar conturului trupului
acesteia. Ca interpretare, în Vechiul Testament se spune că a-L vedea pe Dumnezeu
este mortal pentru oameni (A. Besarn;:on, 1 996).
Am constatat că, în proporţie dominantă, creaţiile artistice preistorice (paleo
litice şi neolitice) au redate, uneori cu obstinaţie, caracteristicile feminităţii, dar
visajul este doar sugerat, iar uneori lipseşte cu desăvârşire. Fac excepţie statuetele
de la Brassempouy, sau din alte puţine staţiuni paleolitice, iar în Neo-Eneolitic,
proporţia statuetelor feminine „rară chip" este mult mai mare. O posibilă explicaţie
poate sta tot în textul scripturistic „Şi şi-a acoperit Moise faţa sa, căci se temea să
privească pe Dumnezeu" (Biblia, Ieşirea, 3, 6). Aşadar, canoanele de realizare
plastică a divinităţii impuneau, ca modele de creaţie artistică, reprezentarea însemne
lor feminităţii, dar interziceau redarea sub orice fel a chipului acestora, obligativitate
ce a devenit, după opinia noastră, o temă importantă a creaţiei artistice paleolitice şi
neo-eneolitice. Nu ne referim aici la statuetele paleolitice şi neolitice, găsite fără cap,
deci sparte, probabil, ritual. Luăm în consideraţie descoperirea unui număr impre
sionant de statuete antropomorfe feminine întregi, dar al căror vizaj este doar schiţat,
extrem de schematizat. În acest «canon» se poate înscrie prezenţa statuetelor
feminine, de tip „Venus'', de la Lespugne, Brassempouy, Montpazier, Sireuil,
Tursac, Mainz-Linsenberg, Mauem, Savignano, Willendorf, Malta, Moravany,
Kostienki, de vârstă paleolitică, dar şi a celor neo-eneolitice.
Aceste statuete se caracterizează prin obligativitatea imaginii interzise,
canon respectat cu stricteţe în arta paleolitică şi eneolitică, ceea ce ne apropie, aşa
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cum am mai precizat, de textul Vechiului Testament. Prezenţa unui număr sporit de
statuete, la Grimaldi, unde s-au descoperit şi morminte de copii, dovedeşte existenţa
unor locuri cultice importante pentru manifestările religioase ale vremii. Precizăm
că în simbolismul artei neo-eneolitice, reprezentările feminine sunt foarte nume
roase, şi acest nou aspect al creaţiei artistice preistorice se află în relaţie directă, fiind
chiar determinat de viaţa agricolă a comunităţilor umane, din care a rezultat îmbo
găţirea şi diversificarea manifestărilor cultuale ale vieţii religioase. C.-M. Lazarovici
(2006, 68) apreciază că în numeroase creaţii artistice, faţa ori creştetul repre
zentărilor umane este acoperit de o mască, aceasta constituind un atribut al zeităţii.
O tratare deosebită, a imaginii feminine, pe care o găsim în sanctuarele
Paleoliticului superior, dar şi în unele staţiuni neo-eneolitice, o constituie oranta,
potrivit descoperirilor la Galgenberg, GeissenklOsterle, poate şi Laussel (aşa
numitul arcaş), dar şi pe ceramica sau în arta statuară eneolitică.
Dacă analizăm cu atenţie imaginea orantei, aşa cum a fost realizată de artiştii
din paleolitic şi neolitic, vom constata că aceste creaţii pot sugera existenţa unei alte
divinităţi, poate masculine, aflată pe un plan superior celei feminine. Ne referim la
faptul că am descoperit mai multe creaţii plastice, paleolitice şi neo-eneolitice, în
care divinitatea (dacă acestea nu reprezintă personificarea unei preotese, cum se
constată în cazul unor religii ale Orientului antic) este redată cu mâinile ridicate la
rugăciune (V. Chirica, M.-C.Văleanu, C.-V. Chirica, 20 1 0a, 1 59-204; V. Chirica,
M.-C.Văleanu, C.-V. Chirica, 20 1 0b, 307-330). Toţi exegeţii religiilor eneolitice
(îndeosebi cucuteniene) apreciază existenţa unei singure divinităţi superioare, de
natură feminină, de unde a derivat şi ideea de „Religie a Mamei Universale", dar noi
constatăm existenţa unei schimbări aproape totale de ideologie: apariţia unei „Religii
a Tatălui Universal'', căci divinitatea feminină imploră ajutorul unei alte forţe
spirituale, care îi este superioară, iar această forţă nu putea să fie decât reprezentarea
(divinitatea) masculină, regeneratoare. Spre această idee ne conduce aproape întrea
ga creaţie artistică, ce reprezintă dualitatea masculin-uranic - feminin-htonic. Nu
generalizăm ideea existenţei divinităţii masculine, superioară celei feminine; ca şi la
Chauvet ori Laussel etc. (Paleolitic), ori Ruginoasa, Bilce Zlote etc. (Eneolitic), divi
nitatea supremă putea să fie reprezentată de zoomorful masculin, iar în alte localităţi
- situri-sanctuare paleolitice şi neo-eneolitice, divinitatea supremă putea fi
reprezentată de antropomorful feminin. Aşadar, apreciem că nu trebuie să se gene
ralizeze nici supremaţia „Religiei Marii Mame", nici aceea a „Tatălui Universal",
căci noi credem că au existat deosebiri în ceea ce priveşte creaţia artistică, pe fun
damnente religioase, ale diverselor comunităţi umane paleolitice şi neo-eneolitice.
Realizarea plasatică a mâinii reprezintă, în cadrul demersului nostru, o altă
temă importantă în arta şi religiile preistorice europene. Ea este reprezentată în
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aproape toate grotele-sanctuar ale Paleoliticului superior european, dar şi în creaţii
de la sfârşitul timpurilor glaciare de pe alte continente (J. Clottes, 2005, 1 8- 1 9).
În Marea Grotă de la Arcy-sur-Cure au fost identificate numeroase semne,
ce au completat „tabloul" artistic al pictorilor aurignacieni; se remarcă elementele
antropomorfe: degete grupate, mai multe (şapte) amprente de mâini în negativ, cu
degete complete (de adult şi copil), o altă mână cu degetele incomplete, o mână în
pozitiv, o reprezentare vulvară şi alte trei elemente antropomorfe, printre care o
siluetă feminină, la a cărei realizare s-a folosit relieful calcaros, întărit de ocru roşu,
prin care i s-au dat formele generoase ale statuetelor de tip Venus. Grota Gargas din
Franţa este celebră mai ales prin reprezentarea mâinilor în peste 250 imagini pictate,
a foarte numeroaselor ( 1 43) gravuri de animale (numai 5 animale pictate), dar şi prin
bogatele resturi paleontologice. Frapează prezenţa mâinilor pictate, care nu însoţesc
alte figuri realizate în aceeaşi manieră artistică; au fost identificate 1 03 imagini ale
mâinii stângi, dintre care 72 negre, 28 roşii, 2 albe, una cu ocru, şi 36 ale mâinii
drepte: 1 3 negre, 23 roşii, inclusiv amprente în argilă; se remarcă, de asemenea, cele
l O mâini întregi, nemutilate, altora lipsindu-le degete sau numai anumite falange;
unele mâini, îndeosebi de copii, au fost doar schiţate. Pe baza numeroaselor repre
zentări de mâini, au şi fost denumite două Sanctuare ale acestora, de aceea observăm
importanţa reprezentării mâinii în atât de multe variante şi motive artistice, inclusiv
cu deformaţii, poate congenitale sau mutilate în urma unor accidente provocate de
vânătoare sau de animalele feroce, dar nu excludem mutilarea mâinii în cadrul ritua
lurilor de trecere, de iniţiere, când tinerii, poate că şi tinerele, aveau de suportat
proceduri care le periclitau chiar viaţa (M. Eliade, 1 992, 1 76), de unde deducem că
reprezentarea mâinii avea un rol extrem de important în creaţia artistică sacră a
Paleoliticului superior. Dar noi considerăm că la fel de importantă poate fi asocierea,
în pictură, a reprezentării calului şi a mâinii, aceasta din urmă fiind repetată în multe
spaţii ale peşterii de la Paglicci, Italia (A. Palma di Cesnola, 1 988), dar şi în
numeroase alte sanctuare paleolitice din Franţa.
Importanţa reprezentării mâinilor a fost analizată de diverşi critici ai artei
paleolitice, redarea lor fiind considerată coregrafie religioasă, limbaj (care încă nu a
fost decodificat) sau mesaj . Noi vedem în redarea mâinii şi alte elemente de factură
religioasă: Mâna care crează, atunci când imaginea ei este alăturată creaţiilor
artistice, pe pereţii grotelor-sanctuar; mâna care protejează, atunci când este situată
în conexiune cu erbivorele neferoce (Paglicci, Pech-Merle ); mâna care poate stăpâni
animalele dăunătoare (Chauvet, Arcy-sur-Cure); mâna care se sacrifică, poate în
cursul vânătorii; mâna cu puteri superioare, atunci când este redată cu deformaţii
patologice, cu degete mutilate sau lipsă (Arcy-sur-Cure, Gargas). Atât de numeroa
sele reprezentări, la Chauvet (peste 500 de semne), Gargas (peste 250, dar numai 1 O
întregi), ne transmit mesajul religios al acestor comunităţi umane. Mâna care crează
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poate fi reprezentată şi prin aceea că în mai multe grote creaţiile artistice au fost
făcute cu mâna (degetul) în argila moale a pereţilor, sau pe locul de călcare, acestea
fiind protejate, nedistruse în cadrul ceremoniilor cultice.
În arta culturii Precucuteni, mâna este bine reprezentată, dar fără a fi redată
în asociere cu alte părţi anatomice ale corpului uman, iar această temă religioasă este
interpretată ca fiind protectoarea conţinutului vasului pe care a fost modelată, în
relief, cu cinci degete desfăcute (N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă, 2006, 1 1 81 1 9). Această interpretare se poate extinde la întregul univers cunoscut al lumii vege
tale şi/sau animale (în funcţie de conţinutul vasului), chiar dacă se apreciază că, în
general, vasele de cult conţineau cereale (N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă,
2006, 1 1 8-1 1 9). În sensul cultual al civilizaţiei Cucuteni-Tripolie, redarea mâinii
într-o gamă foarte variată de procedee stilistice, s-a realizat prin reprezentarea între
gului corp al divinităţii feminine (C.-M. Lazarovici, 2006, 65-7 1 ). Există o mare
varietate a modelelor de reprezentare a mâinilor: întinse simetric vertical în jos sau
în sus; în poziţie de orantă (ridicate spre implorarea unei alte divinităţi); în poziţie de
dans (o mână în jos, alta în sus); în poziţie de solicitare (întinse orizontal-arcuite); de
ofertă (ambele mâini întinse spre dreapta, ţinând un obiect); cu două sau mai multe
degete, dar foarte stilizate; intenţionat deformate (ambele mâini prelungite mult sub
talia divinităţii şi terminate cu motiv geometric - cerc sau punct); mâini care, anato
mic, pleacă din umeri, fiind dublate de altele, care pornesc din partea inferioară a
taliei, ca o prelungire a sa, dar deasupra rochiei (C.-M. Lazarovici, 2006, 65-7 1 ), etc.
Din punct de vedere al spiritualităţii comunităţilor umane paleolitice, noi
credem că în sensul caracterului religios al întregii creaţii artistice, exegeţii perioadei
nu mai pun la îndoială existenţa fenomenului religios, al sacrului individual şi
colectiv la respectivele comunităţi umane. E. Durkheim ( 1 995, 48) apreciază că
„lucrnl sacro este îndeosebi acela pe careprofanul nu trebuie şi nu poate să-l atingă
fără a fi pedepsit" şi din nou suntem obligaţi să apelăm la scrieri şi fapte biblice,
relativ la interdicţii. Poate că în această accepţiune a obligaţiilor sacrului colectiv
constă obligativitatea respectării sacrului individual, de către artiştii comunităţilor
preistorice, cu referire la imaginea interzisă. Din acest punct de vedere, se consideră
că religia este „un ensemble d'actes rituels !ies a la conception d 'un domaine sacre
distinct du profane et destines a metre l 'âme humaine en rapport avec Dieu "
(J. Perrot, 2005, 66), sau „ensemble des doctrines et des practiques qui etablissent
Ies rapports d'etre humain avec la puissance divine" (Dictionnaire actuel de la
Langue Fran<;aise, 1 989, Flamarion, 978). M. Otte (2004, 5) apreciază că „ii n 'y a
pas de religion sans le sentiment que certaines forces depassent la mesure de
l 'homme, de son action, de ses connaissances ou de sa pensee". Noi credem că,
începând din Paleoliticul superior, omul se considera pe el însuşi puternic, stăpân al
spaţiului şi al tuturor celor care îl înconjurau, acesta fiind şi sensul existenţei sale, de
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a stăpâni peste tot pământul. În acest sens, încheierea lui A. Leroi-Gourhan ni se
pare extrem de importantă: ,,Est-ii indispensable de parler de religion si / 'on lien
compte d'une spiritualite aux racines multiples, profondement inserees dans Ies
differents domaines de la psychophysio/ogie des Anthropiens. L 'homme, createur
d'outils, est aussi le createur des symboles d'expression verbale ou des formes
symboliques " (A. Leroi-Gourhan, 1 976, 759). La rândul său, M. Eliade ( 1 994, 5)
apreciază că „>religie< poate fi un termen util cu condiţia să nu ne amintim mereu
că el implică necesarmente credinţa într-un Dumnezeu, în zei sau în spirite, ci se
referă la exprimarea sacrului şi prin urmare are legătură cu ideile de fiinţă, sens şi
adevăr '', iar E. Durkheim ( 1 995, 5 1 ) scrie: „credinţele religioase propriu-zise sunt
întotdeauna comune unei colectivităţi determinate, ce aderă la ele şi îi practică
riturile "; este ceea ce noi am dorit să argumentăm când am precizat faptul că fiecare
comunitate umană, chiar din aceeaşi fază a civilizaţiei (cucuteniene, de exemplu),
îşi poate avea propriile manifestări de cult religios, propriul sanctuar şi propriile
locuinţe de cult, unde se celebrau propriile divinităţi (agricole şi nu numai), în cadrul
unor manifestări specifice.
Cum s-a văzut, în Paleoliticul superior european, dar şi din Orientul
Mijlociu, viaţa spirituală este extrem de bine documentată prin cele aproape 200
grote-sanctuar, ca şi prin creaţiile de artă religioasă, cu elemente de sacralitate indivi
duală şi colectivă. În acest sens, apreciem că arta magdaleniană poate fi considerată
ca element foarte important al mentalităţii religioase în întreaga epocă paleolitică.
Începând cu această prioadă, arta şi religia au o vocaţie publică, aparţinând întregii
comunităţi şi noi credem că s-a stabilit o legătură importantă între grupuri şi între
membrii grupului. Căutarea unor anumite zone ale peşterii pentru redarea anumitor
scene pictate, asocierea omului cu animalele în cadrul unor scene comune, ori
asocierea om-animal, în care omul îmbracă trăsăturile esenţiale ale animalului (mai
ales agilitate şi forţă), figuraţia schematizată feminină, ori redarea numai a sexua
lităţii feminne, apariţia superiorităţii umane prin redarea animalului rănit (şi nu orice
animal, ci numai cele mai puternice - cai, bizoni, urşi), toate acestea vădesc nivelul
culturii religioase la care au ajuns vânătorii magdalenieni. Considerăm necesară şi
explicarea prezenţei sanctuarelor în grote (A. Leroi-Gourhan, 1 965, 1 1 4- 1 28; ***
L 'Art des cavernes.; M. Berenguer, (f.a.). La început (rară să ne referim la o anumită
perioadă din istoria evoluţiei comunităţilor umane), peşterile au fost folosite doar ca
adăposturi naturale, împotriva factorilor dăunători ai mediului natural: frigul,
vânturile, ploile, animalele; în felul acesta găsim locuiri în grote începând cu
Paleoliticul inferior şi până în perioade postpaleolitice; dar atunci cînd omul a ajuns
să-şi recunoască valorile spirituale, grotele au fost transformate în sanctuare, fie ca
depuneri ale celor morţi, fie ca elemente de legătură cu divinităţile celeste, de orice
natură or fi fost ele. În cadrul demersului nostru, vedem grotele cu descoperiri
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arheologice de esenţă spirituală, ca elemente materiale, vizibile, ale sacrului
individual şi colectiv. Nu mai itinerăm aici exemplele elocvente alefaptului religios,
ca activitate aproape permanentă a vieţii spirituale a comunităţilor umane preistorice
(V. Chirica, 20 1 1 , 1 9-50). Grotele constituiau în mod natural spaţii închise, specifice
sacrului, manifestărilor interzise profanului şi ele deveneau sacre prin însăşi locuirea
umană; când comunităţile umane le-au transformat în sanctuare, ale căror pereţi erau
acoperiţi cu creaţia artistică cu specific spiritual, oamenii nu au mai locuit în acele
grote, pentru ca specificul sacrului să nu fie atins de prezenţa profanului. Observăm,
aşadar, sau ne putem gândi nu numai la interdicţia profanului de atingere a sacrului,
dar şi invers, izolarea sacrului de prezenţa profanului. Asta nu înseamnă că viaţa
spirituală nu s-a produs şi în afara grotelor; în imensele întinderi loessice ale Europei
de est şi centrale, în lipsa grotelor, însăşi locuirea umană a fost transformată în
sanctuar, prin amenajarea mormintelor ca spaţiu sacru al celor morţi, ori a locurilor
de cult, unde s-au păstrat creaţiile artistice ale artei mobiliare. Putem avea unele
rezerve asupra obligativităţii de tratare stilistică a unor opere de artă mobiliară, pe
care le-am inclus în categoriile temelor iconografice, dar acest fapt se poate referi la
modalităţile de realizare plastică, fie că ne referim la omul-leu de la Hohlenstein
Stadel, fie că luăm în consideraţie marii vrăjitori din arta parietală franceză. Chiar
dacă admitem că fiecare comunitate umană paleolitică sau neo-eneolitică avea
propriile canoane de reprezentare artistică, bazată pe comuniunea de gândire spiri
tuală şi de manifestare în cadrul ritutilor şi ritualurilor, credem că existau anumite
specificităţi locale, poate chiar temporare, dar nu omitem nici posibilele diferenţieri
ideologice ale comunităţilor respective. Putem constata şi faptul că unii arheologi
sau exegeţi ai artei şi religiilor paleolitice şi neo-eneolitice fac abstracţie de crono
logia strictă a locuirilor, a creaţiei artistice religioase, atunci când se fac generalizări
cu privire la o anumită cultură arheologică (civilizaţie) preistorică.
Aproximativ 200 de staţiWli, locuiri în grote şi pe terasele unor râuri sau pe
marile platouri (din imensa Câmpie loessică a Europei estice şi central-nordice) au
fost descoperite şi caracterizate ca dovezi concludente ale existenţei sacrului indivi
dual şi colectiv la comunităţile umane din Paleoliticul superior. Dacă la acestea adău
găm numeroasele sanctuare ale comunităţilor neo-eneolitice, ori locuinţele de cult,
a căror prezenţă a fost constatată în fiecare staţiune neo-eneolitică cercetată prin
săpături sistematice, ne putem crea o imagine asupra complexităţii vieţii religioase,
specifice tuturor comunităţilor umane preistorice, chiar dacă detaliile privind ritua
lurile cultice vor rămâne necunoscute cercetărilor actuale.
Specialiştii actuali acceptă ideea existenţei unor rituri şi ritualuri religioase,
care presupuneau chiar şi sacrificii cultice, ori existenţa unor deformaţii patologice,
considerate tot elemente cultice, provenite ca urmare a acestor ritualuri, sau că
acestea puteau reprezenta un cod, un „limbaj" mutual, „un joc al degetelor ce
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asigura exprimarea sau expresia diferitelor teme ", după aprecierea lui A. Leroi
Gourhan (***, Art et civi/isation .. l 984a).
Tema reprezentării bărbatului a fost realizată în mai multe ipostaze. Mai
întâi, a fost creat semnul virilităţii, phalus-ul, în decorul gravat. Cel mai adesea este
reprezentat Marele Vrăjitor, în mai multe moduri de realizare, interpretate ca
substituire a zoomorfului de către antropomorf. Chiar prima şi cea mai veche operă
de artă mobiliară, Omul cu cap defelină, de la Hohlenstein-Stadel, redă ideea substi
tuirii, de fapt, a însuşirii caracteristicilor animalelor feroce. Noi vedem substituirea
în două direcţii: înlocuirea omului prin animalul de sacrificiu sau prin depunerea
rituală, în morminte, a ofrandelor de animale vânate, dar şi încercarea de substituire
cultică a animalului puternic, feroce (leu, bizon, cerb) de către vânătorul paleolitic.
Artiştii au redat mai multe scene ale acestor substituiri: picioare, mâini şi sex uman,
cu corp şi coame de animal, trup uman şi cap de animal, de cele mai multe ori în
mişcare accentuată, poate dans cultic. Nu omitem nici reprezentarea de la Fumane,
unde antropomorful poate ţine în mână (dar picioarele sale pot fi în scenă de dans)
un animal capturat. Sunt şi creaţii artistice unde bărbatul-vânător este prezent prin
săgeţile trase din arc sau prin suliţele aruncate asupra vânatului. Reţinem şi faptul că
numai în două reprezentări, de aceeaşi epocă (Gabillou şi Lascaux) bărbatul se află
în dificultate, în faţa animalului, vânat sau în atac, cu precizarea suplimentară că în
Fântâna (Puits) de la Lascaux, poate loc-sanctuar special, bizonul este rănit şi îşi
pierde viscerele.
Din punctul nostru de vedere, simbolurile din arta preistorică (în sens
european, deci Paleolitic şi Neolitic) erau reprezentate sub formă de semne, cărora
creatorii lor le acordau semnificaţii deosebite, specifice unor areale spaţiale şi
temporale, ori unor culturi (civilizaţii) arheologice. Ne bazăm pe faptul că în spi
ritualitatea preistorică fiecare semn creat trebuia să semnifice, să simbolizeze ceva,
iar acel ceva era reprezentat de semnul creat în cadrul sacrului individual, dar cu
manifestări de înţelegere şi acceptare ale întregii comunităţi. În ceea ce priveşte
raportul magie - religie, credem că distincţia dintre cele două noţiuni-elemente ale
spiritualităţii este greu de operat în cadrul manifestărilor cultuale preistorice. Din
punct de vedere al istoriei religiilor (al religiilor preistorice), credem că aceste două
manifestări cultice au putut să coexiste uneori, chiar şi în cadrul aceloraşi comunităţi
umane, fiecare având, probabil, ritualuri diferite, dar care trebuiau să marcheze
năzuinţa omului spre împlinirea unor necesităţi, în primul rând materiale, dar
depinzând de elemente superioare vieţii terestre, iar implorarea forţelor benefice
(poate de către orante, sau prin intermediul acestora), situate în exteriorul lumii
cunoscute de către manifestanţi (în cadrul procesiunilor sacrului colectiv) se realiza
potrivit unor canoane proprii fiecărei comunităţi, dar şi cu caracter general în cadrul
fiecărei civilizaţii (culturi arheologice), pe toată întinderea sa (a civilizaţiei sau a
.
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campamentelor comunităţii respective), în spaţiul geografic de manifestare. În fond,
artiştii cucutenieni, ori ai altor civilizaţii arheologice mai mult sau mai puţin contem
porane lor, erau obligaţi să se supună canoanelor de realizare artistică, evident cu
conotaţii spirituale. Transmiterea, ideilor şi cunoştinţelor, ca şi factori de cunoaştere
şi de manifestare cultică s-au produs la toate comunităţile umane preistorice de pe
foarte largi spaţii geografice. În felul acesta credem că se poate explica identitatea
unor elemente decorative, de factură geometrică, în Gravettianul Europei de Est şi
Occidentale, şi în neoliticul aceluiaşi spaţiu geografic, indiferent de suportul pe care
este realizat (ivoriu de mamut, respectiv ceramică din lut ars). Ne referim, printre
altele, la decorul cu romburi sau triunghiuri sau la decorul spiralic geometrizat, cu
identităţi în Gravettian (Mezin, Rusia) şi pe ceramica cucuteniană din aproape
întregul areal de răspândire. În ceea ce priveşte lipsa explicită, intenţionată a feţei
statuetelor, sau acoperirea acestora cu mască, ori cu reprezentări mascate, inclusiv
animaliere, credem că ar trebui să vedem cel puţin două elemente cultice: în primul
rând, obligativitatea imaginii interzise a divinităţii, potrivit canoanelor spirituale; în
al doilea rând, credem că este vorba de substituirea omului prin animalul de
sacrificiu (să nu uităm că există şi a doua valenţă a substituirii forţei şi agilităţii
animalului de către om (cu precădere de către bărbatul-vânător).
Dacă acceptăm ideea religiozităţii creaţiei artistice, mai ales a artei
preistorice, trebuie să nu omitem caracterul social al manifestărilor. ,,Ele s-au născut
în şi din religie, sunt produsul gândirii religioase " (E. Durkheim, 1 995, 22). Este
drept că aproape toţi teoreticienii ideii cu privire la aspectele religioase ale creaţiei
artistice în Preistorie se bazează pe fapte din religiile istorice, aşa că, din punctul
nostru de vedere este destul de dificil, poate chiar lipsit de istoricitate să acceptăm
toate aserţiunile lor ca având valoare obligatorie când discutăm arta preistorică şi
valenţele sale religioase; cu toate acestea, în lipsa unor informaţii acceptabile în sens
istoric, poate că ar trebui să luăm în consideraţie fapte din paleoetnografie şi să
încercăm să le transpunem în viaţa comunităţilor preistorice. Începând, poate, cu
galetul de jasp de la Makapangsgat, dar cu certitudine în Paleoliticul superior,
oamenii au fost în măsură să acorde atenţie deosebită, în sens de adoraţie, unor
obiecte pe care le-au considerat încărcate de sacru, adevărate hierofanii în sensul lui
M. Eliade ( 1 992, 22 şi urm .). Explicaţia este sau poate fi simplă în sensul în care
omul preistoric, odată atins sau pătruns de sacralitate, avea tendinţa permanentă de
a-şi duce viaţa în apropierea, chiar în intimitatea obiectelor sacralizate. Am putea
admite că însăşi amplasarea campamentelor, determinată de condiţiile de mediu (dar
poate, nu numai, ci şi de anumite entităţi ideologice) putea însemna consacrarea
spirituală a locului. În acelaşi sens, credem că însăşi amenajarea locuinţei era întot
deauna încărcată de sacralitate prin rituri, ritualuri şi depuneri votive, specifice, iar
explicaţia poate consta în faptul că în fiecare locuinţă cucuteniană găsim statuete
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feminine, dar şi alte obiecte sacralizate, sau care demonstrează existenţa sacrului,
căci omul, chiar din Preistorie, era pătruns de necesitatea de a se situa în perimetrul
timpului şi al spaţiului sacru, al manifestărilor de sacralitate. În acest fel, în ritualuri,
devenite sărbători religioase, omul preistoric îşi putea găsi dimensiunea sacră a vieţii
pământeşti, ca element al sacralizării propriei existenţe, el însuşi considerându-se
creaţie a necunoscutului divin al procreaţiei, aşa cum găsim această manifestare
ideologică pe placa de la Laussel. Aşadar, sacrul, de orice natură ar fi el, se manifestă
prin simboluri şi prin semne care simbolizează nu numai natura religiozităţii comu
nităţilor umane, ci însăşi elementele ideologice ale acestei religiozităţi.
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Tema 6. Viată
si
moarte în Paleoliticul superior,
'
'
Epipaleoliticul şi Mezoliticul de pe teritoriul Europei.
Spiritualitatea depunerii ofrandelor în morminte•

O tratare coerentă şi cu caracter interdisciplinar a problematicii cu privire la
viaţa şi moartea membrilor comunităţilor umane impune mai multe elemente care
trebuie luate în consideraţie: terminologia pe care intenţionăm să o folosim: creaţiile
materiale ale oamenilor vremii, apoi pe acelea de ordin spiritual: sanctuar, religie,
artă religioasă, spaţiu ritual şi spaţiu sacru la nivelul cronologic, cultural şi cultual
al Paleoliticului superior. În intenţia de a acorda importanţa cuvenită creaţiei mate
riale şi spirituale a comunităţilor umane preistorice (Paleolitic superior şi Neo
Eneolitic), arheologii consideră acum existenţa manifestărilor artistice cu semni
ficaţii religioase atât de profunde, încât se acceptă că la nivelul cronologic de
aproximativ 30.000 ani BP au existat sanctuare în care cei iniţiaţi îşi manifestau
starea de religiozitate. În fond, dacă ne referim la Naşterea Pruncului Iisus, lumea
creştină acceptă ideea că peştera în care Acesta s-a născut a devenit templu, iar ieslea,
altar. Dar numai cei iniţiaţi în momentul desfăşurării faptului sacru, adică păstorii şi
magii, au putut cunoaşte importanţa evenimentului; numai aceşti iniţiaţi au ştiut, au
fost îndrumaţi să vină la Peşteră să se închine şi să aducă daruri Celui care va deveni
Mântuitorul lumii creştine. În acest sens putem aprecia că şi la nivelul perioadei de
acum peste 30 de milenii, numai cei iniţiaţi, fără a li se acorda o categorisire specială,
au transformat grotele în apropierea cărora locuiau comunităţile umane, în temple
ale creaţiei artistice, cu importante valori spirituale, ale sacrului colectiv. De altfel,
* Cf şi V.-C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica, 20 1 2 . Fenomenulfanerar în Paleoliticul Europei.
Spiritualitatea depunerii ofrandelor în morminte, în voi. Peter Lang, netipărit; V.-C. Chirica, G.
Bodi, V. Chirica, Le phenomene faneraire dans le Paleolithique de / 'Europe. La spiritualite de
la deposition d 'o.ffrandes dans Ies tombeaux, in SAA, 20 1 2 .
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toate dicţionarele dau aproximativ aceeaşi denumire sanctuarului: edificiu religios,
în general loc sacru, sfânt (Grand Larousse, vol. 9, 1 933, 2749). În ceea ce priveşte
noţiunea de religie, unii specialişti sunt tentaţi să acepte ideea existenţei fenomenului
religios numai atunci când are atributele instituţionalizării, cu monumente ridicate
în scop sacru, cu ierarhie, statute specifice, etc. În fond, după opinia noastră,faptul
religios şi manifestarea sa ca atare, materială, este legată numai de omul practicant,
de orientarea sa de spirit, de atitudinea sa mentală, astfel că în acest sens ne putem
referi numai la aspectele ideologice ale vieţii comunităţilor umane paleolitice.
Aşadar, pornind de la ideea că omul s-a născut cu sentimentul religios, putem aprecia
că Preistoria religiilor (M. Otte, 1 993), sau existenţa religiilor în Preistorie (A. Leroi
Gourhan, 1 965; A. Leroi-Gourhan, 1 990), adică fenomenul sacrului din trecutul
îndepărtat al omenirii poate constitui o realitate a vieţii sociale a omului - entitate
superioară a lumii, începând din Preistorie. Admiţând că nimeni nu a susţinut
vreodată că pereţii pictaţi ai grotelor paleolitice l-ar reprezenta pe Dumnezeu şi pe
sfinţii Săi, J. Perrot (2005, 66) ajunge la concluzia că „mot < religion > ne peut servir
ici qu'â dissimuler notre ignorence". Din acest punct de vedere, se apreciază că
religia constituie „un ensemble d'actes rituels !ies â la conception d'un domaine
sacre distinct du profane et destines â metre l'âme humaine en rapport avec Dieu"
(J. Perrot 2005, 66), sau „ensemble des doctrines et des practiques qui etablissent Ies
rapports d'etre humain avec la puissance divine" (xxx, 1 989. Dictionnaire actuel de
la Langue Fram;aise, 978). M. Otte apreciază că „ii n ' y a pas de religion sans le
sentiment que certaines forces depassent la mesure de l 'homme, de son action, de
ses connaissances ou de sa pensee" (M. Otte, 2004, 5).
Aşadar, chiar dacă opiniile prezentate se referă îndeosebi la starea actuală,
dar şi la Preistorie, noi le atribuim omului istoric dar şi celui preistoric, căci
observăm aceeaşi idee: starea de sacralitate, constituită ca trăsătură specifică şi
manifestată prin acte şi acţiuni voite, printre care astăzi putem să luăm în consideraţie
creaţia sa artistică. Apreciem că mai este necesară o precizare: nu credem că astăzi
am putea prezenta, preciza şi descrie în detaliu manifestările religioase, practicate de
comunităţile umane preistorice. Tot în directă asociere cu practicile religioase facem
distincţia între spaţiul ritual şi spaţiul sacru; spaţiul ritual nu putea fi, obligatoriu,
echivalat, chiar şi prin locaţiile manifestării, cu spaţiul sacru. Spaţiul ritual poate
deveni sacru numai ca urmare a repetării manifestărilor sacrului colectiv, dar şi prin
eficacitatea acestora, constatată ca repetiţie a împlinirilor solicitate; aşadar spaţiul
ritual, din grotele paleolitice sau din afara lor, poate deveni deschis sacrului, în
funcţie de atitudinea practicanţilor, a iniţiaţilor, dar poate că şi a unui număr mai
mare de adepţi, participanţi la manifestările cultuale respective.
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Comunităţile umane preistorice paleolitice au acordat vieţii ş1 morţii o
atenţie specială, situaţie care se poate explica prin existenţa celor două elemente
specifice numai Omului, ca entitate superioară a lumii vii:
1 . faptul că acesta avea sentimentul religios ca element al comportamentului
spiritual-ideologic;
2. prin caracterul social al întregii sale vieţi şi activităţi. Nu vom putea şti
niciodată modul de receptare a morţii în accepţiunile vieţii comunităţilor umane din
întreaga Preistorie, dar, pe baza descoperirilor arheologice, avem certitudinea că
oamenii epocii paleolitice aveau deja conştiinţa morţii. De aceea s-a încetăţenit ideea
folosirii expresiei că morţii din Paleoliticul superior erau depuşi în morminte „în
poziţia somnului". Noi nu putem şti dacă antropofagia rituală s-a născut odată cu
ideea conservării şi recuperării potenţelor trupului/spiritului celor morţi, sau mult
mai târziu, după anumite clarificări de ordin ideologic, poate ca un reflex tauma
turgie cu privire la eventualele valenţe de superioritate a celor care se impuseseră în
viaţa socială a comunităţii; nu excludem în totalitate ideea consumării ritualice a
trupului sau a unor părţi din corpul celor decedaţi, dar acest fapt se putea întâmpla
cu referire numai la cei care aveau malformaţii patologice, deci se aflau, ideologic,
în afara comunităţii (cu o conotatie de superioritate, nu de inferioritate). Nu exclu
dem nici canibalismul, dar credem că este vorba de ideologie, de mentalităţi spe
cifice doar unor comunităţi umane izolate, aşa că nu avem intenţia să generalizăm
această practică la toate comunităţile umane şi la întreaga Preistorie europeană. Pe
de altă parte, nu excludem nici ipoteza canibalismului ca valorizare spirituală, ca o
recunoaştere a virtuţilor ideologice ale celor consacraţi, după cum nu excludem nici
anumite practici privind sacrificarea unor membri ai comunităţi. Este foarte probabil
că moartea a fost percepută, iniţial, mai degrabă temporar, ca o parte a somnului,
motiv pentru care, atunci cînd au fost descoperite morminte cu schelete întregi, în
poziţie anatomică, acestea dovedesc faptul că morţii erau înmormântaţi, aşa cum
spuneam, „în poziţia somnului". (G. Bosinski, 1 990, 28).
Analiza descoperirilor de morminte sau numai a depunerilor funerare şi a
condiţiilor de descoperire, ori a contextului stratigrafic şi geo-cronologic, a acce
soriilor mormintelor, a depunerilor de ofrande, de cele mai multe ori cu caracter
ritualic, dar diferit de la o zonă geografică la alta sau de la cultură arheologică la alta,
demonstrează faptul că nu au existat practici sau canoane obligatorii, pe spaţii
geografice largi, nici în cadrul aceleiaşi civilizaţii arheologice. Credem că practicile
ritualice au apărut şi s-au multiplicat prin activităţi specifice, prin experienţă şi
adăugiri permanente, de asociere a riturilor de trecere şi transmitere, cu elemente
ideologice şi prin socializări, în cadrul comunităţii sau prin relaţii intercomunitar.
Practicile ritualice au existat cu certitudine, chiar dacă nu cunoaştem decât
foarte vag unele detalii ale manifestărilor cultice, dar considerăm că ele se încadrau
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în ceea ce numim sentimentul religios. După opinia noastră, faptul religios ş1
manifestările sale, toate aceste elemente specifice vieţii religioase preistorice erau
legate de fiecare practicant, de atitudinea sa mentală, astfel că ne putem referi numai
la aspectele ideologice ale vieţii comunităţilor umane paleolitice, căci nu putem
scoate manifestările personale din contextul colectivităţii, deoarece înmormântările
erau prin excelenţă manifestări publice, de caracter social, oricare or fi fost acelea.
Aşadar, pornind de la ideea că omul s-a născut cu sentimentul religios (V. Chirica,
2006, l O), putem aprecia faptul că fenomenul sacrului din trecutul îndepărtat al
omenirii a constituit o realitate a vieţii sociale a omului, începând din etapele de
început ale Preistoriei. Problematicile şi metodologiile proprii de cercetare, referi
toare la spaţii geografice şi plaje geocronologice diverse, ne oferă şi ne obligă să
acceptăm o primă imagine de ansamblu asupra complexităţii şi diversităţii mani
festărilor (creaţiilor) de artă mobiliară şi/sau parietală, a interpretărilor lor estetice,
cognitive ori magico-religioase, mai ales atunci când astfel de piese, singure sau
asociate cu obiexte de podoabă, au fost depuse ca ofrande în mormintele membrilor
comunităţii. Teoriile magico-religioase situează sacrul la originea artei, ca obiecte
sau imagini reproduse sau modificate pentru a fi adorate. Din acest punct de vedere,
noi credem că întreaga creaţie artistică avea nu numai conotaţii religioase, dar chiar
originea sa era religioasă. În acest sens, exegeţii fenomenului nu mai pun la îndoială
existenţa faptului religios, al sacrului individual şi colectiv la aproape toate comu
nităţile umane preistorice. În acest sens, E. Durkheim ( 1 995, 2 1 ) apreciază că „lucrul
sacru este îndeosebi acela pe care profanul nu trebuie şi nu poate să-l atingăfără a
fi pedepsit '', iar noi trebuie să apelăm la unele texte şi fapte biblice cu privire la
interdicţii şi la necesitatea respectării acestora. In acelaşi sens, dacă acceptăm ideea
religiozităţii creaţiei artistice, mai ales a artei preistorice, suntem obligaţi să admitem
inclusiv caracterul social al manifestărilor, căci „ Ele s-au născut în şi din religie,
sunt produsul gândirii religioase " aşa cum precizează E. Durkheim ( 1 995, 22).
În ceea ce priveşte asocierea scenelor cultice cu muzica, se ştie că vorbirea
articulată a precedat manifestările sonore de bucurie sau de tristeţe. Se deduce faptul
că cele dintâi forme acustice s-au produs prin instrumente de suflat, de tipul falan
gelor de ren, perforate, descoperite în grota Aurignac, la Piatra Neamţ-Poiana
Cireşului, etc., dar majoritatea experimentelor în domeniu s-au făcut abia în secolul
următor descoperirilor, atunci când astfel de obiecte s-au multiplicat în spaţiile
nivelelor de locuire, îndeosebi în asociere cu elemente de artă. S-a demonstrat că şi
cochiliile perforate intenţionat pot produce sunete, astfel că putem aprecia că toate
acestea erau depuse în morminte ca obiecte de podoabă, dar şi cu rolul de
„instrumente muzicale". În categoria instrumentelor de suflat, pentru a produce
sunete, se includ tuburile din os, cu una sau două găuri, dar la lsturitz (Franţa), la
Geissenklăsterle (Germania), la Cosăuţi, pe Nistru, etc.; în cadrul unor bogate
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inventare, considerate de importanţă cultuală, s-au identificat tuburi din os cu mai
multe perforaţii longitudinale, de tipul fluierelor de astăzi. La Poiana Cireşului Piatra Neamţ s-au descoperit mai multe falange de ren, perforate, iar la Cosăuţi, pe
Nistru, tuburi care ar fi putut avea acelaşi rol, motive pentru care noi am inclus şi
aceste două staţiuni printre sanctuarele Paleoliticului superior european.
O altă modalitate de a produce sunete s-a considerat a fi oasele de mamut,
pictate cu motive geometrice, îndeosebi acelea dispuse circular în spaţiul unei
locuinţe de la Mezin, Ucraina, datată la 1 5 .OOO ani BP. Pe baza repetării unor motive
picturale, Sergej Bibikov a creat muzica obţinută prin percuţie, pe care noi o consi
derăm că putea reprezenta o modalitate de exprimare sonoră în cadrul manifestărilor
cultice. Se mai consideră (M. Duvois, 1 994, 1 9-22) că în cadrul ceremoniilor
religioase din grotele pictate, sonoritatea se putea obţine şi prin percuţia stalactitelor,
ba chiar se induce ideea că motivele picturale ale unor animale, modalităţile de
reprezentare (cu capul întors, cu gura deschisă etc.), puteau constitui simboluri ale
ritualului religios.
Este evident faptul că procesiunile cultice cu muzică trebuiau să cuprindă şi
dansul, şi din acest punct de vedere, dacă statueta de la Galgenberg reprezintă nu o
orantă, ci o dansatoare, imaginea ei se aseamănă până la identitate cu redarea, pictată,
de pe ceramica eneolitică (Câmiceni, Iaşi). Păstrarea urmelor de paşi în mai multe
grote-sanctuar, chiar şi pictura din grota Fumane, ar putea constitui tot atâtea
elemente de certitudine a existenţei unor dansuri rituale în cadrul ceremoniilor
religioase.
Noi credem că prin întregul său comportament, omul a evidenţiat caracterul
social al existenţei sale cel mai târziu odată cu primele manifestări coerente ale
sacrului, prin ritualurile de înmormântare a semenilor lui, poate şi mai devreme,
odată cu conştientizarea producerii şi folosirii focului, devenit cel mai important
factor al mediului. Spre sfărşitul Paleoliticului mijlociu, dovezile existenţei sacrului,
ale spiritualităţii colective se înmulţesc, iar Homo sapiens crează şi stabileşte reguli,
comportamente, canoane, de cele mai multe ori obligatorii pentru întreaga comu
nitate. Necesitatea unui fapt religios s-a impus, şi noi putem constata cel puţin două
etape:
- prima, în care putem vedea o religie consacrată animalelor periculoase
omului, la Chauvet şi Arcy-sur-Cure, aparţinând Aurignacianului;
- a doua, consacrată marilor erbivore, în Magdalenian, când animalele
periculoase sunt pictate în spaţii obscure din interiorul grotei. Între acestea două,
statuetele feminine (divinitatea feminină) sunt încărcate cu multiple roluri cultice. În
acest sens, precizăm că au fost identificate sanctuare care conţin toate cele trei impor
tante elemente specifice: creaţii artistice, vetre (prezenţa focului ca simbol cultic) şi
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morminte, care reprezintă atenţia acordată celor trecuţi, ca factor de continuitate
spirituală, de trecere şi transmitere
Mai constatăm faptul că acea specificitate pe care încercăm să o atribuim
omului preistoric: starea de sacralitate, constituită ca trăsătură specifică şi mani
festată prin acte şi acţiuni voite, printre care avem în vedere creaţia artistică şi feno
menul funerar, constituia o trăsătură semnificativă a vieţii sociale a comunităţilor
preistorice. Noi nu credem că astăzi am putea cunoaşte în detaliu manifestările
religioase ale tuturor comunităţilor umane preistorice. Dar, în legătură cu practicile,
atât de diverse, ale înmormântărilor - ca factor de voinţă a membrilor comunităţii,
ori de relaţii sociale între aceştia, a unei anumite stări de religiozitate şi de con
tinuitate în mediile preistorice, încercăm să facem distincţia între spaţiul ritual şi
spaţiul sacru: spaţiul ritual nu putea fi echivalat în permanenţă (mai ales prin locaţiile
manifestărilor sale colective) cu spaţiul sacru. Spaţiul ritual a devenit sacru ca
urmare a repetării manifestărilor sacrului colectiv (ne referim, la continuitatea
înmormântărilor în acelaşi loc, considerat prin anumite elemente acceptate ca efica
citate a sa şi constatată ca repetiţie a fenomenului sacralităţii funerare); aşadar spaţiul
ritual din grotele paleolitice sau din afara lor, din imensele spaţii loessice ale diver
selor regiuni geografice europene, a devenit deschis sacrului în primul rând prin
atitudinea practicanţilor, dar mai ales a iniţiaţilor, poate că şi a unui număr mai mare
de adepţi, participanţi la manifestările cultuale respective. De fapt, primii iniţiaţi au
fost acei membri ai comunităţii, care s-au remarcat şi s-au impus prin trăsături fizice
deosebite, care îi ridica deasupra celorlalţi; deformaţiile patologice puteau fi aprecia
te, de către membrii comunităţii, ca rezultând din anumite trăiri superioare, astfel că
aceştia s-au impus şi din punct de vedere spiritual, ceilalţi membri ai comunităţii
acceptând aceste caracteristici de voinţă, de impunere chiar, dar rămânând la calita
tea de simpli practicanţi ai manifestărilor devenite cultice prin repetarea „scena
riilor"; cu timpul, unii membri participanţi au fost chiar obligaţi să renunţe la anumite
ritualuri, devenite interdicţii ale proceselor ritualice, sub forma canoanelor.
Acest prim demers al nostru în literatura românească de profil impune un
scurt excurs, începând cu ceea ce am putea numi ideile estetice, dar şi de sacralitate,
a depunerii morţilor într-un mediu protejat natural, dar fără a avea întreaga certi
tudine a amenajărilor intenţionate, din partea celor după chip şi asemănare, mai ales
la nivelul cronologic al tuturor anteneandertalienilor.
Un comportament social al comunităţilor lui Homo erectus pare să fie
evidenţiat începând cu aproximativ 1 .000.000 ani, dacă avem în vedere descoperirile
de la Belle-Roche (Belgia), de pe terasele înalte ale Loarei (Franţa), datate la 1 milion
de ani, ce par să facă dovada existenţei unor construcţii special amenajate încă la
această vârstă (J.-M. Cordy ş.a., 1 992; idem, 200 1 ; Jackie Despriee ş.a., 200 1 ). Mai
adăugăm, ca prime realizări estetice ale vremii, descoperirile din peştera Kozamika,
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din Bulgaria. În nivelele de locuire aparţinând Paleoliticului inferior, datate între 1 ,4
şi 0,9 milioane de ani, au fost descoperite mai multe fragmente de oase (aşchii),
decorate cu striuri intenţionate, care nu provin de la operaţiunile de tranşare a cărnii.
Cea mai reprezentativă este o tibie de bovideu, lungă de 95, 1 5 mm şi lată de 1 2,4 1
mm, ce provine din stratul 1 2, datat la 1 .000.000 de ani (A. Guadelli & J.-L.
Guadelli, 2004), decorată cu mai multe serii de striuri cu lungimea de 1 0- 1 5 mm,
dar o importanţă particulară o are şi descoperirea de la Bilzingsleben (Germania),
datată între 350.000-320.000 ani, ca intenţie de perenitate a unor elemente estetice:
pe un fragment de tibie de elefent au fost trasate, prin incizii, fascicule de linii
verticale, încadrate de linii oblice, simetrice (fig. 1 ). Noi am putut observa că, la
asfinţit, ultimele raze ale soarelui au aceeaşi imagine: fascicule verticale, încadrate
simetric de altele, oblice. Asemănarea ne-ar putea duce cu gândul la tendinţa omului,
încă din zorii evoluţiei sale, de ridicare spre necunoscutul celest, spre divinitate.
În acelaşi context, trebuie să precizăm că domesticirea focului a avut o
însemnătate extraordinară pentru istoria evoluţiei comunităţilor umane paleolitice,
reprezentând cea mai importantă creaţie a omului, cu imense efecte spirituale şi chiar
pe tărâmul fenomenului religios, deoarece se consideră că, mai ales în acest început,
focul avea un rol foarte important în ceea ce priveşte socializarea membrilor comu
nităţii, cu rol economic, dar şi metafizic, prin extinderea, accentuarea relaţiilor, a
conştiinţei colective, a unor manifestări cultice ori de adoraţie. În acelaşi context al
vieţii şi morţii lui Homo erectus amintim descoperirea celor peste 30 de schelete
umane, datate la peste 300.000 ani B.P., la Cima de los Huesos, Atapuerca (Spania),
situate într-o adâncitură naturală, pe fundul acesteia, ceea ce ne trimite la ideea unui
mormînt colectiv, având ca ofrandă funerară o singură piesă bifacială din cuarţit, de
calitate excepţioonală (J. Clottes, 2005b, 2 1 ), fapt inexplicabil dacă l-am situa în
afara contextului sacralităţii funerare (fig. 2). Precizăm că la o analiză mai atentă nu
se poate accepta ideea unei înmormântări unice a celor 30 de decedaţi, ca şi depune
rea unei singure ofrande rituale. Credem că arheologilor le-au scăpat unele detalii,
fie de micro-stratigrafie, fie alte elemente de minuţiozitate a săpăturii. Dar, piesa
bifacială, de o extraordinară valoare spirituală (şi materială) a fost depusă, ca
ofrandă, doar la unul dintre cei înmormântaţi, în perimetrul unui singur mormânt (de
aceea am precizat mai sus importanţa contextului arheologic al descoperirii), ceea
ce evidenţiază acest mormânt în cadrul întregului complex arheologic, de cult
funerar.
O situaţie oarecum similară s-a constatat la Krapina, în Croaţia, tot cu 30 de
schelete, dar aici specialiştii au acceptat ideea unui sacrificiu ritual, de genul antro
pofagiei rituale sau laice. Noi mai adăugăm faptul că şi aici ar putea fi vorba de o
„groapă comună", ca urmare a masacrului unui grup de posibili invadatori. O analiză
ADN ar fi fost extrem de utilă în vederea stabilirii unor caracteristici antropologice
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ale celor 30 de decedaţi, fapt care ar fi putut explica şi motivaţia „istorică" a
evenimentului.
În acelaşi cadru cronologic şi geografic al continentului european mai
amintim descoperirile de resturi umane, cu posibile interpretări de spiritualitate a
fenomenului funerar, în Germania: mandibula de la Mauer, datată la 650.000 ani,
ori craniile de la Steinheim, Ehringsdorf şi Bilzingsleben; din Ungaria: descoperirea
de la Vertesszollos; în Grecia: craniul de la Petralona; în Italia: mai multe
descoperiri, cum ar fi la Grotte du Prince, Castel di Guido, Saccopastore, Venosa
N otarchirico; în Franţa: în siturile de la Grotte de l' Arago, Montmaurin, Terra
Amata, Lazaret, Orgnac, La Chaise, Vergranne, Biache-Saint-Vaast, Fontechevade;
în Spania: la Cova Negra; în Marea Britanie: la Swanscombe, etc. (J. Chavaillon,
1 992, 290; M. Otte, 1 996, 24 1 -263). Astfel, în grota de la Arago, datată între
aproximativ 450.000 şi 220.000 ani, au fost descoperite numeroase resturi osoase de
Homo erectus, în asociere cu unelte şi cu resturi faunistice; în adăpostul sub stâncă
de la La Chaise s-a constatat o lungă secvenţă de locuiri umane, cu fragmente
craniene de tip neandertalian şi cu industrie specifică; la Montmaurin, într-o reţea
carstică destul de complexă au fost descoperite resturi de locuire cu industrie şi cu
resturi de oase umane, de aspect neandertalian, sau mai vechi, presupunându-se că
ar putea fi datate în interglaciarul Mindel-Riss.
În staţiunea La Biache, un campament de suprafaţă, datat pe la 200.000 ani,
s-au descoperit două cranii fragmentare, dar nu au fost semnalate amenajări speciale,
craniile fiind depuse şi descoperite în perimetrul spaţiului locuit. Aşadar, încă o
situaţie în care nu au fost identificate elemente certe de amenajare a spaţiului funerar;
însă, nu trebuie să omitem încadrarea geocronologică a descoperirii, ca şi data
efectuării cercetărilor.
În cele mai multe cazuri este vorba de descoperirea unor cranii sau numai a
mandibulelor, manifestare cultică perpetuată în Paleoliticul mij lociu, ceea ce l-a
determinat pe A. Leroi-Gourhan ( 1 990, 38-39) să propună ideea existenţei unui cult
al mandibulelor, pe baza unui procentaj al descoperirilor, constatându-se că, dintre
mai multe categorii de resturi osoase (dinţi, mandibule, maxilare, oase lungi) de la
animale (lup, hienă, vulpe) şi om, se remarcă dinţii şi mandibulele de om, cu
proporţii de 60%, respectiv 20 %.
În Paleoliticul mijlociu vestigiile se înmulţesc şi se constată existenţa certă
a amenajărilor speciale, destinate depunerii celor morţi, în scopul protecţiei acestora.
Astfel, sunt cunoscute destul de multe descoperiri, unele mai complexe, altele mai
simple, situate pe aproape întregul spaţiu european (M. Otte, 1 996, 24 1 -263 ; Cl.
Masset, 2000, 55-59).
Înmormântările sunt atestate în toată aria de răspânduire a Neandertalienilor,
dar modalităţile de realizare sunt variabile (Bruno Maureille, Philip Van Peer , 1 998,
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29 1 -301). A fost propusă şi discutată existenţa practicilor funerare, inclusiv
înmormântările secundare, dar şi fenomenul canibalismului. Autorii francezi iau în
discuţie înmormântările de bărbaţi (Shanidar I ), şi de femei (Tabun C I ), dar nu şi
acelea de copii (Roc de Marsal, Teshik-Tash, La Ferrassie 4bis), pe care noi le-am
întâlnit în literatura de specialitate. Citându-i pe Bruno Maureille şi Philip Van Peer
( 1 998, 292), P. Le Mort ( 1 98 1 ) apreciază că aproape peste tot au fost observate
gropile de morminte, săpate cu intenţie în substratul solului de locuire.
În Franţa avem staţiunea de la Roc de Marsal. În 1 96 1 J. Lafille a descoperit
un schelet de copil neandertalian, bine conservat, de 2-3 ani. Fusese depus într-o
groapă de 0,90 x 0,70 m, într-un sol negricios, situat sub stratul VI, groapa fiind
acoperită cu o lentilă de calcar grezos. O mână se afla la nivelul craniului, a cărui
faţă era orientată spre sol; toracele se afla depus pe partea dreaptă; cele două femu
rele se aflau pe acelaşi plan şi formau un unghi de 1 35 grade cu coloana vertebrală;
tibia şi peroneul formau un unghi drept, spre spate, ca şi femurele. Nu au fost
constatate elemente ale unor practici funerare, sau ale săpării intenţionate a gropii
(A. Turq, 1 989, 47-54). Jean Guichard ( 1 976, 1 06 1 ) scrie că mormântul copilului se
afla în nivelul 5 . J. Piveteau ( 1 958, 4044) precizează că, deşi A. Turq ( 1 989) notase
că "Ies donnees de lafouille n 'apportent pas de precisions concernant d'eventuelles
pratiques funeraires. Aucun element ne vient confirmer ou injirmer le caractere
intentionnel de la fosse. En plusieurs points du gisement ont eteobservees des
depressions naturel/es, chenaux, poches de dissolution "; după opinia noastră,
absenţa vizibilă a gropii săpate cu intenţie nu ar trebui să constituie un argument
serios cu privire la asumarea îndoielii privind existenţa practicilor funerare, dar
uneori se abuză de aceste argumente. Poziţia scheletului, lentilele de sol, ca şi
celelalte particularităţi ale mormântului ne determină să apreciem că poate fi vorba
de o înmormântare intenţionată, cu elementele specifice de rit funerar. Din nefe
ricire, cel care conducea săpăturile arheologice a făcut erori de cercetare, astfel că
întregul complex funerar a fost parţial distrus. Din aceste motive s-a impus prezenţa
unor specialişti, printre care Fr. Bordes şi H. L. Movius (A. Turq, 1 989, 48-49).
La Arcy-sur-Cure a fost descoperit un ansamblu de grote, dar numai una
dintre acestea a oferit mai multe resturi paleoantropologice de tip neandertalian, în
asociere cu utilaj litic şi cu structuri de combustie.
La Chapelle-aux-Saints a fost cercetată o grotă în care au fost descoperite
primele morminte neandertaliene din Franţa, identificându-se amenajări speciale, cu
depunerea mortului în condiţii rituale, în poziţie pliată, asociat cu ofrande de oase de
animale şi cu unelte de piatră. Staţiunea are o dublă semnificaţie: campament uman
musterian, dar dublat de prezenţa mormintelor, ansamblul fiind considerat de către
descoperitori ca un fapt deosebit de important: L 'homme que nous avons trouve a
ete intentionellement enselevi (A. Bouyssonie, J. Bouyssonie, L. Bardon, 1 909,
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5 1 3-5 1 7). Descoperitorii au mai precizat faptul că, în această grotă l 'on serait venu
faire de nombreux repas funeraires, ceea ce demonstrează posibilitatea existenţei
unor practici mortuare şi post-mortuare specifice, chiar dacă aprecierea a fost făcută
la începutul secolului XX, de către preoţii-arheologi.
În săpăturile de la La Ferrassie, mare staţiune de tip adăpost sub stâncă
(abri), cu o binecunoscută industrie musteriană, au fost depuşi 7 indivizi, dintre care
5 erau copii, în mai multe gropi de morminte; una dintre gropile rituale avea
defunctul acoperit cu o dală de piatră decorată cu cupule. Dar D. Peyrony a prezentat
o altă situaţie a descoperirilor: doi adulţi (un om şi o femeie), depuşi în perimetrul
stratului de cultură, iar în două mici gropi au fost depuşi: un copil de 1 O ani, respectiv
doi nou-născuţi (B. Vandermeersch, 1 976, 726). În 1 920 au fost identificate nouă
ridicături uşoare de pământ, iar la baza uneia dintre acestea zăceau resturile unui
fretus. Au fost degajate şi alte gropi de morminte, una fiind acoperită cu o lespede
de calcar; aceasta conţinea resturile unui copil de 3 ani, dar capul său, rară
mandibulă, se afla la l ,5 m depărtare de restul scheletului. S-a mai constatat că toate
mormintele de copii erau intens afectate de diferite alte structuri de locuire, fără ca
autorii cercetărilor să facă precizări cu privire la natura acestora (B. Vandermeersch,
1 976, 726). Aici, prin săpăturile efectuate de H. Delporte între 1 968 şi 1 973, s-a
apreciat că ar fi existat une deterioration differentielle et variable des sepultures en
fonction de leur position par rapport a la paroi de l'abri et a la zone d'epaisseur
maximale de la couche de Mousterien. Dar, se apreciază că H. Delporte ( 1 976, 1 1 )
nu exclude ipoteza potrivit căreia Ies individus 1 et 2, qui semblent depourvus de
fosse, n 'en aient pas en realite possede une, qui aurait ete creusee dans la masse de
la couche archeologique, de telle sorte que lefouilleur ne pouvait ou n 'auraitpu que
tres difficilement la deceler. Aşadar, ar fi putut să existe şi un posibil amestec de
soluri şi de fragmente osoase ale copilului (H. Delporte, 1 976, 8-1 1 ; H. Delporte,
1 984). Dar aici, unui copil decedat i s-au depus, ca ofrande mortuare, unelte specifice
adulţilor (racloare din silex).
Fontechevade reprezintă o grotă cu industrie tayaciană, cu vetre de foc şi cu
câteva resturi osoase de tip neandertalian.
La L'Hortus, există o grotă cu depuneri din Wilrmul vechi, cu numeroase
structuri de locuire asociate cu industrie litică şi cu faună abundentă, unde
numeroasele resturi paleoantropologice erau răspândite printre celelalte mărturii
arheologice. Specialiştii s-au întrebat dacă este vorba de microprocese pedo
geologice sau de practici din domeniul antropofagiei, dar nu a fost găsit un răspuns
acceptabil de către toţi arheologii.
Marillac constituie o aşezare locuită în Wiirmul vechi, cunoscută mai ales
prin numeroasele resturi de oseminte de factură neandertaliană.
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Le Moustier, celebra staţiune eponimă a Musterianului, a oferit, alături de
industria litică specifică, un mormânt de neandertalian, decedatul având corpul pliat,
"in poziţia somnului", într-o groapă special amenajată (Fig. 45/2).
Pech de l' Aze reprezintă un masiv calcaros cu mai multe grote locuite în
Paleoliticul mijlociu, cu structuri de combustie şi cu resturi osoase neandertaliene,
întregul complex fiind datat în Wtirmul vechi.
La Quina este un abri care a oferit industria charentiană a Paleoliticului
mijlociu, dar şi numeroase resturi osoase umane, răspândite printre celelalte
materiale arheologice specifice, cu precizarea că a fost identificată şi o groapă
special amenajată pentru protecţia unui mort depus, probabil, în cadrul unui anume
ceremonial.
Regourdou este o staţiune subaeriană, datată în ultimul interglaciar, cu
industrie musteriană şi cu un schelet de neandertalian depus într-o amenajare
specială, considerată unică în Paleoliticul mijlociu european: acesta a fost identificat
în nivelul IV, protejat de un anume tip de turnul, amenajat în mod special pentru
ritualul înmormântării. Se precizează (E. Bonifay, 1 965, 1 36-1 39; J. Piveteau, 1 958,
1 044) că scheletul zăcea pe un pat de lespezi de piatră, fiind acoperit cu blocuri de
piatră, amestecate cu ofrandele depuse: nuclee, aşchii, un racloar, un humerus de urs,
întregul complex fiind acoperit cu pietriş, nisip, cenuşă de vatră, inclusiv oase de urs
şi un corn de cerb.
Saint-Cesaire reprezintă un abri, unde s-a descoperit doar un craniu
neandertalian în context arheologic cu industrie châtelperroniană.
Aşadar, în perioada epocii musteriene din Franţa au fost încadrate 1 O
morminte, dintre care 6 au fost dedicate copiilor şi numai 4, adulţilor. Constatăm şi
atenţia acordată ofrandelor mortuare: unelte de piatră, dar şi resturi de oase sau chiar
coame de cerb, care ar putea avea şi o altă semnificaţie, aceea de substituire
(V. Chirica, G. Bodi, C.-V. Chirica, 201 2) decât ofrandele de came (oase). Astfel,
s-a constatat că, la La Ferrassie, unui copil i-au fost oferite trei racloare, cu orientare
simetrică în ceea ce priveşte corpul acestuia (fig. 45/1). Mai mult încă, reanalizând
descoperirile funerare din grota La Ferrassie (Bruno Maureille, Philip Van Peer,
1 998, 29 1 -3 0 1 ), s-a ajuns la concluzia că prin săpăturile efectuate de H. Delporte
între 1 968 şi 1 973, s-a emis ideea că a fost semnalată o deteriorare variabilă a
gropilor de morminte, în funcţie de amplasarea lor faţă de peretele de stâncă şi de
grosimea stratului de locuire musteriană. H. Delporte ( 1 976, 1 1 ) nu exclude
posibilitatea că primii doi decedaţi ( 1 şi 2) care păreau că nu aveau gropi funerare,
aveau de fapt una singură, săpată în masa stratului de locuire, astfel că autorul
cercetărilor nu a avut posibilitatrea să observe întregul ansamblu funerar, adică să
distingă eventualele gropi de morminte. La fel pare să se fi întâmplat şi cu
mormântul La Ferrassie 8 (H. Delporte, 1 976, 1 1 ), acuzându-se bulversarea fortuită
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a nivelului de cultură şi a oaselor scheletului. De fapt, B. Vandermeersch ( 1 976, 726)
a şi remarcat că "/'un des problemes essentiels de La Ferrassie reste de savoir si Ies
structures ou Ies groupes de structures doivent etre consideres isolement ou s 'ilfaut
rechercher une interpretation d'ensemble ''.
În Spania sunt semnalate descoperirile de la Banyoles, cu binecunoscuta
mandibulă, considerată ca aparţinând ultimului interglaciar, identificată în depu
nerile lacustre.
La Carihuela, într-o grotă cu nivelele 1 1 -4 de locuire musteriană, au fost
semnalate câteva resturi paleoantropologice neandertaliene.
La Los Moros de Cabasa există o altă grotă cu mai multe resturi umane de
tip neandertalian, ce par a corespunde unui grup familial (J. Ignacio-Lorenzo, L.
Montes, 200 1 , 77-86) doar prin caracteristicile depunerilor rituale, fără analize
detaliate, sau de ADN.
În Germania descoperirile în domeniu pot începe cu cea de la Neandertal,
celebra grotă care a oferit resturile antropologice recunoscute ca atare, ale creatorilor
culturii arheologice a Paleoliticului mijlociu.
La Salzgitter-Lebenstedt a fost identificată o aşezare deschisă, cu faună şi
industrie, specifice Paleoliticului mijlociu, unde a fost identificat şi un occipital
neandertalian.
În Belgia, în grota de la Engis, s-au descoperit, în condiţii stratigrafice certe,
două cranii umane, în asociere cu industrie musteriană.
La Sclayn, într-un nivel superior, datat la 1 1 O.OOO ani al binecunoscutei
grote cu resturi de locuire datate începând cu 1 30.000 ani, au fost descoperite
resturile unui schelet de copil.
La Spy a fost cercetată prin săpături sistematice o altă staţiune în care, în
1 886 au fost descoperite două schelete de neandertalieni, în asociere cu materiele
litice de factură musteriană (B. Maureille, P. Semal, J. Cillys, 200 1 , 1 2 1 ).
Tot în Belgia au fost descoperite şi alte înmormântari, cum ar fi la Fonds de
Foret, Walou etc. (M. Toussaint, St. Pirson, 200 1 , 1 2 1 ).
În Slovacia este semnalată doar staţiunea deschisă de la Ganovce, unde au
fost cercetată o industrie de tip Paleolitic mijlociu, în asociere cu care s-a descoperit
un „mulaj" al unei calote craniene de tip neandertalian.
În Ungaria, în grota de la Subalyuk, cu două niveluri de locuire musteriană,
s-a descoperit o industrie considerată ca fiind ante-szelettiană, cu faună şi cu resturile
a două schelete de tip neandertalian.
În Marea Britanie se semnalează descoperirile de la Gibraltar, masiv
calcaros muntos, cu situri în care s-a găsit industrie musteriană, dar şi cu resturi
antropologice ale unui neandertalian, sau de la Pontnewydd, grotă cu mai multe
încăperi, cu resturi de locuire, dintre care cele mai vechi au fost datate la aproximativ
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200.000 ani, dar cu industrie bazată pe tehnica Levallois, cu paleofaună aparţinând
renului, elefantului, rinocerului, dar şi cu fragmente osoase umane.
În Italia, două descoperiri sunt mai importante: la Guattari, unde au fost
identificate mai multe grote situate în Monte Circeo, în una dintre acestea fiind
descoperită o locuire musteriană cu un craniu uman, depus în interiorul unui „cerc"
de pietre, potrivit unui ritual specific (fig. 3) (A. Leroi-Gourhan, 1 990, 42-43) şi
Saccopastore, staţiune în care, în cadrul nivelelor de pietrişuri, au fost descoperite
două fragmente craniene, probabil de tip neandertalian.
În Ucraina, Kiik-Koba, binecunoscuta grotă cu locuire musteriană din
Crimeea, a oferit industrie tipică şi un mormânt neandertalian dublu: un adult şi un
nou-născut.
Staroselye, staţiune tot din Crimeea, este de fapt un abri, cu industrie
musteriană evoluată, în contextul căreia a fost descoperit şi un mormânt, considerat
ca aparţinând fie unui om modem, fie unui neandertalian, iar la Zaskalnaya, un
ansamblu de staţiuni musteriene, cu abri, unde s-a descoperit un adevărat grup de
morminte neandertaliene, cu 5 indivizi şi cu numeroase ofrande de materiale litice.
O situaţie ceva mai completă a fost prezentată de Y. Demidenko (20 1 1 , 1 -2),
precizând că, în afara tinerei de 25 de ani, aici au mai fost găsite resturi osoase de la
copii de 2-3 ani, de 5-6 ani, dar şi de 1 0- 1 2 ani, materialele oasteologice nefiind
identificate în context arheologic cert, ci în gropi ulterioare, care au distrus nivelul
iniţial de depunere. Analize de cronologie absolută au permis datarea acestor resturi
osteologice la 30.000-40.000 ani av. J.C„ non calibre.
Descoperirea din pestera Krapina, Croatia, a nu mai putin de 30 de schelete
de neandertalieni, fragmentare, cu debris abandonnes en surface de l 'abitat (A.
Leroi-Gourhan, 1 990, 48) a pus o altă importantă problemă: posibila antropofagie
rituală la acesti paleantropi europeni, cu atât mai mult cu cât descoperiri similare (de
oase umane izolate, cu urme de consum alimentar) au fost făcute şi în alte staţiuni
musteriene.
După părerea noastră, încă mai important pare a fi faptul că în Europa,
majoritatea descoperirilor de cranii (izolate) aparţin copiilor, nu adulţilor (Kiik
Koba, La Ferrassie, Le Moustier, Spy etc.). Astfel, în statiunea de la La Ferrassie au
fost dezvelite 7 morminte, dintre care 5 apartin unor copii. O altă caracteristică,
îndeosebi a mormintelor de copii, este asocierea lor cu unelte de piatră (mai ales
racloare), practică rituală care pune alte semne de întrebare în legătură cu
semnificaţia ritualurilor funerare ale Neandertalienilor.
Descoperirile de la Combe-Grenal, datate la începutul Wilrmului vechi, deci
atribuite Musterianului, cu numeroase fragmente osteologice, aparţinând la cel puţin
opt indivizi, dintre care doi copii, doi sau trei adolescenţi, iar restul, adulţi de vârste
diferite. Toate aceste resturi osteologice erau amestecate în solul de locuire cu unelte,
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cu oase de animale, fără să se fi delimitat eventualele gropi de morminte. Analizele
marfo-anatomice detaliate, ale fragmentelor craniene, mandibulare, ale dinţilor
izolaţi, ale fragmentelor post-craniene, au permis atribuirea lor speciei Homo sapiens
neanderthalensis (Maria-Dolores Garralda, BemardVandermeersch 2000, 2 1 3). Se
mai precizează faptul că din aceeaşi staţiune, în "colecţia Fr. Bordes " au fost iden
tificate patru fragmente craniene, trei mandibulare, 1 O dinţi izolaţi, o epifiză distală
de humerus, 6 oase de la mâini, o falangă de la un picior, iar "Col. Peyrony"
conţinea: un incisiv central superior drept şi primul premolar superior stâng (Maria
Dolores Garralda, Bernard Vandermeersch, 2000, 2 1 6).
Dat find faptul că nu în toate staţiunile resturile paleoantropologice se aflau
în context arheologic sigur, dar că majoritatea erau situate în perimetrul unor locuiri
paleolitice, ne îngăduim să introducem în această categorie şi două descoperiri de pe
teritoriul României: cele din Peştera Muierii de la Baia de Fier şi din Peştera de la
Cioclovina, datate într-un interval cuprins între 30. 1 50 ± 800 BP (34.8 1 O ± 927 cal.
ans BP), pentru Peştera Muierii şi 29.000 ± 700 BP (33.540 ± 832 cal. ans BP),
pentru Cioclovina. În Peştera Muierii au fost descoperite: fragmente de mandibulă,
de craniu, de omoplat, o diafiză tibială, iar la Cioclovina, un craniu fragmentar; toate
aceste descoperiri paleoantropologice se aflau în condiţii stratigrafice nu foarte bine
precizate, avându-se în vedere faptul că în ambele staţiuni au fost înregistrate resturi
de locuire aurignaciană şi musteriană, iar specialiştii în domeniu au apreciat că
fragmentele osoase umane aveau caracteristici ale lui Homo sapiens, dar cu trăsături
mai vechi (Em. Alexandrescu, A. Olariu, G. Skog, K. Stenstrom, R. Hellsborg, 20 1 0,
34 1 -353). Mai adăugăm celebrele descoperiri din Peştera cu Oase, chiar dacă nu
sunt mărturii că ar putea fi vorba de o înmormântare intenţionată, dar au fost
descoperite, spun specialiştii, cele mai vechi resturi osoase de tip Homo sapiens din
Europa (E. Trinkaus, I. C. Băltean, S. Constantin, M. Gherase, V. Horoi, Şt. Milota,
O. Moldovan, C. Petrea, J. Quiles, R. Rodrigo, H. Rougier, L. Sarcina, A. Soficaru,
Joao Zilhao, 2005, 9-27). Precizăm că o atitune critică, de reanalizare a descoperirii,
am găsit-o recent, cu destule elemente de credibilitate (J.-J. Hublin, 20 1 0, 1 00- 1 04).
Evident, nu am cuprins toate descoperirile de resturi paleoantropice de pe
teritoriul european. Se adaugă acelea din Orientul Milociu (fig. 46), unele cu impact
major în tentativa exegeţilor de a descifra specificităţile şi semnificaţiile religioase
ale practicior mortuare. Unii specialişti apreciază numărul mormintelor amenajate,
cu gropi speciale, de pe teritoriul Europei, la aproximativ 30, alte 1 O fiind înregistrate
în Israel, lrac, până în Uzbekistan (M. Otte, 1 996, 1 8 1 ) . Poate şi datorită vechimii
acestora, nu peste tot s-au conservat amenajările iniţiale. Mai adăugăm un fapt nu
lipsit de importanţă: primele (şi cele mai multe) descoperiri au fost efectuate în prima
şi a doua jumătate a secolului al XIX-iea, când cercetările arheologice sistematice se
aflau la început, astfel că atenţia descoperitorilor (majoritatea având alte specializări)
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nu era îndreptată spre conservarea detaliilor descoperirilor. S-a mai constatat că
majoritatea descoperirilor ansamblurilor funerare (pentru întreaga epocă paleolitică)
se află în Franţa, Italia, Spania, Belgia, dar aceasta se poate datora faptului că în
aceste ţări au fost efectuate cele mai intense cercetări şi săpături arheologie siste
matice.
Unele constatări de ordin general se impun în ceea ce priveşte fenomenul
funerar în Paleoliticul inferior şi mijlociu ( cf. B. Vandermeersch, 1 976, 725-727) :
- a existat, cu certitudine, intenţia protejării morţilor mai înainte de
amenajarea specială a locului depunerii acestora;
- nu se poate extinde şi generaliza existenţa practicilor legate de un anume
fenomen al antropofagiei rituale, poate chiar al canibalismului, de către membrii
unor comunităţi umane; credem că s-ar putea accepta ideea consumării cadavrelor
celor morţi, cu sau fără intenţii rituale, la unele grupuri umane izolate, din diverse
regiuni geografice, fără a le putea identifica şi nominaliza.
- starea precară a osemintelor umane în momentul descoperirii lor se poate
datora unei serii de factori non-antropici: timpul scurs (aspectele cronologice);
caracteristicile chimice ale solului în care au fost depuse cadavrele; posibilele acţiuni
ale animalelor prădătoare, etc. Vom reveni asupra problematicii fenomenului antro
pofagiei rituale, a canibalismului, ca fapte ce pot reprezenta elementele unui
comportament, ale unei responsabilităţi de factură religioasă (A. Leroi-Gourhan,
1 990, 49-52; M. Eliade, 1 992, 97).
- descoperirile de la Bilzingsleben şi Atapuerca, printre cele mai vechi res
turi umane descoperite şi considerate ca aparţinând fenomenului spiritualităţii pac
ticilor funerare, impun luarea în consideraţie a stadiului superior de cunoaştere şi
gândire al membrilor comunităţilor umane respective. În ceea ce priveşte faptul că
la Atapuerca a fost depusă o ofrandă funerară atât de preţioasă, ne detemină să deli
mităm mormântul respectiv de restul scheletelor găsite împrăştiate printre celelalte
categorii de materiale arheologice, în cuprinsul peşterii. Aici, ca şi la Krapina (dar
aceasta din urmă se datează la aproximativ 70.000 ani BP), a avut loc un alt fenomen:
o posibilă confruntare cu un grup de „prădători" externi, care au fost ucişi şi trataţi
în maniera specifică; analizele de ADN asupra scheletelor ar putea preciza eventua
lele caracteristici specifice ale celor aruncaţi în «groapa comună»; doar în cazul des
coperirilor din grota de la Los Moros de Cabasa, Spania, s-a putut aprecia că resturile
umane aparţin unui grup familial (J. Ignacio-Lorenzo, L. Montes, 200 1 , 77-86).
- apariţia fenomenului artistic şi a ideii revenirii la viaţă a celor înmormântaţi
se poate constata încă din Paleoliticul mijlociu; ne referim la depunerea decedatului
de la Shanidar pe un „pat de lori", fapt care implică ambele aspecte: sentimentul
esteticului, dar şi ideea vindecării şi a învierii sale, având în vedere constatarea că şi
în prezent, păstorii nomazi irakieni caută plantele respective pentru calităţile lor
1 76
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

vindecătoare; situaţii aproape identice au fost constatate în cazul descoperirilor de la
Roc de Marsal şi La Ferrassie (J. Renault-Miskovsky, M. Girard, Bui Thi Mai, 2003,
207-209). Din acest punct de vedere, constatăm dorinţa omului de a avea viaţăfără
moarte, chiar frica de moarte, ca element specific uman, care a putut să stea la baza
apariţiei faptului religios. Dacă nu suntem întrutotul de acord cu folosirea unor surse
de informaţii din afara Preistoriei omenirii, apelăm uneori la diferite precizări
biblice, pe care le găsim ca fiind cele mai apropiate de imaginea omului preistoric.
Astfel, în Biblie se precizează că „frica de moarte este începutul înţelepciunii", de
unde putem aprecia că această trăsătură spirituală a omului este mult mai veche.
- au fost identificate morminte izolate (La Chapelle-aux-Saints), morminte
duble (Spy), necropole (La Ferrassie, Zaskalnaya, Teviec, Hoedic, etc.), „gropi
comune" (Atapueca, Krapina), dar nu cunoaştem dacă au fost efectuate analize
speciale pentru stabilirea unor posibile relaţii de paternitate sau a eventualelor
aspecte etnice ale celor morţi şi îngropaţi; doar la Zaskalnaya s-a putut constata că
acei copii, cu vârste cuprinse între 2-3 ani şi 1 2- 1 1 - 1 2 sau 1 4- 1 5 ani nu se aflau în
relaţii de rudenie; în felul acesta rămâne foarte important faptul că mai multe serii
de populaţii (de comunităţi umane, poate diferite) au folosit acelaşi cimitir pentru
înmormântarea numai a copiilor de vârste diferite (Y. E. Demidenko, 20 1 1 , 1 -2).
Din acest punct de vedere, apreciem că însăşi revenirea înmormântărilor pe acelaşi
loc, ale unor populaţii posibil diferite, dar cu siguranţă consecutive temporar, a
consacrat sacralitatea spaţiului respectiv în cadrul larg al campamentelor umane şi
al spiritualităţii înmormântărilor.
- nu putem nega evidenţa unor acţiuni voluntare asupra cadavrelor (Cl.
Masset, 1 992, 267; M. Otte, 1 996, 1 83 - 1 86): uneori adevărate tranşări ale corpului,
cu descărnarea membrelor (A. Leroi-Gourhan, 1 990, 52-53), cu acţiuni voite asupra
unor oase lungi ori a craniilor (Petralona, Verteszollos, Tautavel, Atapuerca,
Bilzingsleben, Kulna etc.), dar pe care le putem interpreta ca fiind legate de aspectele
spirituale, de ritualuri ale înmormântărilor, ori ale morţii, cel puţin pentru unii dintre
membrii comunităţii.
- atenţia mai mare acordată copiilor, prin numărul crescut de înmormântări
cu amenajări speciale, în comparaţie cu mormintele adulţilor, ca şi depunerea unor
unelte valoroase, dar pe care copiii nici nu le-ar fi putut crea şi folosi, reprezintă o
altă necunoscută a fenomenului funerar în Paleoliticul mijlociu (fig. 45/1 ).
- depunerea ofrandelor de came sau a coamelor animalelor vânate, în
morminte, inclusiv ale unor copii, poate fi alăturată unor practici şi ritualuri legate
fie de afirmarea ideii supremaţiei omului în cadrul universului cunoscut al lumii vii,
(fie tot) de ideea renaşterii după moarte, sau de acea substituire a animalului vânat
de către om, chiar copil fiind (V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica, 20 1 2); de altfel,
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chiar depunerea morţilor în poziţia „de somn" ne îngăduie să credem că membrii
comunităţilor de neandertalieni considerau moartea ca un proces reversibil (Fig. 46).
- descoperirile de la Petralona, Guatari, Kebara (Israel) şi din alte locuri
crează ideea existenţei unui cult al craniilor (alături de cel al mandibulelor), deoarece
se pare că se acţiona în mod evident asupra acestei părţi anatomice a corpului uman,
evident după moarte, dar se estimează şi existenţa înmormântării „în doi timpi" (CI.
Masset, 1 992, 265-266; M. Otte, 20 1 1 , 50-53), datorită constatării faptului că, după
înhumare, cadavrul a fost depus, ritual, într-un alt spaţiu sacru, dar unele părţi ale
corpului au rămas în primul mormânt (F. Martini, L. Sarti, 1 990, 1 2 1 ), cu sau fără
intenţia celor vii.
Ne oprim aici cu observaţiile selective asupra înmormântărilor în
Paleoliticul mijlociu, dar trebuie să avem în vedere existenţa multiplelor elemente
ale unor posibile „scenarii" ale depunerii celor după chip şi asemănare în condiţii
speciale, de protecţie şi conservare în ideea revenirii la viaţa terestră. Poate chiar
respectarea, aproape cu stricteţe, a orientării mormintelor, pe direcţia est-vest,
demonstrează existenţa unei armonii celeste pentru destinul celor morţi (M. Otte,
1 996, 1 9 1 ). Dar nu putem şi nu trebuie să trecem cu vederea posibilităţile de ordin
social, deci spiritual, chiar religios ale populaţiilor neandertaliene. Ne referim la
constatările (M. Otte, 20 1 1 , 50-54; M. Otte, 20 1 1 a, 79-82), dar şi ale altor exegeţi
cu privire la existenţa faptului religios încă de la începuturile existenţei omului, ca
fiinţă superioară a lumii vii.
Paleoliticul superior evoluează în Europa între aproximativ 40.000 ani şi
1 5.000- 1 2.000 ani şi se evidenţiază prin elemente de noutate absolută pe mai multe
paliere: noul tip fizic uman, Homo sapiens sapiens, care îl înlocuieşte pe Homo
sapiens neandertaliensis; din punct de vedere geocronologic, întregul proces istoric
se integrează ultimei glaciaţiuni, îndeosebi celei de a doua jumătăţi, până spre finalul
timpurilor glaciare (Epigravettianul, datat, în general, după Maximul Va/dai din
accepţiunea O. Soffer ( 1 985); chiar dacă se apreciază că şi Paleoliticul mijlociu se
poate caracteriza printr-o anume creaţie artistică cu conţinut religios (M. Otte, 20 1 1 ,
50-53), doar în Paleoliticul superior se constată dezvoltarea extraordinară a
producţiei artistice, multiplicarea reprezentărilor şi a suporturilor, însăşi creaţia
artistică fiind considerată de natură religioasă; observăm că au apărut noi achiziţii şi
transmiteri în domeniul fenomenului funerar, al semnificaţiei religioase a
înmormântărilor.
În Paleoliticul superior se constată uneori existenţa unei anumite continuităţi
a aceloraşi practici ale comportamentului funerar, dar şi inovaţii deosebite. Apar
variaţii în ceea ce priveşte depunerea şi orientarea defuncţilor şi mai ales o mare
varietate a ofrandellor funerare, etc. Credem că abia acum întregul comportament al
celor vii crează posibilitatea evaluării modurilor de funcţionare a relaţiilor din
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interiorul comunităţilor umane respective, organizarea lor, mentalităţile şi, de cele
mai multe ori, credinţele şi practicile religioase. La sfărşitul secolului al XX-iea se
estima că în Paleoliticul mijlociu fuseseră descopeite 1 0 morminte în grote, 1 1 în
staţiuni de tip abri şi nici unul în aşezări deschise; în Paleoliticul superior, fuseseră
notate 1 8 descoperiri în grote, 1 0 în abri şi 24 în staţiuni „de plein air" (P. Binant,
1 99 1 , 20-2 1 ); estimarea are, fără îndoială, un caracter foarte general, deoarece numai
în Peninsula Italică au fost semnalate peste 70 de descoperiri de morminte situate în
grote (D. Henry-Gambier, 2005, 2 1 3), această zonă constituind de fapt, regiunea
geografică cu cele mai multe descoperiri funerare.
În Spania, pentru prima parte a Paleoliticului superior (Aurignacian) erau
semnalate numai 4 descoperiri, iar pentru culturile arheologice ulterioare, până în
Mezolitic, peste 20 (P. Arias & E. Alvarez-Femandez, 2004, 22 1 -223). Aşadar,
trebuie să se aibă în vedere o revizuire a încadrărilor cultural-cronologice a desco
peririlor de complexe mortuare (înţelegând chiar şi descoperiri izolate, mai ales în
prima parte a Paleoliticului superior): începutul perioadei (Aurignacian şi culturile
arheologice contemporane: Ulluzzian, Szelettian etc.) şi partea a doua a
Paleoliticului superior (Gravettian-Epigravettian şi alte culturi arheologice contem
porane: Solutrean, Magdalenian). Pe de altă parte, A. Palma di Cesnola (2003, 1 3 1 )
împarte întreaga perioadă în două entităţi: o perioadă mai veche, mergând de la
Aurignacian-Gravettian până la începutul Epigravettianului; o perioadă mai
recentă, înţelegând Epigravettianul final, deci de vârstă epipaleolitică sau chiar
mezolitică.
Înmormântările de factură aurignaciană certă nu par a fi pe deplin asigurate
prin condiţiile descoperirii şi ale contextului arheologic. Astfel, nici chiar cele 5
schelete de la Cro-Magnon nu par a fi considerate aurignaciene cu certitudine, din
lipsa unor elemente stratigrafice. Gropile de morminte din niv. 8a al grotei Cueva
Morin, datat în Aurignacianul vechi, sunt reprezentate de patru gropi acoperite cu
blocuri depietre alungite, asociate cu o vatră datată la aproximativ 29.500 cal. BC;
în două dintre acestea (Morin I et lll), se observă urmele corpurilor umane şi a
animalelor (pseudomorphe), conservate datorită unui processus de saponification
(P. Arias & E. Alvarez-Femandez, 2004, 22 1 ), acestea fiind considerate ca repre
zentând dovezile unui comportament funerar complex, cu amputarea unor părţi
anatomice, fapt unic în întregul Paleolitic al lumii. Alte descoperiri nu marchează cu
certitudine înmormântări, ci mai degrabă părţi de schelete, ceea ce conduce la ideea
existenţei unor practici cultice, datate în Aurignacian: Mladec, Vogelherd, Isturitz,
Brassempouy, La Quina (doi dinţi perforaţi), La Crouyade, Bise, Kent's Cavem,
Fontana Nouva (cu menţiunea existenţei unui frontal de neandertaloid), în grota
Vindija, Croaţia, în mediu sigur aurignacian, datat la 33.850 ani BP (Art et
Civilisations „ . 1 984; V.-C. Chirica, 1 996; F. Djindjian, 1 999; M. Lejeune, 1 995; Y.
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Tahmin, 1 990). Cu toate acestea, A. Leroi-Gourhan ( 1 990) consideră că în
Paleolitcul superior, din Anglia până în Rusia, există o stereotipie a înmormântărilor:
săparea gropii şi depunerea mortului acoperit cu ocru roşu şi asociat cu obiecte de
podoabă, a căror importanţă nu este estetică, ci simbolică. După M. Otte ( 1 993),
datele cu privire la comportamentul religios abundă în Paleoliticul superior
european, apreciind că orice comunitate umană dispunea nu numai de un utilaj litic
specific culturii arheologice, un anume tip de locuinţă, de amenajare şi exploatare a
spaţiului, dar deţinea şi anumite categorii de valori, mituri şi credinţe, în vederea
stabilirii unui anume echilibru al întregi societăţi. Descoperirile arheologice evocă
existenţa unor credinţe, a unor practici comportamentale, care nu sunt izolate, ci au
caracter de continuitate, de obligativitate.
Aşa cum am precizat (V. Chirica, 1 999, 247-248; V.-C. Chirica, G. Bodi, V.
Chirica, 20 1 2), în Paleoliticul superior arta are caracter religios, toate creaţiile sale,
artistice sau ca obiecte de podoabă, sunt de natură religioasă. Omul îşi asumă respon
sabilităţi, puteri şi caracteristici, pe care şi le însuşeşte prin transpunerea propriei
fiinţe în existenţa elementului pe care vrea să-l subordoneze, prin substituire, ca mod
de comportament şi de creaţie artistică (V. -C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica, 20 1 2).
În Gravettian şi Epigravettian (Epipaleolitic) descoperirile se multiplică, iar valoarea
acestora, luând în consideraţie îndeosebi ofrandele mortuare, indiferent de natura lor,
devin elemente extrem de importante pentru înţelegerea complexităţii vieţii
comunităţilor umane.
Pentru a facilita deplina înţelegere a complexităţii fenomenului funerar în
Paleoliticul superior european, vom trata întreaga problematică pe zone geografic
(Marea Câmpie Rusă, Europa Meridională şi Occidentală) şi din punct de vedere
cultural-cronologic: Aurignacian - Gravettian, respectiv Epigravettian, cu necesara
luare în consideraţie şi prezentare a categoriilor de depuneri: ofrande de carne şi
coarne de animale, obiecte de podoabă şi de artă mobiliară, piese de silex sau din
alte roci - unelte cioplite de membrii comunităţilor, arme din os şi corn, inclusiv
sensurile acestor ofrande, şi mai ales prezenţa, uneori abundentă, a ocrului roşu.
În Cehia (şi Moravia) există numeroase înmormântări cu gropi special
amenajate, care se datează îndeosebi în Pavlovianul morav. M. Oliva (2002, 1 9 1 2 1 4) a procedat la o reinventariere a descoperirilor şi a problematicii acestora. Astfel,
se apreciază că în 7 staţiuni au fost descoperite 1 O gropi de morminte care conţineau
aproximativ 30 de indivizi înhumaţi: Predmosti, groapă comună, cu 1 8 schelete
(unul dintre acestea, fără craniu), Brno II, Doini Vestonice I, Doini Vestonice II (cu
peste 30 de resturi antropologice izolate, dar şi cu morminte special amenajate),
Pavlov I, la care se adaugă resturile de schelete feminine, cu datare incertă, de la
Brno-Zabovresky şi Svitâvka (M. Oliva, 2002, 1 9 1 ). Nu intrăm în detaliile
descoperirilor, ci prezentăm şi alte opinii în ceea ce priveşte mormântul triplu de la
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Dolni Vestonice I, cu implicaţii deosebite în ceea ce priveşte practicile funerare ale
membrilor comunităţii umane. Astfel, s-a emis ideea că decedatul din mijloc nu era
obligatoriu o femeie, dar că avea depus, în zona pubiană, un couteau en silex, ca şi
o cantitate mare de ocru roşu. Acest detaliu, ca şi certitudinea că avea visajul
deformat patologic, la care se adaugă orientarea mâinii înhumatului din dreapta sa,
i-a determinat pe cei mai mulţi specialişti să considere că era o tânără femeie, nu o
persoană cu sex nestabilit cu certitudine. În ceea ce priveşte descoperirea de la Bmo
II, remarcăm numărul mare de depuneri rituale: resturi faunistice (defense şi
omoplaţi de mamut, un craniu şi coaste de rinocer, dinţi de cal, bizon, un os prelucrat
de ren), obiecte de podoabă din moluşte (peste 600 exemplare), depuse în jurul
craniului, ca şi fragmentele statuetei masculine (singura descoperită în cadrul unui
mormânt gravettian) (H. Delporte, 1 993, 92), numeroase rondele decorate, din
molari, defense de mamut, piatră şi os, ca şi alte diverse obiecte de podoabă sau de
artă mobiliară (M. Oliva, 2002, fig. 1 8-2 1 ; B. Klima, 1 995; K. Valoch, 1 959, 24-29)
(fig. 47; 48).
Semnalări de resturi paleoantropologice au fost făcute şi în Belgia, chiar
dacă nu pentru toate descoperirile sunt asigurate condiţiile de stratigrafie certă sau
caracteristicile, la fel de certe, ale înmormântărilor. Astfel, în grotele de la Goyet
sunt semnalate resturi umane în nivelele superioare, aparţinând locuirilor de factură
aurignaciană din cea de a treia grotă (M. Otte, 1 979, 4 1 8), fără alte precizări
suplimentare. Precizăm şi faptul că nu există certitudinea unor înmormântări
intenţionate. În ceea ce priveşte descoperirea celor două cranii de la Engis (consi
derate de vârstă musteriană), M. Otte ( 1 979, 49 1 -492) le atribuie a l 'occupation du
Paleolithique superieur ancien (Perigordien superieur) representee a Engis.
Potrivit observaţiilor descoperitorului (P. C. Schmerling), primul craniu aparţinea
unui adult, iar în pământul care îl acoperea, nederanjat ulterior depunerii, au fost
descoperiţi «dents de rhinoceros, de cheval, d'hyenne et d'ours» (M. Otte, 1 979,
49 1 ). Celălalt craniu («Engis II») aparţinea unui tânăr; asociat cu un dinte de elefant,
se poate aprecia că ar fi aparţinut nivelului musterian (M. Otte, 1 979, 492). Alte
descoperiri paleoantropologice, aparţinând Paleoliticului superior vechi din Belgia,
semnalate de către primii descoperitori, în prima jumătate (Schmerling, în 1 8331 834) şi în a doua jumătate ( Ed. Dupont, în 1 872) a secolului al XIX-lea, nu sunt
prezentate ca aparţinând unor înmormântări intenţionate, iar starea lor fragmentară
pare să demonstreze că acestea erau tres epars (disperses) dans Ies depots
geologiques în care se aflau nivelele de locuire arheologică (M. Otte, 1 979, 492). În
ceea ce priveşte descoperirile aparţinând Paleoliticului superior recent, se pare că
numai în grotele Martinrive şi Remouchamp au fost semnalate resturi paleoantropo
logice, dar fără un context arheologic, care ar putea permite emiterea unor aprecieri
asupra posibilelor înmormântări. Menţionăm, totuşi, descoperirea unor obiecte de
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podoabă (colier?) (fig. 48), considerate ca ofrande, întrucât au fost descoperite în
asociere cu oase umane: 1 3 falange şi 1 9 dinţi. Întregul ansamblu a fost identificat
sous une nappe stalagmitique, într-o fisură a grotei (zona „DO" M. Dewez, 1 987,
356-357).
În spaţiile atât de întinse ale Câmpiei Ruse sunt cunoscute două mari centre
cu descoperiri funerare: Sungir, la nord de Moscova şi Kostenki, pe Don. De altfel,
descoperirile de la Sungir aparţin, din punct de vedere cultural, tot spaţiului
kostenkianm chiar dacă unii specialişti le consideră de factură aurignaciană. A.
Sinitsyn (2004, 237) a procedat la stabilirea unei cronologii interne a descoperirilor
de la Kostenki, în trei etape (grupe): grupa I, între (40.000 ?) 36.000 şi 33 .000 ani,
fără gropi de morminte, cu numai câteva descoperiri izolate de resturi umane; grupa
a II-a, între 32.000 şi 27.000 ani (cu cele mai multe înmormântări organizate) şi
grupa a III-a, între 26.000 şi 20.000 ani (cu mormintele de la Kostenki 2 şi 1 8).
Credem că se impune continuarea demersului nostru cu prezentarea triplului
mormânt de la Sungir, datat la aproximativ 25.000 ani BP: bărbatul şi cei doi copii,
depuşi alături, dar cu orientare inversă. Întregul complex închis conţine cel mai bogat
inventar funerar din întregul Continent (Fig. 50; Fig. 24 ). Cei trei morţi au fost
depuşi întinşi pe spate, copiii (un băiat de 1 2- 1 3 ani şi o fetiţă de 8-9 ani) fiind
alăturaţi bărbatului, dar în poziţia cap-la-cap. Inventarul funerar, foarte bogat, al
bărbatului, era reprezentat de: 3.500 perle întregi şi fragmentare din ivoriu de mamut,
25 brăţări din ivoriu (unele cu urme de pictură, perforate la capete pentru a fi legate
între ele), depuse în zona antebraţelor şi a coapselor, un pandantiv din şist, pictat cu
roşu şi cu decor punctiform, depus la gât, un alt pandantiv zoomorf, fragmentar, cu
decor punctiform pe ambele suprafeţe, un disc din ivoriu, perforat, mai mulţi dinţi
de vulpe, perforaţi, unelte de piatră, printre care se remarcă un cuţit din silex. Băiatul
avea ofrande compuse din peste 4.900 perle din ivoriu de mamut, 250 canini de
vulpe polară, perforaţi, un pandantiv zoomorf, depus pe piept, un ac, la gât,
estimându-se că încheia un accesoriu vestimentar, o sculptură zoomorfă sub umărul
stâng, un fragment de femur uman, lustruit şi umplut cu ocru roşu (depus sub partea
stângă a toracelui), o lance din ivoriu de mamut, lungă de 2,42 m, un disc din ivoriu
de mamut, perforat central şi decorat cu şiruri radiale. Fetiţa avea ofrande mortuare
alcătuie din: 5.200 perle identice cu ale celorlalţi înhumaţi, depuse de-a lungul
corpului, pe ambele părţi, o lance din ivoriu de mamut, de numai 1 ,66 m, două
bastoane din corn, perforate, dintre care unul decorat cu şiruri de puncte adâncite,
trei discuri perforate central şi cu spiţe radiale (ca al băiatului) (J. K. Kozlowski,
1 992, 44-46; C.-V. Chirica, 1 996, 33-35; F. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, 1 999).
Exegeţii în domeniu apreciază caracterul unic al acestui mormânt triplu,
poate ca semn al ierarhizării sociale a comunităţii căreia îi aparţineau defuncţii, dar
noi considerăm că multe dintre aspectele spiritualităţii acestui complex funerar nu
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sunt în concordanţă cu înţelegerile noastre actuale; constatăm, printre altele, prezenţa
femurului uman, plin cu ocru roşu (care nu este menţionat în toate lucrările
consultate de noi), aparţinând cu certitudine unui individ neidentificat, şi care ar fi
trebuit să servească, pe criteriile fenomenului religios, numai băiatului şi fetiţei,
deoarece corpul bărbatului fusese acoperit cu ocru roşu. În plus, dacă luăm în
consideraţie faptul că cei doi copii nu au fost înhumaţi în acelaşi timp cu bărbatul,
dar că descendanţa lor ar putea fi o certitudine, am putea considera că aceştia ar fi
trebuit să urmeze, ereditar, la conducerea comunităţii, iar ofrandele, specifice adul
ţilor, reprezentau consemnarea maturităţii lor viitoare. Dacă adăugăm şi ofrandele
reprezentate prin resturile de faună, constatăm că la Sungir avem cel mai complex
monument funerar din întregul Paleolitic superior european. Se întăreşte încă o dată
aprecierea potrivit căreia omul a dorit să-şi asume, chiar prin substituire, supremaţia
faţă de mediul natural (complexul faunistic) pe care îl domina prin vânătoare.
Sacralitatea acestui mormânt nu poate fi pusă la îndoială. A. Leroi-Gourhan ( 1 983,
vol. I, 1 65) scria că "practica înhumării morţilor constituie o trăsătură semnificativă
pentru preocupările corelate de obicei cu sentimentul religios". Vom adăuga mai jos
unele detalii privind ritualurile iniţierii la populaţiile vechi sau foarte vechi, deoarece
noi credem că cei doi copii de la Sungir au murit deoarece nu au supravieţuit
obligaţiilor impuse de ritualurile de trecere de la copilărie la stadiul de adult, de la
stadiul de profan, la cel de sacralitate.
Revenind la staţiunile de pe Don, se constată existenţa înmormântărilor în
morminte şi gropi speciale, din grupa a 11-a a lui A. Sinitsyn: Kostenki 14, unde baza
gropii a fost marcată cu depunerea ocrului roşu pe toată suprafaţa sa, peste care a
fost depus corpul unui tânăr de aproximativ 25 de ani, în poziţie foarte contractată.
Nu s-au găsit, printre ofrandele mortuare, decât trei aşchii de silex, o falangă de
mamut şi câteva oase de iepure, în umplutura gropii.
La Kostenki 1 5, decedatul (un copil de 6-7 ani) a fost depus în poziţie pliată,
pe un cuţit din os, în perimetrul unei locuinţe, în groapa de formă ovală, pe fundul
căreia s-a depus ocru roşu şi galben. Defunctul era depus pe un «pat» artificial, for
mat din două tipuri de argilă, galbenă şi gri, dar de provenienţă alogenă. Mormântul
a fost acoperit cu pământ şi cu oase, inclusiv un omoplat fragmentar de mamut; prin
prăbuşirea acestuia, oasele înhumatului au fost dislocate: craniul a căzut într-o parte
a gropii, iar restul scheletului, în partea opusă. Ofrandele funerare erau alcătuite din
piese de silex, printre care I O gratoare, 1 pen;oir, lame şi aşchii (produse secundare
de debitaj), (fig. 5 1 ) un cuţit, un lustruitor, un ac din os, un model special de obiecte
de podoabă semnificând coafura, cu peste 1 50 dinţi de vulpe polară, perforaţi.
Au fost descoperite şi alte înmormântări, din grupul Kostenki, aparţinând
grupei a II-a, printre care se remarcă cea din nivelul II de la Kostenki 8, unde, prin
analiza oaselor craniene s-a constatat existenţa urmelor de tăiere-perforare,
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practicată pe omul încă viu, cu vârsta de 35-40 ani, poate cea mai veche dovadă a
practicării trepanaţiei. Mai precizăm faptul că unele fragmente craniene au suferit
acţiunea focului, toate fiind localizate în perimetrul unei locuinţe, aproape de vatra
de foc, alături de alte resturi osoase, probabil ale aceluiaşi schelet.
A fost remarcat mormântul . unui nou-născut, de circa 1 O zile, cu un corp
măsurând 46-48 cm, protejat cu piei de animale, de la Kostenki 1 2, nivelul I. În acest
sit am putea constata o practică ritualică, observată şi în unele înmormântări din
Portugalia, dar şi la unele populaţii antice, unde mortul era înfăşurat, ritualic, într-o
piele de animal (M. Eliade, 1 992, 1 77). Practica o putem evidenţia şi în creştinism,
prin acoperirea corpului celui decedat, cu o pânză albă, care simbolizează revenirea
mortului la starea de nevinovăţie a copilăriei, deci a sfinţeniei, a sacrului.
Din grupa a III-a (cea mai recentă) se remarcă mormintele de la Kostenki
1 8, unde, alături de mormântul propriu-zis, al unui copil de 9-1 O ani, au fost
identificate trei gropi, probabil cu funcţii sacrale. Nu au fost depuse ofrande, dar
mormîntul a fost acoperit cu oase mari de mamut, întregul complex având carac
teristicile unui adevărate «chambre funeraire (la crypte)». Se estimează că cele trei
gropi care însoţeau mormântul erau morminte conventionale sau cenotafuri (N.
Praslov, A. N. Rogachev (eds), 1 982), căci nu se încadrau printre gropile locuinţelor
sau cele pentru deşeuri (Fig. 52).
O altă descoperire s-a făcut la Kostenki 2: o structură de locuire cu o cameră
alungită, unde a fost identificată partea inferioară a unui schelet, inclusiv coaste şi
vertebre, dar fără depuneri de ofrande. Partea superioară a scheletului se afla, nu în
conexiune anatomică, în locuinţă, la 1 ,5 m de restul scheletului. Se apreciază că a
fost construită o cameră mortuară specială, adosată la peretele locuinţei. Trupul
decedatului fusese acoperit până la umeri, cu capul şi mâinile rămase în afară, parţial
distruse de camasiere. Aşadar, un alt tip de înmormântare, fără ofrande şi, poate şi
acesta înmormântat „în doi timpi", ca şi unele înmormântări din Paleoliticul
mijlociu, dar nu ar trebui exclusă nici existenţa unei practici punitive, chiar şi după
moarte, sau în vederea unei morţi violente, pentru fapte pe care nu avem cum să le
cunoaştem. Nu putem omite nici posibilitatea existenţei unor practici rituale, legate
de sacrificii umane, după «modelul» sacrificiului primordial.
Un mare număr de înmormântări au fost descoperite în Italia. Se apreciază
că, între 1 872 şi 1 905, în patru grote: Grotte des Enfants, Baousso da Tore, Barma
Grande şi Barma de Caviglione au fost descoperite 1 2 morminte, dintre care 1 0 erau
anterioare datei de 1 5 .000 ani BP. Studii recente precizează existenţa a peste 50 de
morminte (poate chiar peste 70), dintre care 7 duble şi 1 triplu, în care au fost
înmormântaţi peste 60 de indivizi (G. Giacobini, 1 999, 29). Specialiştii italieni (A.
Palma di Cesnola, 2003, 1 3 1 - 1 39; D. Henry-Gambier, 2005, 2 1 3-229) constată cel
puţin două perioade cronologice: „perioada veche", Aurignacian-Gravettian şi una
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recentă, Paleolitic superior avansat, deci Epigravettian final, fiecare cu înmormântări
care au anumite trăsături specifice, deşi unele elemente funerare se găsesc în ambele
perioade. Dar şi în Italia primele descoperiri, datate la sfârşitul secolului al XIX-lea,
la care se adaugă, uneori, lipsa de atenţie a specialiştilor şi faptul că aceştia nu au
lăsat descrieri detaliate ale contextului descoperirilor, au determinat existenţa unor
ambiguităţi în deplina concordanţă a încadrărilor cronologice şi culturale. Din cea
mai veche etapă a Paleoliticului superior se remarcă descoperirile menţionate mai
sus. La Grimaldi Grotte des Enfants, (GA) două morminte au fost datate între
25.000 şi 20.000 ani BP, deci erau gravettiene, dar nu se exclude datarea lor într-o
etapă iniţială a Epigravettianului (G. Giacobini, 1 999, 30). GE 1 şi GE 2 conţineau
doi copii (de aici numele grotei), de 4 şi 5-6 ani, alungiţi pe spate, cote-a-cote, dar
bazinul fiecăruia era înfăşurat cu o «centură» formată din peste o mie de cochilii
perforate. GE 3 era o femeie adultă, asociată cu numeroase cochili (Trochus), depusă
împreună cu unio adolescent(ă) (GE 6).; GE 4 era un bărbat adult, aşezat pe spate,
alungit, cu mâinile îndoite; ofrandele funerare erau alcătuite din cochilii perforate,
unelte de silex, dinţi de cerb, perforaţi; capul şi picioarele erau acoperite de structuri
de piatră, după opinia noastră, depuse în acelaşi scop: de a nu lăsa mortul să
părăsească «locul de veci» (Fig. 53).
La Barma Grande {= BG) un mormânt (BG l ) a fost amenajat aproape de
intrare, la adâncimea de 8,40 m, altul, triplu (BG 2-3-4) la câţiva metri distanţă de
primul, la 8,00 m adâncime; alte două morminte (BG 5-6) au fost amenajate unul
lângă altul, în fundul grotei, la 6,40 m adâncime. Aşadar, nu există certitudinea
contemporaneităţii sau a unor relaţii de rudenie între defuncţi. Toate înhumările se
datează, în general, între 1 9 .280 ± 220 BP şi 1 4. 1 1 O ± 1 50 BP, prin care se sugerează
apartenenţa epigravettiană a acestora; prezenţa celor trei lame de silex, de 1 7, 23 şi
26 cm lungime, a pandantivelor gravate, din os sau ivoriu de mamut, a numeroaselor
cochilii perforate, a caninilor de cerb şi a salmonidelor, la BG 2-3-4, pare să notifice
apartenenţa lor la Gravettian (D. Henry-Gambier, 2005, 2 1 4). BG 5 nu avea
depunere de ocru roşu, dar scheletul era acoperit cu trei pietre de mari dimensiuni;
se temeau, oare, membrii comunităţii, de «revenirea» mortului (adult, masculin)
printre dânşii? Se poate accepta şi un ritual mai deosebit, acela al separării
iremediabile a mortului faţă de contextul terestru, al celor rămaşi în viaţă; dar noi
credem că dacă se acceptă această a doua variantă de interpretare, am putea avea o
dovadă a faptului că nu peste tot se dorea revenirea mortului la viaţă, deci nu peste
tot moartea era considerată ca fiind un fenomen reversibil.
La Baousso da Torre au fost descoperite trei morminte {BT 1 , 2, 3), alăturate,
la adâncimi cuprinse între 3,70-3,90 m, aşadar acestea par să fie contemporane;
inventarul funerar era alcătuit din vîrfuri a base fendue, de tip aurignacian, dar se
estimează că decedaţii aparţineau unui grup gravettian.
-
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Alt mormând din acest grup marcat de incertitudini a fost descoperit la
Barma de Caviglione, numit şi L 'Homme de Menton (G. Giacobini, 1 999, 30), având
ca mobilier funerar podoabe din cochilii.
Aşadar, se notează 13 înhumaţi, cu schelete complete, doar cu mici distru
geri provocate de fenomene geo-pedologice. Trei dintre aceştia erau adolescenţi, iar
1 O, adulţi; cinci puteau fi femei. Opt indivizi aparţineau unor înmormântări
singulare; la Barma Grande, mormintele 2 şi 3-4 par să fi fost simultane. Majoritatea
erau înmormântaţi en decubitus dorsal, de-a lungul grotei sau la intrare, pe direcţia
E -V, dar au fost identificate şi orientări N - S, sau NE - SV, cu poziţii diferite ale
corpului, membrelor sau capului. Existenţa gropilor de morminte este certă în unele
cazuri şi nedepistată, în altele. Ofrandele funerare erau alcătuite din cochilii
perforate, de Ciclope neritea, Cyprae etc., canini de cerb, perforaţi, uneori gravaţi,
pandantive din ivoriu sau din os, iar vertebrele de salmonide ornau îmbrăcămintea
defuncţilor. Nu credem că dispunerea ofrandelor funerare în asociere cu corpul are
vreo importanţă particulară, privind eventualele practici ale ritualurilor de
înmormântare; au putut exista, totuşi, unele variante locale, specifice comunităţilor
umane respective; în plus, observaţiile făcute de către descoperitori nu sunt foarte
concludente. Se semnalează şi depuneri de ofrande, din lame mari de silex (în mâna
stângă, la BG 2 şi 3; sub fiecare umăr (BG 1 ), coame, dinţi de cervidee şi de bovidee;
alte fragmente de oase erau depuse în jurul corpului, la BG 2, 3, 4. Ocrul roşu însoţea
fiecare defunct, depus din abundenţă în jurul capului, dar şi pe corp, îndeosebi la BT
3 şi BG 6.
Grotte d'Arene Candide a oferit, printre cele 16 gropi de morminte (A.
Broglio, 1 996, 289-298), o groapă foarte bine conservată, datată la 23.440 ± 1 90 BP,
ce aparţinea unui adolescent, depus en decubitus dorsal, într-o groapă amenajată, cu
ocru roşu pe fundul ei şi în întregul interior; este celebra sepulture de «Jeune
Prince». Ofrandele erau alcătuite din cochilii de Ciclope neritea (depuse îndeosebi
la nivelul genunchilor), iar la cap, dinţi perforaţi, de cerb, pandantive gravate, din os
sau ivoriu; un posibil acesoriu vestimental era ornat cu o coadă de veveriţă;
4 bastoane perforate, din corn de elan, întregeau ofrandele. Se remarcă cele
4 pandantive din ivoriu, dintre care trei provin din defense de mamut. O mare lamă
din silex, de 25 cm, era depusă în mâna dreaptă. Scheletul era acoperit cu ocru roşu.
Groapa mormântului era situată în prima sală a grotei, la adâncimea de aproximativ
7 m. Ca şi în alte situaţii din Italia, industria litică a fost încadrată în Gravettien şi
Epigravettien (F. Martini, L. Sarti, 1 990, 1 24- 1 26). Mormântul este anterior datei de
1 8.560 ± 2 1 0 ani BP (G. Giacobini, G. Malerba, 1 995, 1 73 - 1 86) (Fig. 1 4; Fig. 1 5;
Fig. 1 6; Fig. 1 7). Precizăm că la Arene Candide au fost descoperite şi mormintele II,
V-IX, XI, considerate ca fiind de epocă mezolitică, datate între 1 1 . 750 ± 95 BP şi
1 0.910 ± 90 BP (G. Giacobini, 1 999, 32).
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Abri Tagliente a oferit un mormânt al unui adult de vârstă epigravettiană;
interesant este faptul că scheletul era acoperit (protejat?) cu pietre, dintre care două,
ca ofrande, un fragment osos de la un bovideu (G. Giacobini, 1 999, 33; D. Henry
Gambier, 2005, 222).
În alte situri: Abri Villabruna, Vado all' Arancio, Grotte Maritza, Grotte
Continenza au fost descoperite morminte de vârstă epigravettiană, deci epipa
leolitice (chiar dacă unii specialişti italieni numesc Epigravettianul „faza recentă" a
Paleoliticului superior). Acestea aparţin unor copii, tineri sau adulţi (A. Palma di
Cesnola, 1 996, 305-325; A. Broglio, C. Mondini, A. Villabruna, A. Guerreschi, E.
Bianchin Citton, Simonetta Bonomi, 1 992, 49-75). Depunerea unor lespezi de piatră
(una pictată cu linii groase, în zig-zag, pornind de la o alta, trasată longitudinal, iar
alta pictată doar cu două benzi mai scurte) peste corpul celui mort şi îngropat, pare
să generalizeze această practică funerară (A. Broglio, C. Mondini, A. Villabruna, A.
Guerreschi, E. Bianchin Citton, Simonetta Bonomi, 1 992, 7 1 , fig. 64). Se remarcă
unul dintre scheletele de la Vado all 'Arancio, care avea ca ofrande un fragment de
mandibulă de căprior, un molar de cal, un premolar de mistreţ, galete, cochilii
perforate, 2 gratoare şi o piesă trunchiată din silex; al doilea schelet aparţinea unui
copil de 1 8 luni, având capul depus pe un bloc de travertin, alt bloc fiind depus pe
pântece. În Grotte Continenza, scheletul unui adult se afla depus în centrul unui cerc
de pietre, fără groapă special săpată, şi fără craniu (aparent înlocuit prin câteva
pietre), fără mobilier funerar (G. Giacobini, 1 999, 33-34) (Fig. 57).
Grotte Paglicci a oferit alte două morminte (Pag. 1 5 şi Pag. 25), datate la
24.720 ± 420 ani BP (Pag. 1 5) şi 23.470 ± 370 ani BP (Pag. 25). Pag. 1 5 reprezenta
tânăr de 1 3- 1 4 ani, înmormântat fără groapă săpată, dar corpul era protejat de o
structură din pietre, cu mult ocru roşu peste tot corpul, cu o «diademă» din 30 de
canini de cerb, perforaţi, depusă pe cap, alţi canini perforaţi fiind depuşi pe corp, o
cochilie de Cyprae pe torace, unelte din os şi silex. Pag. 25 (numit Pag. 3, de către
G. Giacobini, 1 999, 34), era o femeie tânără, depusă en decubitus dorsal, într-o
groapă specială, cu ocru roşu pe cap, bazin şi picioare, cu o «diademă» de 7 dinţi
perforaţi, de cerb, pe cap; două burine, un gratoar, o lamă, o aşchie din silex şi un
fragment de Pecten completau ofrandele funerare (D. Henry-Gambier, 2005, 2 1 7).
La acestea, A.-M. Ronchitelli (Ronchitelli A. et al., 20 1 4, 1 - 1 9) adaugă depunerea
ocrului pe corpul celui mort, ca şi cochilii de Luria lurida în zona toracelui, gesturi
funerare care se adaugă la acelea cunoscute până acum în Italia şi Europa.
În alte situri, mai ales de grotă (Grotte delie Veneri, Grotte Romanelli,
Grotte-abri du Romito, Grottele San Teodoro, Ostumi), au fost descoperite
morminte simple sau duble, în general asemănătoare cu cele prezentate deja. Se
remarcă, totuşi, Ostumi l , unde a fost depusă o tânără femeie înmormântată în timp
ce era însărcinată (craniul copilului nenăscut era situat în bazinul femeii, situaţie
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unică în Paleoliticul superior european). Toate scheletele erau însoţite de ofrande
funerare, în general aceleaşi: canini perforaţi, cochilii perforate, ocru roşu, etc. (P.
Gambassini, P. Boscato, A. Moroni, Annamaria Ronchitelli, 20 1 3 , 1 0 1 - 1 04).
Înmormântări au fost descoperite şi în periada Mezoliticului zonei, datat, în
general, începând cu Atlanticul (7.500), culturile arheologice fiind Sauveterrianul şi
Castelnovianul. În aşezarea de la Mondeval de Sora a fost descoperit unul dintre cele
mai importante morminte mezolitice din această parte a Italiei. Defunctul, un adult
de sex masculin, a fost depus întins pe spate, cu mâinile întinse. Parţial, corpul a fost
acoperit cu ocru, iar în partea stângă, de la femur şi până spre umăr, acoperind braţul
şi antebraţul, au fost depuse umeroase piese de silex, unelte din corn de cerb şi ren,
un harpun de mari dimensiuni, din corn, cu două rânduri de barbeluri (A. Guereschi,
1 992, 9 1 -97, fig. 82 şi 84-86).
Aşadar, se poate constata că în Paleoliticul superior din Italia au fost
identificate peste 1 6 înmormântări gravettiene şi peste 3 5 epigravettiene, deci între
aproximativ 26.000-25.000 şi 1 4.000- 1 1 .000 ani BP. În toate situaţiile, grija pentru
cei morţi este foarte atent manifestată. De altfel, E. Morin ( 1 970, 33) scria că ii
n 'existe pratiquement aucun groupe humain qui abandonne ses morts ou qui Ies
abandonne sans rite Dar, se constată unele diferenţe, probabil de ritual, local sau
zonal, proprii unor anumite comunităţi umane:
- în 1 2 cazuri, gropile mormintelor au fost umplute imediat, poate pentru
protecţia celor depuşi;
- toţi defuncţii erau acoperiţi cu ocru roşu, iar importanţa acestui fapt trebuie
pusă în legătură cu credinţa în revenirea la viaţă, în protecţia sangvină a decedaţilor;
- în ceea ce priveşte caracteristicile mormintelor, s-a constatat existenţa a 1 3
morminte individuale, 2 duble ş i 1 triplu;
- depunerea unor pietre mari peste corpul celor înmormântaţi, uneori pe
picioare sau pe picioare şi pe cap, pe pântece, credem că poate demonstra teama de
revenirea morţilor printre cei vii, aceştia luându-şi măsuri de „protecţie", îndeosebi
în cazul copiilor de până la 2-3 ani, de unde se poate deduce atenţia specială acordată
celor neiniţiaţi; cu toate acestea, noi nu excludem nici intenţia de protecţie a
corpurilor celor decedaţi prin acoperirea, chiar şi parţială, cu lespezi.
- nu sunt elemente anatomice care să probeze o eventuală paternitate
biologică a defuncţilor înhumaţi simultan (dar numai 3 morminte pot intra în această
categorie);
- credem că diversitatea poziţiei corpului şi a membrelor nu pot constitui
detalii sau indicii ale unor probabile elemente de ritual funerar;
- depunerea ofrandelor funerare era extrem de importantă la comunităţile de
gravettieni şi epigravettieni, mai ales la aceştia din urmă, cînd depunerile mortuare
sunt mai numeroase şi mai variate; Cyclope neritea este prezentă la marea majoritate
„

".
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a defuncţilor, indiferent de vârstă şi sex; nu putem şti (chiar dacă unii specialişti
caută să acrediteze ideea unor discriminări potrivit vârstei şi/sau sexului - D. Henry
Gambier, 2005, 223), dacă depunerile de ofrande se făceau potrivit unor canoane
obligatorii, sau erau aleatorii, poate şi în funcţie de o anumită situaţie socială a
comunităţii umane respective sau a defuncţilor;
Franţa este destul de bine reprezentată din punctul de vedere al
înmormântărilor din Paleoliticul superior. Din păcate, descoperirile au fost făcute în
perioada de început a cercetărilor şi săpăturilor paleolitice sistematice, iar autorii
acestora nu au acordat întotdeauna atenţia cuvenită complexelor funerare şi nici nu
au lăsat descrieri detaliate ale observaţiilor lor din momentul descoperirilor. Se
remarcă, totuşi, descoperirile de la Combe-Capelle, Cro-Magnon, Roc de Sers, Cap
Blanc, St. Germain, Bruniquel, La Madeleine, Laugerie-Basse, Chancelade, Le
Figurier, Les Hoteaux, cu peste 2 1 schelete (Fig. 58), lipsind, din sintezele
prezentate, alte descoperiri funerare, cum ar fi Cap Roux, Marronnier, Isturitz,
Combe-Grenal ş.a. Chiar şi cronologia descoperirilor rămâne imprecisă (G
Quenchon, 1 976, 728-729): din 1 2 morminte luate în consideraţie ca fiind prezentate
mai exact în ceea ce priveşte condiţiile descoperirii şi elementele constitutive, numai
două pledează pentru o datare de aproximativ 27.000 ani şi 1 0, sub 1 8.000 ani BP.
Raritatea descoperirilor în Paleoliticul superior vechi (Aurignacian,
Châtelperonian), absenţa lor în Gravettian este frapantă şi crează existenţa unei
situaţii unice în cadrul cercetărilor paleolitice pentru Europa Occidentală şi
Meridională; există unele indicii privind existenţa fenomenului funerar, a unor
diferenţieri în ceea ce priveşte practicile rituale, îndeosebi în perioada magdaleniană,
când "l 'inhumation se fait plus frequente et qu 'elle gagne tout le territoire
paleolithique " (G. Quechon, 1 976, 730).
Cu mai multe detalii au fost publicate mormintele din grotte du Figurier şi
l' Abri du Cap Roux, acordându-se atenţie specială asupra prezenţei ofrandelor
funerare din cochilii de Glycymeris violacenses, Nassarius circumcintcta, Nassarius
gibbosula, Nassa (Arcu/aria) gibbosule, Nassa circumcinta, Nassa acrostyla , cu
precizarea unuia dintre descoperitori: «En effet, tandis que dans les Grottes de
Menton nous avons decouvertjusqu' ici six squelettes humains d'adultes et d'enfants
- les premiers omes de coquillages et de dents der cerfs percees, le seconds revetus
d'une sorte de pagne exclusivement compose de coquillages tous de la meme espece
Nassa neritea
par contre nous n'avons trouve au Cap-Roux d'autres restes
humains que les quelques debris epars 9â et la au milieu d'un foyern (G. Onoratini,
J. Combier, 1 995, 266). În grota Marronnier, Saint-Remeze, Ardeche - Franţa,
resturile anatomice ale unui copil de aproximativ 8 ani erau acoperite cu hematită
(care înlocuia ocrul), fiind însoţite de ofrande funerare: podoabe din cochilii marine
mediteraneene, aparţinând speciei Glycymeris violacenscens, alte obiecte de
-
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podoabă, piese de silex, oase de animale (G. Onoratini, J. Combier, O. Dutour, H.
Lucot, I. Lucot, 1 992, 305-308). A. Leroi-Gourhan ( 1 990, 4 1 -42) adaugă desco
perirea de la Mas-d' Azil, Ariege, unde a fost degajat, în 1 96 1 , craniul unei tinere,
fără mandibulă, iar în orbitele sale fuseseră depuse două plachete din os, simulând
ochii; descoperirea este de vîrstă magdaleniană (Fig. 38/3). Dar se precizează că în
perimetrul staţiunii La Madelaine (Dordogne) a fost descoperit şi mormântul unui
copil de sex nedeterminat, datat la 1 0 1 90 ± 1 00 (D. Sacchi, 2003, 1 08 şi n. 40). De
altfel, se precizează existenţa unui număr de peste 1 2 morminte de epocă
magdaleniană, unele de caracter dublu (autorul precizează:«Pour Ies uns, elle
constituait un meme ensemble reunissant une femme d'une vingtaine d'annees et un
homme de 50 ans environ. Pour Ies autres, il s 'agissait de deux tombes distinctes»
(D. Sacchi, 2003, 1 07); precizăm că D. Sacchi se referă la descoperirea fortuită de
la Obercassel (în Westphalia). Am oferit acest exemplu pentru a demonstra încă o
dată dificultăţile întâmpinate în analiza şi prezentarea unor descoperiri funerare
imprecis prezentate de către descoperitri. Un alt posibil exemplu se referă la
descoperirea de la La Crouzade (Gruissan, Aude), cu precizarea că "les restes
humains ont en effet recemment ete confirmes dans leur association â I' Aurignacien
et figurent donc parmi Ies meilleurs vestiges d'Homo sapiens pour cette periode"
(Fr. Bon, 20 1 3 , 85-92).
În Peninsula Iberică, perioada gravettian-epigravettiană se remarcă printr-o
anumită creştere a descoperirilor de înmormântări. Se constată, mai întâi, descope
rirea de la Lagar Velho (Estremadura, Portugalia), unde corpul unui copil de 5 ani a
fost depus lângă peretele grotei, la o adâncime de numai 0,30 m, groapa fiind
amenajată special, iar înmormântarea a fost făcută pe baza unui anume ritual, căci
corpul era depus în poziţieîntinsă, ir o ramură de pinus silvestris a fost arsă pe fundul
gropii. Autorii cercetărilor au interpretat prezenţa ocrului roşu în întregul conţinut al
gropii, ca reprezentând faptul că trupul copilului a fost înf"aşurat într-un veşmânt
(linţoliu) pictat, situaţie pe care am întâlnit-o şi în alte complexe funerare europene;
scheletul incomplet al unei veveriţe se afla lângă tibia dreaptă a copilului, ca şi două
oase de cerb, pe fiecare parte a corpului, reprezentând, fără îndoială, ofrande de
carne; patru oase de cerb, perforate, fragmente de craniu, două cochilii de Littorina
obtusata, perforate, completau mobilierul funerar (P. Arias & E. Alvarez-Fernandez,
2004, 222; J. Zilhao & E. Trinkaus, 2002, 1 3 1 - 1 45) (Fig. 38).
De epocă solutreană sunt patru schelete descoperite în grotte Nerja
(Andalusia, Spania): trei adulţi şi un copil în poziţia fretus-ului (P. Arias & E.
Alvarez-Fernandez, 2004, 223). Acesta este, după cunoştinţele noastre, al doilea
mormând de copil nenăscut, după cel din Italia (Ostumi 1 ). Este de precizat că
această grotă a fost utilizată şi în întreaga perioadă Mesolitic-Neolitic-Calcolitic,
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devenind, după opinia noastră, un adevărat sanctuar al înrnnormântărilor rituale
preistorice.
Grota Tito Bustillo este, cum am precizat şi altă dată (V. Chirica, 2004, 1 031 27; V. Chirica, 2006, 7-35) un alt sanctuar al Paleoliticului superior european,
staţiune-cheie a Magdalenianului iberic, cu elemente de artă parietală şi cu vestigii
funerare: un mormânt individual magdalenian. (P. Arias & E. Alvarez-Fernandez,
2004, 223).
Epipaleoliticul-Mezoliticul este mai bine reprezentat din punctul de vedere
al descoperirilor funerare de pe teritoriul Europei, fiind identificate nu mai puţin de
23 staţiuni, cu morminte de înhumaţie, majoritatea simple, dar şi cu adevărate
necropole, la care trebuie să le adăugăm pe acelea de pe Valea Dunării, cu întreaga
lor problematică şi importanţă. Astfel, în perimetrul de la La Madelaine a fost
descoperite mai multe vestigii umane fragmentare (O. Henry Gambier, H. Valladas,
N. Tisnerat-Laborde, M. Arnold, Fr. Bresson, 2000, 205-206), dar descoperirea cea
mai importantă şi mai sernnificatovă este a mormântului unui copil de 2-3 ani:
acoperit cu ocru (chiar şi pereţii cavităţii săpate erau intens acoperiţi cu ocru) şi cu
bogate ofrande (podoabe) din cochilii; corpul era orientat pe axul NV-SE, cu
picioarele la 2,60 m de peretele adăpostului sub stâncă, deci în afara perimetrului
locuirii. S-a constatat, pe baze statistice, că tipul de înmormântare şi componentele
acesteia se încadrează printre caracteristicile înmormântărilor de factură epipa
leolitică, găsindu-se analogii printre descoperirile similare din Italia: "Ornes et ocres
comme ies adultes, ils sont deposes dans le meme espace. La datation directe de
l'enfant /'integre donc a cet ensemble epipa/eolithique " (D. Henry Gambier, 2005,
2 1 3-228; D. Henry Gambier, 20 1 3 , 307-328; D. Gambier, H. Valladas, N. Tisnerat
Laborde, M. Arnold, Fr. Bresson, 2000, 206). Aici, analiza bogatului inventar de
ofrande a permis să se cunoască în detaliu depunerile ritualice: "Attribues par le
decouvreur a un enfant de 5- 7 ans, ces restes correspondent plutât a un individu
d'âge compris entre 2 et 4 ans. L 'enfant avait ete depose allonge sur le dos. La tete,
orientee vers le Sud, etait entouree de trois pierres et ornee, ainsi que le cou, Ies
coudes, ies poignets, ies genoux et Ies chevilles de nombreux petits coquillages et de
dents percees. Malheureusement, Peyrony ne donne pas d'informations plus
precises sur la nafure et la localisation de ces objets. Leur representation sur le
dessin de la sepulture qui illustre la monographie du site est trop schematique pour
ies identifier et ne revele pas de differences morphologiques suffisantes pour
identifier chaque categorie d 'objets et reperer leur emplacement sur le squelette (fig.
le). Dans son inventaire des parures en coquillage associees a cette sepulture,
Taborin (1993) mentionne 900 dentales, 1 60 Neritina, 20 Cyclope et 36 Turritella.
L 'attribution de cette sepulture au Magda/enien IV, proposee par Capitan et
Peyrony et admise ensuite par la plupart des auteurs (Bouvier 1 9 79, 1987 ; May
191
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1 989 ; Binant 1991; Taborin 1993) a ete recemment contredite par la datation
directe par 14C AMS d'unfragment du crâne de l 'enfant qui a donne un âge de J O
1 90 ± 1 00 BP (GifA 9545 7) soit 9990-1 0390 cal BP, ce qui selon Gambier et al.
(2000), attribuerait plutot l 'erifant a l 'Azi/ien ". (M. Vanhaeren, Fr. d'Errico, 200 1 ,
20 1 -240).
Les objets de parure qui etaient associes avec certitude a la sepulture de
l 'enfant comprennent 1275 dentales, 99 neritines, 25 turritelles, 1 3 cyclopes, deux
croches de cerf et deux canines de renard (fig. 2, pi. 1). A ce lot ii faut sans doute
ajouter 77 neritines, 1 7 turritelles, 1 1 cyclopes, un Glycymeris et une phalange
perforee de lagomorphe conserves dans une boîte etiquetee Magda!enien IV" (fig.
3, pi. 1). Les neritines et Ies turritelles de celte boîte ont Ies memes dimensions et
presentent Ies memes traces d'ocre que celles altribuees a la sepulture. De plus,
nous avans trouve dans celte boîte, me!ee aux turritelles, la couronne d'une petite
premolaire humaine, egalement ocree, qui pourrait appartenir a l 'enfant (fig. 3j).
Parmi Ies objets de parure de l 'erifant, nous avans repere un humerus de
lagomorphe et une vertebre de poisson portant des perforations naturelles (fig. 2g
h). Les traces d'ocre sur ces pieces et l 'utilisation d'un autre os de lagomorphe
comme objet deparure indiquent que ces deux elements pourraient egalementfaire
partie de la parure de l 'enfant " (M. Vanhaeren, Fr. d'Errico, 200 1 , 20 1 -240).
O altă descoperire epipaleolitică este cea de la Roc-de-Cave, Franţa, din
prima jumătate a sec. XX. A fost descoperit scheletul unui adolescent, dar în asociere
cu materiale arheologice de factură aurignaciană, solutreană, magdaleniană şi
aziliană. Decedatului i-a fost oferit, printre altele, un colier din dinţi de cerb. Datarea
sa, de 1 1 .2 1 0 + - 1 40 ani BP (GifA 95048), corespunde unui interval de timp dintre
1 1 .490 - 1 0.930 BP, deci Tardiglaciarului, fiind plasat, din punct de vedere
arheologic, în Magdalenianul final sau în Azilian (D. Gambier, H. Valladas, N.
Tisnerat-Laborde, M. Arnold, Fr. Bresson, 2000, 206).
O altă staţiune, cea de la Saint-Germain-la-Riviere, a oferit cel puţin două
schelete, al doilea aparţinând unei femei depusă en decubitus lateral pe partea
stângă, cu membrele „în poziţia somnului'', într-o groapă săpată până în substratul
calcaros; interesantă este constatarea autorilor săpăturilor (făcute tot în prima
jumătate a sec. XX) privind asocierea scheletului cu dale de piatră şi cu resturi de
vatră, ceea ce ne permite să facem asocierea cu alte descoperiri similare din
Paleoliticul superior european (D. Gambier, H. Valladas, N. Tisnerat-Laborde, M.
Arnold, Fr. Bresson, 2000, 207).
În Abri Lafaye, Bruniquel, la sfărşitul sec. XIX, a fost descoperit fie un
mormânt triplu, fie o înmormântare primară, dublată de una secundară, posibil
remaniată, căci a fost identificat un schelet de femeie adultă, aproape complet, un
schelet de copil de aproximativ 3 ani şi un craniu de adult. Datarea, de 1 5 .290 ± 1 50
„

„
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BP (GifA 95047), permite o încadrare între 1 5 .590 BP şi 1 4.990 BP, atribuite unui
Magdalenian mediu, fără alte precizări cu privire la inventarul înmormântărilor (O.
Gambier, H. Valladas, N. Tisnerat-Laborde, M. Arnold, Fr. Bresson, 2000, 208).
Citând pe Arias Cabal et Garralda ( 1 995), sunt exemplificate şi alte
descoperiri de înmormântări epipaleolitice în Spania (Jos Azules et du Malino de
Gasparin), cu obiecte de ofrandă, neutilizate, dar care îi însoţeau pe cei depuşi în
morminte (D. Gambier, H. Valladas, N. Tisnerat-Laborde, M. Arnold, Fr. Bresson,
2000, 208-20 1 0).
În Franţa, J.-G. Rozoy ( 1 978, 1 1 1 5 - 1 1 29) a realizat o statistică parţială, cu
peste 60 de descoperiri, pe care le-a repartizat în două categorii principale:
1 . resturi umane izolate (morminte şi resturi umane);
2. cimitire şi morminte izolate. Sintetizând cele două tabele, găsim situaţia
următoare:
Tabelei 1 O. Resturi umane epipaleolitice, izolate, în Franţa (după J .-G. Rozoy, 1 978)
Staţiunea

Încadrare

Natura descop.

La Balme

Aziloîd

Fragm. craniu, 1 femur, I

Mase.

Fem.

Copil

I

I

I

peroneu, 2 humerus
Sous Sac

Aziloîd

Cubitus drept

Sur Balme

Aziloîd ?

? 3 dinţi

Rochereil I

Azilian

oase arse

Bize

Azilian

craniu incomplet ?

Mas d'Azil

Azilian

?

Le Peyrat

Azilian

dinte, 112 mandibulă

La Tourasse

Azilian evol.

La Tourasse

Azilian evol.

Remouchamp
Gramari 3c

I
bătrân

I
?

?

?

?

?

?

2 dinţi

?

?

?

2 din� fragm.

?

?

?

Ahrenburgian

dinţi, 1 3 falange, dinte perforat

?

?

?

Ahr.

metastarsian

?

?

?

l

canin

?

?

?

I canin

I

Mediu craniu şi oase dispersate

1

?

1
?

2 mandibule, os lung

l

St.vechi?
Gramari 5

Ahr.
St.vechi?

Sous Balme

Ahr. St,

(Culoz)

vechi?

Malaurie

Sauveterian

Comille 6

Montadian

oase sparte

?

?

Trou violet 2

St. mediu

calotă, claviculă, rotulă,

I

I

falange
Atsebach I

St. mediu

cramu

1

Loschbour

St. mediu?

oase nedet., amestecate,
calcinate

?
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Mannlefelsen

+- 6.200 BC

craniu adult

1

Grotte de
Contie

Sauvetenian
mediu

4 dinţi

?

?

?

Cuzoul de
Gramat

Sauvet.
recent

parietal fragm., fragm. cran. şi
de mandibule, 4 dinţi - 2

?

?

?

Montclus c.9

Castelnov.

frag. Craniu

?

?

?

cranii ???

1

1

(Coulaures)

indivizi
final
Urtiaga

Azilian

(passim)

Se semnalează faptul ca, m diverse locuri, indatabile sau neprecizate
(Colombiere 2, Eguisheim, Villard de Bozel, Toussieux, Montespan, Roc Allan,
Sous Vargonne, inclusiv cu datare nedeterminată, s-au găsit fragmente craniene,
mandibule, dinţi, falange, etc., unele arse (J.-G. Rozoy, 1 978, 1 1 1 6, tab. 72).
În ceea ce priveşte mormintele epipaleolitice (inclusiv necropole) din Franţa
şi din împrejurimi, există situaţia următoare:
Tabelul 1 1 . după J.-G. Rozoy ( 1 978)
Incadrare
poziţie (A, întins, C,
Staţiunea
contractat) M

M

Azilian

c
c

1

Rochereil I
Le Peyrat

Azilian

A

1

Cheix

Magd. Azil.

F

1
1

Aziloîd

c

1

Sauvet. vechi

C?

?

Sous Balme 1

St. Vechi
St. vechi

c
c

1

Sous Balme 2
Comille 6

Montadian vechi

c

diverse

Comille 6

Montadian vechi

c

diverse

Comille 6

Montadian vechi

?

St. mediu ?

.. . 1

Sous-Sac
Roc-du-Barbeau

?

1

diverse

Loschbour

St. mediu ?

c
c

Trou Violet 1

St. mediu ?

A

.. . 1

Arudian

A

... 1

Rastel

Poeymau

.. . 1

Birsmatten

St. mediu?

A

. .. 1

La Geniere

St. mediu?

A

... 1

Cuzoul de Gramat

Sauvet.recent

A

... 1

Montclus c.9

Castel. Recent

c

... 1

Montclus c.5

„ „

c

.. . 1

?

... l ?

La Torche

Teviecian
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La Torche

Teviecian

A

... 1

Teviec

Teviecian final

c

... 7

8

Hoedic

Teviecian final

c

...

4

5

8

Se precizează că în staţiunile Manosque şi Bonifacio descoperirile sunt
indatabile, respectiv, s-au tăcut în afara zonei studiate (J.-G. Rozoy ( 1 978, 1 1 20, tab.
73)).
La rândul său, H. Duday ( 1 976, 736, tab. 1) oferă o listă proprie, a siturilor
care au oferit morminte mzezolitice in Franţa centrală şi meridională:
Tabelul 12. Staţiuni care au oferit morminte în Franţa centrală ş1
meridională.
Staţiunea

Departamentul

Cultura arheologică

Abri du Culoz, I

Ain

Sauveterrien

Abri du Culoz, II

Ain

Sauveterrien

Abri de La Geniere

Ain

Azilien

Abri de Sous-Sac

Ain

Grotte du Cheix

Puy-de-Dome

Abri du Roc du Barbeau

Dordogne

Sauveterrien

Grotte de Rochereil

Dordogne

Azilien

Abri de Saint-Rabier

Dordogne

Azi lien

--

-

-

Abri du Cuzoul de Gramat

Lot

Tardenoisien

Grotte de Poeymau

Basses-Pyrenees

Post-azi lien

Grotte de Montardit I, II

Ariege

Azi lien

Baume de Montclus

Gard

Epicastelnovien

Grotte du Rastel

Alpes-Maritimes

-

-

6570 ± 1 50 BC, cu bibliografia

Abri d' Araguiana-Sennola,
Bonifacio Corse

afferentă, cea mai importantă,
pentru fiecare.

Autorul a constatat că cele mai importante descoperiri au fost tăcute în cele
două mari necropole, de la Teviec şi Hoedic, de unde se pot generaliza unele ritualuri
funerare ale Mezoliticului din această zonă geografică:
existenţa unor adevărate necropole, cu numeroase morminte de
bărbaţi, femei, adolescenţi, copii;
gropile de morminte au fost săpate cu intenţie, cu afectarea
diferită a stratelor geologice;
doar la Hoedic s-a constatat preferinţa pentru orientarea Nord-Sud a celor
înmormântaţi, în timp ce în alte necropole sau morminte izolate nu s-a constatat
o anumită preferinţă a orientării scheletelor;
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s-a constatat existenţa ideii de protecţie a unor înhumnaţi, prin diverse mijloace;
cadavrele erau depuse, de regulă, cu membrele inferioare puternic contractate;
limita gropilor era marcată de câte un „cordon" de pietre mici;
peste corp se puneau plăci de piatră, de dimensiuni medii;
pe dalele care acopereau groapa mormântului se făcea un foc, dar nu era prea
puternic;
ofrande de came, oase, erau depuse fie în focul amenajat, fie în cenuşa acestuia;
amplasarea mormântului era marcată printr-un mic turnul;
la o nouă înmormântare, toată „construcţia" se dezafectă, după care se realiza
din nou fosta amenajare;
descoperirea unor anumite cantităţi de oase în perimetrul vetrelor de pe mor
minte a fost interpretată ca reprezentând „ospăţul funerar'', ce urma înmor
mântarea;
au fost descoperite înmormântări multiple (până la 6) într-un singur mormânt,
de unde s-a emis ideea existenţei unor „cavouri" de familie;
depunerile de ofrande diferite, inclusiv obiecte de podoabă (mai ales cochilii
perforate sau dinţi perforaţi), era aproape obligatorie, ca şi acoperirea corpului
cu ocru sau cu alte substanţe colorate;
datorită diferenţelor de inventar funerar, s-a emis ideea existenţei unei posibile
ierarhii sociale;
în lipsa necropolelor, mormintele izolate erau amenajate în cavităţi naturale
(abri, mici grote), dar aproape obligatoriu în perimetrul campamentelor umane
(H. Duday, 1 976, 734-737).
Constatăm faptul că nu numai în Franţa, ci şi în Italia, numeroase morminte
de epocă mezolitică au fost „organizate" în necropole (A. Broglio (a cura di), 1 984,
306), iar utilizarea ocrului roşu cu ocazia evenimentului funerar se constituie ca şi o
activitate etnografică, deoarece am constatat folosirea acestuia în aproapre toate
tipurile de înmormântări, rituri şi ritualuri funerare, chiar dacă nu-i putem atribui
întotdeauna aceeaşi semnificaţie.
Este foarte importantă semnalarea lui P. B inant ( 1 99 1 , 64 ), care menţionează
cel puţin două cazuri de înmormântări secundare (la „Petit Marais", Somme), cu
oasele scheletului rearanjate după criterii necunoscute, dar acestea au suferit, inten
ţionat, acţiunea focului. În această mini necropolă au fost identificate două morminte
cu oase arse, dar în al doilea mormânt erau depuse oasele de la doi adulţi şi un copil,
cărora le-au fost oferite ofrande funerare: unelte, obiecte de podoabă, oase de
animale, unele arse parţial. Deoarece pereţii gropii mormântului nu suferiseră
acţiunea focului, s-a apreciat că arderea oaselor (gest funerar?) s-a realizat în afara
perimetrului de înmormântare.
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Aşadar, în cadrul descoperirilor de necropole, morminte sau resturi umane
izolate, din Epipaleoliticul şi Mezoliticul din Franţa şi din zonele învecinate, găsim
situaţii aproape identice cu altele, din restul Continentului, inclusiv cu depunerea
coamnelor de cerb/ren în gura celui mort (Hoedic), dar nu numai aici; remarcăm şi
descoperirea dintelui perforat, la Remouchamp, dar şi în alte locuri, etc. Vom trece
peste aserţiunile dr. J.-G. Rozoy ( 1 978, vol. 2, 1 1 1 5 - 1 1 29) cu privire la posibilele
practici funerare asociate înmormântărilor de copii; ne reţine atenţia faptul că acum,
în Epipaleolitic (şi Mezolitic, cunoscut fiind faptul că unii autori europeni au tratat
ambele perioade sub o singura denumire) (cf. V. Chirica, G. Bodi, V.-C. Chirica,
20 1 3 ), se cunosc mai multe înmormântări, de toate categoriile, decât în întregul
Paleolitic superior european. În cadrul demersului nostru, o atenţie deosebită
acordăm unor elemente ce apar izolat sau cu caracter de permanenţă în toate situaţiile
înmormântărilor voluntare, căci există (au fost descoperite) morminte epipaleolitice
pe aproape întregul Continent, cu unele specificităţi: în general, în mormintele
situate în zonele de coastă (Teviec, Hoedic, etc.) s-a constatat depunerea ofrandelor,
îndeosebi din cochilii de scoici de diferite specii, dar aduse, toate, de la distanţe mari,
de peste 300 km; s-a mai putut constata faptul că numai în cimitirele (care se
generalizează numai în Epipaleoliticul de pe teritoriul Europei şi din ţările vecine)
există înmormântări multiple (copii, bărbaţi, femei), căci în acelea situate în grote nu
sunt semnalate astfel de situaţii; nu se pot face (credem noi) identităţi speciale sau
specifice unei anumite zone geografice, în ceea ce priveşte orientarea depunerii
morţilor, nici cu privire la poziţia acestora: alungită sau chircită, cu diversele lor
poziţii (pe spate, pe partea dreaptă, pe partea stângă, etc.). Au fost semnalate şi
situaţii în care trupul celui mort era protejat (?) prin depunerea, simbolică a unor
lespezi, chiar şi sub forma unor mici construcţii speciale, sau prin faptul că îndeosebi
capul celui mort era protejat de coame de cerb, depuse cu intenţie. Mai amintim şi
opinia lui J. Orschiedt (H. Floss, 200 l , 95), care crede că în multe morminte
magdaleniene (mai ales din Germania), resturile umane au fost manipulate post
mortem; dar, la înhumările „secundare" sau „în doi timpi" ne-am referit şi noi, atunci
când am găsit semnalate cazuri de deranjări ale mormintelor iniţiale. Descoperirile
sunt de epocă magdaleniană.
În spaţiul geografic de pe Valea Dunării, înmormântările constituie a doua
categorie de elemente de spiritualitate a comunităţilor umane, epipaleolitice şi
mezolitice, astfel că vom considera aceste descoperiri ca un adevărat studiu de caz.
Astfel, la Ostrovul Corbului-Botul Cliuciului, în nivelul I a fost descoperit
un mormânt de înhumaţie, la adâncimile de 4, 1 2 m (craniul) şi 4,23 (picioarele).
Scheletul se găsea în poziţie întinsă, cu faţa în sus, cu braţele pe lîngă corp, pe
direcţia ENE-VSV. Corpul celui decedat a fost depus pe un strat de argilă gălbuie
cu capul ridicat mai sus, pe un strat de sol negricios. Sub craniu s-au găsit câteva
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valve de sc01c1 ş1 două piese de cuarţit. Pe oasele scheletului au fost depuse
fragmente de oase de animale, două vertebre de peşte, inclusiv fragmente din craniul
unui peşte de mari dimensiuni (Silurus glanis), patru piese de cuarţit, un burin diedru
pe aşchie corticală de silex şi un fragment de ocru.
La Schela Cladovei-La Canton, se estimează că au fost descoperite apro
ximativ 1 00 morminte de înhumaţie (Adina Boroneanţ, 201 1 , 1 29); V. Boroneanţ
(2000, 1 1 2) precizează că unul dintre acestea părea sa aibă urme de incinerare.
Sunt menţionate morminte cu şi fără inventar arheologic, cu orientări
diverse, dar puse în legătura cu vecinătatea locuinţei, cu leziuni pe unele elemente
ale scheletului, provocate de violenţă încă în viaţă (Val.-C. Chirica, G. Bodi, V.
Chirica, 20 1 2), ca urmare a unor posibile conflicte, cu vârfuri de săgeată din os, care
străpungeau coaste, cap, membre, etc. A fost constatată o mare varietate a înmor
mântărilor, dar şi a situaţiei arheologice descoperite în momentul decapării gropilor
de morminte (V. Boroneanţ, 2000; Al. Păunescu, 2000, 450-45 1 ; Adina Boroneanţ,
20 1 1 , 1 26-1 29; Adina Boroneanţ, Clive Bonsal, 20 1 2, 45-56). S-a constatat că unele
gropi de morminte au deranjat înmormântări mai vechi, iar alte morminte au fost
deranjate de gropi menajere ale comunităţilor Starcevo-Criş. Al. Păunescu (2000,
452-453) apreciază că unele morminte, considerate că aparţineau comunităţii Schela
Cladovei ar putea aparţine, de fapt, comunităţii Starcevo-Criş.
La Ogradena-Jcoana au fost descoperite două resturi de schelete umane în
poziţie întinsă pe spate, cu braţele pe lângă corp sau pe bazin, dar şi un craniu izolat;
gropile mormintelor erau rectangulare, cu colţurile uşor rotunjite. Scheletele erau
acoperite cu ocru roşu. La capul unui înhumat a fost depus un racloir-pen;:oir din
defensă de mamut (V. Boroneanţ, 2000, 1 1 2 ; Al. Păunescu, 2000, 407). După opinia
noastră, aceste descoperiri se încadrează, din punct de vedere al spiritualităţii preisto
rice, în practicile înmormântărilor din Paleoliticul superior şi Epipaleoliticul
Mezoliticul Europei (V.-C. Chirica, G. Bodi, V.Chirica, 20 1 2a; V.-C. Chirica, V.
Chirica, 20 1 2, 2-1 8).
La Climente II, într-o zonă din interiorul peşterii a fost descoperit un
mormânt de înhumaţie cu scheletul în poziţie chircită (în „pozitia somnului'', V.-C.
Chirica, G. Bodi, V.Chirica, 20 1 2a), orientat NV-SE, culcat pe partea stângă, cu
miinile sub cap. Corpul defunctului fusese depus pe un pat de ocru roşu, cu care a
fost acoperit şi corpul acestuia. Scheletul a fost găsit deranjat, cu unele părţi lipsă,
probabil datorită unor micro-fenomene pedo-geologice. În primetrul scheletului au
fost descoperite piese de silex, depuse ca ofrande: un gratoar fragmentar, două piese
segmentiforme, un vârf. La intrarea în peşteră, V. Boroneanţ a mai descoperit un
craniu aparţinând unui copil ( Al. Păunescu, 2000, 372-373).
La Cuina Turcului, nivelul I adăpostea numai doi molari aparţinând unui
adult; nivelul II păstra fragmente de oase şi dentiţie de la un nou-născut şi de la trei
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adulţi; toate aceste descoperiri aparţin lui Homo sapiens sapiens (Al. Păunescu,
2000, 34 1 ).
Constatăm, deci, existenţa unor transmiteri sau creaţii proprii în cadrul
civilizaţiei şi spiritualităţii comunităţilor umane preistorice de pe largi spatii
continentale (V. Chirica, C. V. Chirica, 1 999, 79-9 1 ; C. Beldiman, 2004, 55-69; V.
Boroneanţ, 1 970a, 1 29- 1 32; N. Clermont, 2003, 1 4 1 - 1 48; Marc Groenen, 1 997, 1 750, etc.). Dar mai observăm că pe aproape întregul spaţiu geografic european, în
paleolitic şi epipaleolitic-mezolitic, depunerile de ofrande mortuare, ori folosirea
ocrului roşu constituie o constantă în ritualurile de înmormântare a defuncţilor, ori
de sacralizare a violenţei (V.-C. Chirica, V. Chirica, 20 1 2, 1 - 19; V.-C. Chirica, G.
Bodi, V.Chirica, 20 1 2; V.-C. Chirica, G. Bodi, V.Chirica, 20 1 2a, etc.).
Considerăm necesară adăugarea unor reflecţii şi consideraţii cu privire la
diversele practici funerare a căror explicaţie nu o putem găsi decât în existenţa altor
procesiuni şi ritualuri ale populaţiilor străvechi, dar pe care unii exegeţi ai
domeniului le-au identificat şi în practici ale populaţiilor istorice.
Am identificat câteva situaţii destul de rare în cadrul fenomenului funerar:
1 . Învelirea copiilor într-un linţoliu din pielea animalului vânat sau din posi
bile ţesături (Lagar Velho şi Kostenki 1 2, niv. I), ceea ce ne duce la o activitate
casnică, considerată ca fiind necunoscută comunităţilor umane paleolitice: pregă
tirea unor elemente de îmbrăcăminte; dacă se va constata că primele ţesături au fost
realizate în Paleoliticul superior, pentru necesităţi funerare, se va certifica ideea că
la baza oricărei creaţii umane a stat fenomenul spiritual, religios, laic sau funerar.
Dacă nu este vorba de fenomene naturale (distrugerea unor piese de îmbrăcăminte
ale adulţilor), constatăm şi din acest punct de vedere atenţia specială acordată
copiilor, iar explicaţia s-ar putea baza pe ritualurile iniţierii, în sensul că, celor mici,
care nu au avut posibilitatea să treacă prin aceste procesiuni, datorită vârstei, li se
acorda o atenţie deosebită.
2. În aceeaşi suită de manifestări se înscrie depunerea unor mari lespezi de
piatră pe corpul neînsufleţit al copiilor, care au vârste mici sau foarte mici (Vado
all' Arancio), dar şi al unor adulţi, care au fost înmormântaţi tot cu blocuri de piatră,
depuse pe diferite părţi anatomice ale corpului, sau având corpul în întregime
acoperit cu pietre ( Grotte des Enfants 4, Barma Grande 5, Abri Tagliente etc.).
Credem că acestor membri ai comunităţii li se acorda atenţia specială, determinată
de teama de revenire printre cei vii. Alţi specialişti (M. Oliva, 20 1 3, 27 1 -289)
apreciază că ar fi vorba doar de protecţia celor morţi, deoarece erau înmormântaţi,
în marea lor majoritate, în mici adâncituri naturale ale peşterii, şi pentru ca trupurile
lor să fie apărate de eventualele atacuri ale camasierelor.
Motivaţiile acestor elemente specifice numai unor anumite comunităţi nu
pot fi evidenţiate fără a avea un grad mare de incertitudine. De altfel, o paralelă cu
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lumea creştină nu ni se pare exagerată. Se ştie că doar după botez copilul este
acceptat cu drepturi egale în comunitatea spirituală a părinţilor săi; numai că, la
ortodocşi botezul are loc la o dată ce ţine de voinţa părinţilor, dar, de regulă, înainte
de a împlini un an, în timp ca la catolici prima comuniune se face pe la vârsta de 8
ani. Aşadar, păstrând proporţiile analizei noastre, nu trebuie să ne mire faptul că se
observă situaţii aproape identice la copii de vârste diferite, aparţinând unor comu
nităţi diverse, din regiuni geografice aflate la distanţă mare unele de altele, dar poate
că şi la paliere cronologice diferite, când practicile cultice au putut suferi îmbogăţiri
sau sărăciri marcante. Nu excludem nici posibilitatea ca trecerea să se fi făcut, la
unele comunităţi paleolitice, de mai multe ori, de la un ciclu de vârstă la altul, astfel
că au putut exista mai multe rânduieli (ritualuri), în funcţie de vârstă.
3. În două situaţii cunoscute, s-a observat că aceeaşi atenţie marcantă s-a
acordat copiilor nenăscuţi, la Nerja, Spania, şi Ostumi 1 , Italia (aici a fost înmor
mântată mama cu copilul nenăscut). Nu credem că este vorba numai de atenţia
specială acordată doar acestei categorii de decedaţi, ci mai degrabă de includerea
acestora printre membrii comunităţii, chiar înainte de a se naşte. În acest caz putem
admite existenţa familiei, sau măcar a unui anumit grad de înrudire, evident după
mamă. Sigur că nu generalizăm, căci acest fapt ar contrazice un alt tip de atenţie,
faţă de cei neiniţiaţi, peste trupul cărora s-au depus lespezi de piatră. Observaţiile
noastre se referă la comunităţile umane care şi-au înmormântat morţii potrivit unor
ceremoniale specifice, determinate de credinţe şi practici proprii.
4. Am constatat existenţa altor situaţii speciale: în Grota Continenza
scheletul zăcea în centrul unui cerc de pietre, dar decapitat, evident cu intenţie,
deoarece capul nu a fost găsit în contextul mormântului; la Cueva Marin I şi III s-a
constatat amputarea unor părţi anatomice ale trupului celui mort, rară a se putea
preciza momentul intervenţiei antropice asupra individului; poate fi vorba de
intervenţii «chirurgicale» (ca şi la Kostenki 8, niv. II, unde s-a observat posibila
practicare a trepanaţiei, prin tăiere şi perforare a craniului); la Kostenki 2 s-a observat
o altă situaţie unică: depunerea scheletului în picioare, într-o groapă săpată special,
dar membrele superioare ale personajului lipseau, la fel şi capul, arheologii opinând
că au fost distruse de camasiere; suntem, oare, în faţa unui caz de «execuţie», prin
părăsirea condamnatului încă în viaţă? Dar poate fi vorba şi de sacrificii umane ( H.
Hubert, M. Mauss, 1 899), ca elemente de răspundere colectivă faţa de nevoile
comunităţii, sau faţă de diferite perturbări ale ambientului. Răspunsul nu poate fi dat
în lipsa unor detalii ale descoperirii. Dar putem aprecia că în fond, la populaţii
străvechi sau din zorii istoriei, manifestările de canibalism, de moarte violentă, prin
sacrifciu uman, uneori urmată de antropofagie, toate acestea şi încă multe alte
ritualuri I ca manifestări cultice, puteau lua dimensiuni şi variante multiple de
acţiuni, puse în scopul păstrării şi multiplicării sacralităţii. De altfel, A. Leroi200
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Gourhan ( 1 990, 65) precizează că "Le cannibalisme ritual est indemontrable pour
aucune epoque du Paeolithique. Les documents suggerent seulement que beaucoup
d'hommes etaient laissez sans sepultures et devores, Ies uns par leurs semblables,
Ies autres par Ies betes ".
5 . Bogăţia şi varietatea ofrandelor pot fi, uneori, elemente care certifică fie
existenţa unor relaţii de schimb între comunităţi umane aflate la distanţe foarte mari,
fie intensa mobilitate a acestora, poate chiar cu scopul găsirii suporturilor necesare
transformării în ofrande, cum ar fi cochiliile de Nassa, ori Cyclope neritea. Dar
frapează depunerea unor «centuri» din sute (Bmo II) sau chiar mii de cochilii
perforate (Grotte des Enfants I şi li), ca şi a foarte numeroşilor canini perforaţi, de
vulpe sau cerb, ceea ce demonstrează un efort foarte mare din partea membrilor
comunităţii.
6. Mormântul triplu de la Sungir ne crează posibilitatea de a analiza, chiar şi
parţial, contextul său ideologic, spiritual, şi de a propune unele tentative de inter
pretare. Mai întâi, constatăm că cei doi copii au fost înmormântaţi la aproximativ 1 ,5
m depărtare de bărbat, ceea ce ne permite să apreciem faptul ca neîntâmplător. În al
doilea rînd, credem că bogăţia ofandelor demonstrează nu numai posibila situaţie
socială (şi economică) a grupului (familiei?) din cadrul comunităţii, ci o situaţie mult
mai complexă.
Opinia noastră este că putem fi în situaţia acelor complexe proceduri de
iniţiere, uneori atât de dure, încât putea surveni moartea celor supuşi ritualurilor (căci
puteau fi mai multe ritualuri, sau unul complex, cu mai multe etape de execuţie).
Credem că nu exagerăm dacă acceptăm (cum au făcut-o şi alţi specialişti în religii
preistorice, antice, sau etnologi care studiază încă viaţa spirituală a unor populaţii
actuale, dar rămase la nivel de comportament pre- sau protoistoric) ca fapte reale
ceremoniile de trecere. <<Iniţierea este o lungă suită de ceremonii ce au ca obiect
introducerea tânărului (s. ns.) în viaţa religioasă: acesta iese pentru prima dată din
lumea profană în care şi-a petrecut copilăria, spre a pătrunde în sfera lucrurilor
sacre Se spune că în acel moment tânărul moare, căfiinţa care era încetează să mai
existe şi că o alta i se substituie instantaneu. El renaşte într-o formă nouă» (E.
Durkheim, 1 995, 47). Dar la Sungir a murit şi o tânără, de vârstă apropiată, nu numai
tânărul. Aşadar, putem accepta ideea că aici, la ritualurile purificării, a trecerii prin
etapele iniţierii, a participat şi un personaj feminin, a cărui prezenţă este, de regulă
interzisă printre tineri? «Există şi iniţieri feminine», spune M. Eliade ( 1 992, 1 79),
aşa că nu excludem posibilitatea ca fetiţa de la Sungir să fi fost victima ritualurilor
care puteau să fie chiar mai complicate, mai dure, deoarece, intrând în rândul
femeilor, ea are acces deplin şi neîngrădit la sacralitate, inclusiv la sacralitatea
procreerii şi a naşterii.
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7. Constatăm că şi în Epipaleolitic-Mezolitic au continuat să existe elemente
ale practicilor funerare din Paleoliticul superior: depunerea ocrului roşu în
morminte, ori acoperirea întregului trup al celui mort cu ocru, ca şi existenţa unor
oase arse, ori depunerea cochiliilor de Luria lurida (după ştiinţa noastră, numai pe
toracele tânărului de la Paglicci, în Gravettianul italian), se adaugă gesturilor ori
practicilor funerare din Paleoliticul superior. Gesturi funerare identice sau asemă
nătoare au fost semnalate şi în cadrul unor înmormântări din Epipaleoliticul şi
Mezoliticul din Câmpia Dunării. În ceea ce priveşte depunerea ocrului roşu, am
putea admite că acest gest funerar a devenit, începând cu Paleoliticul superior, o
obişnuinţă funerară, o obişnuinţă etnografică elementară, fără a încerca să se impună
ideea obligativităţii sale.
8. O obişnuinţă a comunităţilor umane din Paleoliticul superior, dar şi din
Epipaleolitic şi Mezolitic, a fost amenajarea mormintelor în perimetrul spaţial al
campamentelor, cu excepţia grotelor (considerate halte de vânătoare), unde mor
mintele, aproape unice, simple, nu sunt situate în perimetrul locuirilor. De asemenea,
apreciem că practica depunerii (uneori) mortului într-o"cutie" de piatră, observată în
unele înmormântări din Mezoliticul din Franţa (H. Duday, 1 976, 734-737), este chiar
mai veche, căci s-a constatat aceeaşi practică funerară şi în Magdaleniul mijlociu de
la Saint-Germain-La-Riviere (Gironde), unde corpul unei tinere de aproximativ 25
de ani a fost depus într-o adevărată cutie din lespezi de piatră. Depunerea s-a făcut
în pozitie foarte pliată, pe partea stângă. Depunerile funerare: cochilii (Trivia
dimidiattoaffinis, Cypraeafossiles), 70 de canini de ren şi cerb, perforaţi la rădăcină,
însoţeau trupul decedatei (D. Sacchi, 2003, 1 09 (Fig. 7 1 ).
9. Am constatat că diverşi autori au tratat destul de diferit aceeaşi
înmormântare, adăugând unele consideraţii proprii sau chiar elemente de rit sau
ritual funerar. Astfel, referindu-ne din nou la complexul funerar de la Sungir (Rusia),
apare, în unele studii, femurul uman, umplut cu ocru şi depus fie sub corpul tână
rului, fie al bărbatului, dar şi faptul că ar fi fost amenajate două morminte (unul
pentru bărbat şi altul pentru cei doi tineri); în fine, tot aici se emite ideea că bărbatul
ar fi fost ucis, căci între vertebrele cervicale s-ar fi găsit urmele unei săgeţi care i-ar
fi provocat moartea. În ceea ce ne priveşte, noi nu renunţăm la ideea unui posibil
scenariu de iniţiere a celor doi tineri.
Iniţierea, la fel ca moartea, ca extazul mistic, ca şi cunoaşterea absolută, ca
şi credinţa (în iudeo-creştinism), echivalează cu o trecere de la un mod de a fi la altul
şi realizează o adevărată mutaţie ontologică (M. Eliade, 1 992, 1 67). Riturile şi
ritualurile iniţierii au fost multiple, variate, chiar dacă se bazau, la început, pe o
ideologie comună a populaţiilor care le practicau (Arnold van Gennep, 1 909; B.
Maureille, 2004). Nu analizăm şi nu detaliem întregul cortegiu al canoanelor,
inclusiv suferinţe fizice la care sunt supuşi cei dornici (şi obligaţi) să intre, cu
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drepturi depline, în comunitate. Aşa cum am mai spus (V. Chirica, 2006; V. Chirica,
G. Bodi, V.-C, Chirica, 20 1 2), există adesea mutilări reale (smulgerea dinţilor,
amputarea degetelor tăiate, chiar mâini deformate, acestea din urmă fiind
«eternizate» pe pereţii peşterilor-sanctuar din Paleoliticul superior european), pentru
că toate acestea sunt încărcate de simbolismul morţii (M. Eliade, 1 992, 1 76), întregul
ritual fiind pus sub semnul sacrului, prin care se decide renaşterea mistică, dar
trecând şi prin una sau mai multe faze ale morţii, de unde renaşte, se naşte un om
nou, pregătit pentru viaţa laică, profană, dar şi sacră. Aşadar, în desfăşurarea între
gului ansamblu al fenomenului iniţierii, se poate produce moartea fizică a iniţiatului,
în urma căreia credem că întreaga comunitate, părtaşă la desfăşurarea trecerii, îşi
asumă urmările, deci înmormântarea cu posibilul fast, cu o mare şi variată bogăţie
de ofrande. În felul acesta s-ar putea explica inegalabila bogăţie şi varietate a
ofrandelor cu care au fost îmbrăcaţi morţii de la Sungir. Dar, deoarece cei doi
copii/tineri aflaţi în pragul pubertăţii nu au putut trece pragul dintre viaţă şi moartea
fizică, devenind sacrificaţi ai credinţelor comunităţii, aceasta i-a inmormântat cu
credinţa reînvierii; dovada o constituie cantitatea de ocru roşu, depusă pe corpul (sau
îmbrăcămintea) adultului, dar şi femurul uman, golit de conţinutul natural şi umplut
cu ocru roşu, în perimetrul mormântului băiatului, depus sub trupul acestuia.
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Tema 7. Viată
si
moarte în Paleoliticul superior
'
'
şi în Epipaleolitic-Mezolitic. Sacralitatea violenţei
în viată
si
după moarte•
'
'

„

violenţa constituie adevărata inimă şi sufletul sacrului "
Rene Girard

Întreaga viaţă a comunităţilor umane, începând cu epoca paleolitică, se
caracterizează prin existenţa violenţei, pornind de la necesităţile elementare de ali
mentaţie: asigurarea hranei animaliere, chiar şi vegetale, care se datorează violenţei
directe sau indirecte. Chiar dacă acceptăm sau nu existenţa violenţei primordiale,
asasinatul primordial ca sacrificiu asumat sau datorat comunităţii, prin care a apărut
lumea vie, chiar dacă primul element sacrificat a fost sau nu o divinitate, faptul acesta
a generat (din punct de vedere ideologic) viaţa prin acceptarea şi împlinirea morţii.
Aşadar, din punct de vedere spiritual, violenţa este legată de fenomenul
morţii: prefaţează moartea, de cele mai multe ori o determină; mai mult încă, ea
poate continua şi după moartea fizică a omului (ne referim, mai ales, la practicile
şi ritualurile unor comunităţi umane preistorice sau antice, chiar şi actuale, legate
de canibalismul de sacralizare a celui mort, dar şi a celor care doreau sau impuneau
sacralizarea, inclusiv prin consumul elementelor devenite sau considerate sacre).
În literatura de specialitate găsim destule exemple care demonstrează că, de cele
mai multre ori, ritualurile de trecere erau violente şi uneori se sfârşeau prin
moartea practicanţilor, dar şi cu privire al altor modalităţi sau elemente de
practicare a sacrului (inclusiv prin «spectaculoasele» ritualuri ale sacrificiilor), în
întreaga complexitate (E. Durkheim, 1 995; M . Eliade, 1 99 1 ; M . Eliade, 1 992a; M.
Eliade, 1 992b; M. Eliade, 1 994; Arnold van Gennep, 1 909; R. Girard, 1 995; H.

• Cf. şi V.-C. Chirica, G. Bodi, V. Chirica, 20 1 3 . Elemente de sacralitate a violenţei în Preistorie,
in voi. Peter Lang, Austria, netipărit.
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Hubert et M. Mauss, 1 899; A. Leroi-Gourhan, 1 990; CI. Masset, 1 992; B.
Maureille, 2004, etc.).
În încercarea de detaliere a fenomenului violenţei în Preistorie, vom pomi
de la analiza descoperirilor arheologice, începând cu Paleoliticul mijlociu şi vom
constata că violenţa, de natură sacră sau profană, a avut loc atunci cînd subiectul era
în viaţă, dar şi după moarte, că acţiunea, sacră sau nu, se făcea cu participarea întregii
comunităţi, că avem dovezi cu privire la violenţa asupra oamenilor, plantelor sau a
animalelor, că subiectul putea fi individual, dar şi colectiv. Nu vom analiza natura
violenţei prin elementele sacrificiului, chiar dacă, de cele mai multe ori, cele două
componente ale morţii în Preistorie sunt consecvente în desfăşurarea ritualurilor, ca
modalităţi de manifestare a sacrului.
În tratarea fenomenului, am constatat existenţa numeroaselor dificultăţi în
închegarea unui „eseu" în acest sens; avem foarte puţine informaţii fumizate de
descoperirile cu caracter funerar, efectuate la sfârşitul secolului al XIX-iea şi la
începutul celui următor, determinate de lipsa cunoştinţelor în domeniu, sau de nese
sizarea multiplelor aspecte (detalii) arheologice; constatăm şi faptul că numeroase
sinteze, indiferent de gradul de extensie, au luat în consideraţie numai anumite
elemente ale descoperirilor arheologice (de exemplu, nu am găsit referiri la femurul
uman, plin cu ocru roşu, depus sub trupul unuia dintre tinerii defuncţii de la Sungir);
ne referim şi la faptul că autorii recenţi au luat în consideraţie, poate în mod
defectuos, primele informaţii publicate, astfel că observăm tratarea diferenţiată sau
cu lacune, a unor anumite descoperiri (mai ales din spaţiul „estic", unde materialele
şi studiile au fost tipărite în limba rusă, prea puţin accesibilă specialiştilor occidentali
şi nu numai lor), lăsând la o parte aspectele ideologice, religioase, interzise în studiile
noastre, la vremea respectivă. Aşadar, nu avem nici noi posibilitatea unei tratări
exhaustive a problematicii cu privire la existenţa violenţei, sub multiplele ei aspecte,
la comunităţile umane din Paleoliticul superior al teritoriului european sau al
Orientului Mijlociu. În schimb, putem chiar să precizăm că ne ajută cunoştinţele
noastre de teologie, în interpretarea religioasă (uneori) a faptelor prezentate de către
descoperitori, arheologi sau de alte profesiuni.
Apelând la descoperirile arheologice, aşa cum au fost acestea relevate de
către descoperitori sau de către specialiştii care le-au consacrat diverse studii privind
aspecte ale fenomenului viaţă-moarte în Paleolitic, ar trebui să începem demersul
nostru cu descoperirea de la Cima de Jos Huesos, Atapuerca, Spania, datată la
aproximativ 350.000 ani B.P., cu cele 30 de schelete aparţinând lui Homo erectus (J.
Clottes, 2005, 2 1 ) ; s-a constatat că numai la un singur individ înmormântat a fost
depusă ofranda ce reprezenta bifaciala din cuarţit (Fig. 2) (A.-C. Velte, G.-N.
Lambert, 2005, 728; B. Maureille, 2004, 36-40); va trebui să nu omitem nici
prezemţa celor 30 de schelete descoperite la Krapina, Croaţia, de vârstă mai târzie,
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de tip neandertalian (aproximativ 70.000 ani B.P.). A. Leroi-Gourhan ( 1 990, 48) a
pus o altă importantă problemă: posibila antropofagie rituală la acesti paleantropi
europeni, cu atât mai mult cu cât descoperiri similare (de oase umane izolate, cu
urme de consum alimentar) au fost făcute şi în alte staţiuni musteriene. Aceste
descoperiri demonstrează existenţa violenţei de grup, dar nu se pot determina cu
certitudine cauzele sale; noi am apreciat (Valentin-Codrin Chirica, George Bodi,
Vasile Chirica, 20 1 2) că în aceste situri-necropole colective ar putea fi vorba de un
fenomen de masacrare ale unor posibili invadatori, aruncaţi într-o «groapă comună»,
dar nu putem exclude existenţa unor elemente de canibalism (nu antropofagie
rituală) de factură laică. Ne exprimăm părerea că doar începând cu Paleoliticul
superior am putea avansa cu mai multă certitudine ideea existenţei unor ritualuri cu
privire la religiozitatea fenomenului funerar cu toate componentele sale, demersul
nostru concentrându-se asupra violenţei ca fapt social şi sacru, asumat de întreaga
comunitate.
Dar nu se poate omite cunoaşterea factorului artistic şi a ideii de revenire la
viaţă a celor înmormântaţi (conform credinţelor vremii) încă din Paleoliticul
mijlociu, dacă ne referim la depunerea unuia dintre decedaţii de la Shanidar pe un
„pat de flori", fapt care implică nu numai esteticul, dar şi ideea vindecării şi a
revenirii pe pământ; alte situaţii similare au fost constatate la Roc de Marsal şi La
Ferrassie (J. Renault-Miskovsky, M. Girard, Bui Thi Mai, 2003, 207-209). Din acest
punct de vedere constatăm dorinţa omului de a reveni la viaţă. G. Bosinski ( 1 990,
28), apreciază că decedaţii erau înmormântaţi „în poziţia somnului". Dar noi nu
putem exclude existenţa violenţei chiar şi în Paleoliticul mijlociu, ca element al
sacrului, dacă ne referim la descoperirea unor cranii sau numai a mandibulelor, ca
posibile manifestări cultice, ceea ce l-a determinat pe A. Leroi-Gourhan ( 1 990, 3839) să propună ideea existenţei unui cult al mandibulelor, pe baza unui procentaj al
descoperirilor, constatând că dinţii şi mandibulele de om întrunesc proporţii de 60%,
respectiv 20 % din descoperirile antropologice ale perioadei. Avem şi alte exemple
de epocă musteriană: în marea staţiune de la La Ferrassie a fost descoperită o altă
situaţie care marchează violenţa individuală, probabil post-mortem: s-au găsit doar
resturi din scheletul unui copil de 3 ani, dar capul acestuia, fără mandibulă, se afla la
1 ,5 m depărtare de restul scheletului (B. Vandermeersch, 1 976, 726). La Regourdou,
în niv. IV a fost descoperit un schelet acoperit cu blocuri de piatră (E. Bonifay, 1 965,
1 36- 1 39), ceea ce ar putea demonstra existenţa violenţei după moarte, indiferent de
conotaţia acceptată pentru depunerea blocurilor peste cel înhumat. Mai evidentă este
descoperirea de la Guattari, Monte Circeo, în Italia, unde a fost semnalată o locuire
musteriană în perimetrul căreia a fost descoperit un craniu uman depus în interiorul
unui „cerc" de pietre, potrivit unui ritual specific (fig. 3) (A. Leroi-Gourhan, 1 990,
42-43; CI. Masset, 2000, 58); se mai precizează că acest craniu avea o perforaţie
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largă a occipitalului. Aşadar, nici în Paleoliticul mijlociu nu putem nega evidenţa
unor acţiuni voluntare asupra cadavrelor (CI. Masset, 1 992, 267; M. Otte, 1 996, 1 831 86), ca reprezentând acţiuni de tranşare a corpului, cu descărnarea membrelor (A.
Leroi-Gourhan, 1 990, 52-53), sau intervenţii voite asupra unor oase lungi, ori a
craniilor (Petralona, Verteszollos, Tautavel, Atapuerca, Bilzingsleben, Kulna etc.) şi
pe care le putem interpreta ca fiind legate de violenţa de natură spirituală, în cadrul
unor posibile ritualuri ale înmormântărilor, ori a morţii, cel puţin pentru unii dintre
membrii comunităţii, ale căror elemente de selecţie nu le vom şti, probabil, niciodată.
În Paleoliticul superior constatăm o anumită multiplicare a formelor de
violenţă asupra subiecţilor, dar şi a urmărilor fizice asupra corpului omenesc, înainte
şi după moarte. Putem angaja şi o discuţie cu privire la formele de violenţă a omului,
ca entitate superioară a lumii vii, asupra întregului mediu: se folosesc ramuri de
arbori (poate chiar arbori întregi), prin tăiere sau rupere, pentru foc, pentru încălzire,
pentru apărarea de animalele prădătoare, pentru eventuala preparare a hranei, dar şi
în cadrul înmormântărilor. M. Eliade ( 1 992, 96) aminteşte de faptul că însăşi planta
alimentară este produsul unui asasinat. Dar am constatat că se folosesc ramuri
aprinse şi în unele ritualuri de înmormântare, poate că în scop purificator, dacă luăm
în consideraţie descoperirea de la Lagar Velho (Estremadura, Portugalia), unde
corpul unui copil de 5 ani a fost depus lângă peretele grotei, în poziţie întinsă pe
spate, cu picioarele puţin îndoite. Înainte de înhumare, o creangă de Pinus silvestris
a fost arsă pe fundul gropii (Fig. 38) (P. Arias & E. Alvarez-Femândez, 2004, 222;
J. Zilhăo & E. Trinkaus, 2002, 1 3 1 - 145). Deci, după cum precizează şi M. Eliade
( 1 992, 1 3 8), arborele, sau părţi din el, simbolizează tinereţea, nemurirea. Se foloseşte
chiar focul purificator: la Kostenki 8, niv. 2, unele fragmente craniene au suferit
acţiunea focului, fiind localizate în perimetrul unei locuinţe, aproape de vatra de foc,
alături de alte resturi osoase, probabil ale aceluiaşi schelet, care nu au fost depuse şi
descoperite în poziţie anatomică (A. Sinitsyn, 2004, 238-240). Am mai putea lua în
consideraţie înhumatul de la Shanidar, depus pe un „pat de flori"; aşadar s-a procedat
la sacrificarea plantelor pentru ca mortul să se vindece şi să revină la viaţă.
Luăm în consideraţie violenţa tuturor comunităţilor umane asupra ani
malelor, din două puncte de vedere esenţiale: asigurarea hranei pentru perpetuarea
vieţii oamenilor şi depunerea rituală a ofrandelor de came (au fost descoperite oase)
sau de coame, în cadrul unor ceremoniale ale înmormântărilor; aici trebuie să mai
adăugăm depunerea, cultuală, a ofrandelor de coame, ori a unor animale (întregi sau
numai părţi din corpul lor), alături de cel înhumat (Fig. 60/A-C). Mai adăugăm
marea diversitate a ofrandelor, începând cu diferite specii de moluşte (ale căror
cochilii erau folosite şi ca depuneri de obiecte de podoabă), dar şi veveriţă, iepure şi
mai toate erbivorele cunoscute şi vânate de către om.
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Nu putem încheia fără a include numeroasele obiecte de podoabă sau de artă
mobiliară, având ca suport oase de animale, depuse ritual în mormintele din
Paleoliticul superior de pe întregul continent (Valentin-Codrin Chirica, George
Bodi, Vasile Chirica, 20 1 2). Unele exemple, cu valori sacrale deosebite, trebuie
adăugate demersului nostru. Astfel, la Bmo II, se constată numărul mare şi varietatea
depunerilor rituale: fragmente de defense şi de omoplaţi de mamut, un craniu şi
coaste de rinocer, dinţi de cal şi de bizon, un os de ren, prelucrat, obiecte de podoabă
din cochilii (peste 600 exemplare), depuse în jurul craniului (H. Delporte, 1 993, 92),
numeroase rondele decorate, din molari, defense de mamut, piatră şi os, ca şi alte
obiecte de podoabă sau de artă mobiliară (M. Oliva, 2002, fig. 1 8-2 1 ; B. Klima,
1 995; K. Valoch, 1 959, 24-29). Nu trebuie să uităm faptul că materia primă pentru
fabricarea acestor obiecte de artă sau de podoabă era constituită din oase, fildeş sau
coame de animale sacrificate. La Barma Grande, Italia, ofrandele funerare erau
alcătuite din cochilii perforate, de Ciclope neritea, Cyprae etc., canini de cerb,
perforaţi, uneori gravaţi, pandantive din ivoriu sau din os, iar vertebrele de salmonide
ornau îmbrăcămintea defuncţilor (D. Hemy-Gambier, 2005, 2 1 4-22 1 ). La Grotte
d' Arene Candide, celebra groapă de mormânt a Tânărului Prinţ (le Jeune Prince)
avea ca ofrande cochilii de Ciclope neritea, depuse la nivelul genunchilor, iar la cap,
dinţi perforaţi, de cerb, pandantive gravate, din os sau ivoriu; în plus, ceea ce s-a
considerat că putea fi un posibil accesoriu vestimental, era ornat cu o coadă de
veveriţă; 4 bastoane perforate, din corn de elan, întregeau ofrandele (A. Broglio,
1 996, 289-298).
La Vado all' Arancio, Italia, unul dintre schelete avea ca ofrande un fragment
de mandibulă de căprior, un molar de cal, un premolar de Bos primigenius, galete,
cochilii perforate (G. Giacobini, 1 999, 33-34). Adăugăm, tot în Italia, descoperirile
din Grotte Paglicci (Pag. 1 5), unde un tânăr de 1 3 - 1 4 ani, cu corpul protejat de o
structură din pietre, avea ca obiecte de ofrandă o «diademă» din 30 de canini de cerb,
perforaţi, depusă pe cap, alţi canini perforaţi fiind depuşi pe corp, o cochilie de
Cyprae pe torace, dar şi unelte din os şi silex (D. Hemy-Gambier, 2005, 2 1 7-224).
Copilul de la Lagar Velho (a cărui groapă de mormânt fusese sacralizată cu ajutorul
unei ramuri de Pinus silvestris, depusă, arsă, pe fundul gropii), avea numeroase
depuneri de ofrande funerare: scheletul incomplet al unei veveriţe, lângă tibia
dreaptă, două oase de cerb, pe fiecare parte a corpului, reprezentând, fără îndoială,
ofrande de came; patru alte oase de cerb, perforate, fragmente de craniu, două
cochilii de Littorina obtusata, perforate, completau mobilierul funerar (P. Arias &
E. Alvarez-Femăndez, 2004, 222; J. Zilhao & E. Trinkaus, 2002, 1 3 1 - 145) (Fig. 6 1 ;
Fig. 62). În sfârşit, adăugăm extraordinara bogăţie ş i varietate a mobilierului funerar
de la Sungir, Rusia (G. Bosinski, 1 990; C.-V. Chirica, 1 996; Valentin-Codrin
Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, 20 1 2), unic în întregul Paleolitic superior
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european. Vom reveni asupra problematicii şi importanţei depunerii ofrandelor ani
male în mormintele datate în Paleoliticul mijlociu şi superior din Europa şi Orientul
Mijlociu, dar considerăm necesar să precizăm doar faptul că simbioza om - animal,
firească în timpul vieţii, se continuă şi după moartea lor, indiferent de interpretarea
prezenţei resturilor animaliere în morminte.
Adevărata problematică a violenţei în cadrul vieţii şi morţii la comunităţile
umane paleolitice devine cu adevărat importantă atunci când analizăm situaţia
descoperirilor paleoantropologice, rezultate din investigaţiile complexe asupra feno
menului funerar al perioadei, cu întregul context al inventarului funerar din
mormintele respective.
Cele mai recente descoperiri în domeniu se referă la cele mai vechi resturi
paleoantropice. Astfel, B. Maureille (2004, 45-46) semnalează faptul că în Etiopia,
staţiunile de la Herto Bouri au fost considerate de vârstă acheuleană, datate la
1 60.000 ani şi atribuite celor mai vechi reprezentanţi de tip Homo sapiens: s-au
descoperit cranii purtând striuri şi raclaje de natură antropică, efectuate înainte de
înmormântare şi reprezentând „gesturi funerare". În Orientul Mijlociu, cu privire la
mormântul Quafzeh 1 5, acelaşi autor notează descoperirea unui mormânt de copil
de 1 2- 1 3 ani cu craniul purtând urmele unei mici perforaţii, cu început de vindecare
(de reconsolidare a cutiei craniene) înainte de a muri (B. Maureille, 2004, 53,
citându-l pe B. Vandermeersch, 1 970, 298-301). Mai adăugăm faptul, încă prea
puţin verificat, dar constatat în Europa, cu privire la posibilele acţiuni de deformare
intenţionată a craniilor, despre care se consideră (luând în consideraţie descoperirile
de la Shanidar 1 şi 5 (datate în Paleoliticul mijlociu), că acest fenomen putea avea
„un statut de representation symbolique tres particulier" (E. Peyre, 1 995, 737-747;
E. Trinkaus, 1 982, 1 88-1 97).
Am constatat de mai multe ori faptul că unele schelete (Doini Vestonice
mormântul triplu şi cel de femeie, Skhul etc.) probau existenţa unor deformaţii pato
logice, astfel că membrii comunităţii le acordau o atenţie specială, considerându-i de
factură deosebită (Valentin-Codrin Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, 20 1 2), dar
credem că ar trebui să se constate cu mai multă certitudine dacă aceste malformaţii,
considerate patologice, sunt de natură congenitală sau ca urmare a unor traumatisme
din timpul vieţii, survenite în urma violenţelor, posibil de caracter sacral, poate în
cadrul unor anumite ritualuri specifice, de consacrare (de trecere, de iniţiere), pe
care nu credem că le vom cunoaşte vreodată; am mai constatat că, în grotele-sanctuar
ale Paleoliticului superior au fost reprezentate numeroase mâini cu astfel de
deformaţii, fiind considerate ca având proprietăţi supranaturale, motiv pentru care
au fost pictate pe pereţii grotelor (V. Chirica, 20 1 1 , 40-4 1 ) (Fig. 28; Fig. 29).
Aceleaşi deformaţii patologice pare să fi avut bărbatul înmormântat la Kebara (2),
cu scheletul foarte bine conservat, dar fără craniu şi fără piciorul drept (Fig. 37). Se
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poate remarca faptul că şi aici a putut să existe fenomenul violenţei post-mortem,
deoarece s-a constatat desprinderea cutiei craniene după înmormântare, mandibula
fiind lăsată în poziţie anatomică, la fel şi molarul 3 al maxilarului superior (M. Otte,
1 996, 1 83 - 1 85). Astfel de practici (acţiuni voite? gesturi?) funerare, demonstrând
existenţa unor adevărate elemente de ritual al sacralizării, se constată şi în
Paleoliticul mijlociu european. Ne referim la precizările anterioare, privind posibila
existenţă a cultului mandibulelor, dar şi la alte situaţii, cum ar fi constatările de la
Biache, Franţa, unde cele două cranii au fost depuse (ritual?) în perimetrul locuibil
al campamentului, sau La F errassie, unde una dintre gropile funerare, acoperită cu o
lespede de calcar, conţinea resturile unui copil de 3 ani, dar capul acestuia, fără
mandibulă, se afla la 1 ,5 m depărtare de restul scheletului (B. Vandermeersch, 1 976,
726). La Regourdou, „un gisement de plein air", datat în ultimul interglaciar, a fost
identificat un schelet de copil, depus într-o amenajare specială, considerată unică în
Paleoliticul mijlociu european: situat în niv. IV, scheletul părea protejat de un anume
tip de turnul, amenajat în mod special pentru ritualul înmormântării. E. Bonifay
( 1 965, 1 36- 1 39) precizează că scheletul zăcea pe un pat de lespezi de piatră, fiind
acoperit cu blocuri de piatră, amestecate cu ofrandele depuse: nuclee, aşchii, un
racloir, un humerus de urs, întregul complex fiind acoperit cu pietriş, nisip, cenuşă
de vatră, inclusiv oase de urs şi un corn de cerb, iar B. Moreille (2004, 68-69)
apreciază că prin modul dispunerii-păstrării oaselor s-a avansat ideea că acest copil
a fost aruncat în groapă, nu depus ritual, autorul studiului aducând ca argument
situaţia identificată în Siria, la Dederiyeh, unde un copil se afla într-o poziţie
anormală, ce părea, de asemenea, aruncat, nu depus ritual, dar şi groapa mormântului
3 de la Bauosso de Torre, Italia (Fig. 6311 ).
În Paleoliticul superior european avem numeroase detalii cu privire la
practicarea violenţei, aproape cu certitudine rituală, înainte şi după moartea unor
membri ai comunităţii. Devine la fel de adevărat faptul că dinţii de om, perforaţi şi
transformaţi în pandantive, cu o vechime de 35 .000-30.000 B.P., de la Brassempouy
(B. Maureille, 2004, 77), de la Regourdou (Epipaleolitic), dar şi din alte complexe
funerare, de vârstă magdaleniană (Cl. Masset, 2000, 63) reprezentau, în mentalul
religios al membrilor comunităţii, clasificarea superiorităţii personajului respectiv.
Dar dacă dinţii au fost prelevaţi de la omul viu sau după moartea acestuia, această
acţiune a avut cu certitudine caracter violent, şi trebuie recunoascută ca atare, fiind
una dintre cele mai elocvente dovezi cu privire la sacralitatea violenţei în Paleoliticul
superior. În Solutreanul final de pe aproape întregul teritoriu de expansiune, au fost
descoperite foarte puţine resturi umane, printre care se menţionează calote craniene,
cranii fragmentare (la Toumal, Lacave, Franţa), maxilare şi fragmente de mandibule
de copii şi adulţi, dinţi (Foumeau du Diable, Badegoule, Laugerie-Haute), dar mai
bine păstrate sânt resturile de schelete de la Parpallo, Riera şi Beneito, Spania. Nu s210
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a descoperit nici un mormânt intact, pentru a se putea cunoaşte în mod direct riturile
şi ritualurile funerare. Dar, faptul că în grota Placard (Badegoulian) s-au descoperit
fragmente craniene şi dinţi de la 24 indivizi, cu urme de tăieturi intenţionate, ca şi
craniul înmormântat intenţionat, sugerează un anume interes al grupelor umane faţă
de cei plecaţi din lumea cunoscută.
Descoperirile din complexul funerar de la Sungir, Rusia, au succitat un
interes deosebit datorită multitudinei informaţiilor pe care le oferă (M. Eliade, 1 99 1 ;
M . Eliade, 1 992a, b; J . K. Kozlowski, 1 992; G. Bosinski, 1 990; C . V . Chirica, 1 996;
J. Clottes, 2005; Valentin-Codrin Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, 20 1 2; V.
Chirica, 20 1 1 ; B. Maureille, 2004). Trebuie să precizăm că doar unii specialişti au
luat în cosideraţie toate componentele ansamblului funerar; se vorbeşte despre
numai trei schelete, dar sunt şi alte resturi umane: un craniu şi un femur uman,
umplut cu ocru roşu, fusese depus sub corpul băiatului (B. Maureille, 2004, 79; P.
Binant, 1 99 1 ). De altfel, nu trebuie omisă nici importanţa amplasării mormintelor în
perimetrul locuibil, deci în apropierea locuinţelor de tip „cabană" şi a structurilor de
combustie (Rene Desbrosse, J. Kozlowscki, 1 994, 43-44). Aşadar, în ceea ce
priveşte demersul nostru, constatăm că, în afara celor trei înhumaţi, cu bogăţia şi
diversitatea depunerii ofrandelor funerare, au mai fost identificate două resturi
antropologice: un craniu singular, depus pe un „pat" de ocru roşu, dar şi un fragment
de femur uman, lustruit şi umplut cu ocru roşu (depus sub partea stângă a toracelui
băiatului). Avem aşadar, dovezi certe cu privire la caracteristicile de sacralitate a
violenţei: desprinderea craniului de restul corpului şi depunerea sa pe un strat de ocru
roşu, ori prezenţa acelui femur uman, lustruit şi umplut cu ocru roşu, care trebuia să
valorizeze doar corpul băiatului sau, prin extensia sacralizată a spaţiului (cu referire
la întregul perimetru al gropii celor doi copii), caracteristicile spirituale ale ambilor
înhumaţi. Tot în Rusia, în complexele funerare de pe Don (Kostenki), se remarcă
descoperirea din nivelul II de la Kostenki 8, unde s-a constatat existenţa urmelor de
tăiere-perforare, pe craniu, în timpul vieţii, deci pe omul încă viu, cu vârsta de 35-40
ani, poate cea mai veche dovadă a practicării trepanaţiei. Mai precizăm faptul că
unele fragmente craniene au suferit acţiunea focului, toate fiind localizate în peri
metrul unei locuinţe, aproape de vatra de foc, alături de alte resturi osoase, probabil
ale aceluiaşi schelet, deci dezmembrat cu intenţie de către membrii comunităţii. La
Kostenki 2 a fost identificată o structură de locuire cu o cameră alungită, în interiorul
căreia fost descoperit un schelet cu coaste şi vertebre, dar fără depuneri de ofrande;
partea sa superioară se afla în locuinţă, la 1 ,5 m distanţă de restul scheletului. Se
apreciază că oamenii au amenajat o cameră mortuară specială, iar corpul bărbatului
a fost acoperit doar până la umeri, cu capul şi mâinile rămase în afară, parţial distruse
de carnasiere (A. Sinitsyn, 2004, 237-242). Aşadar, observăm existenţa unui alt tip
de înmormântare, fără ofrande, dar nu excludem nici existenţa unei practici punitive,
21 1
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violente, în viaţă sau după moarte, pentru fapte pe care nu avem cum să le
cunoaştem. Nu putem omite nici posibilitatea existenţei unor practici de aspect
ritualic, legate de sacrificii umane, după modelul sacrificiului primordial.
În Moravia, la Doini Vestonice există, cum am mai precizat, mai multe
situaţii de violenţă, probabil înainte de moarte, dar şi post-mortem: ne referim mai
întâi la mormântul triplu, unde nu întâmplător cele trei corpuri au fost depuse, ca
gest funerar, într-o anumită ordine (Fig. 64), ceea ce ne conduce din nou la ideea
morţii violente a celor trei tineri (cu precizarea că fata, depusă între cei doi băieţi,
avea deformaţii patologice). Se mai precizează descoperirea scheletului unui copil,
fără craniu, dar cu urme de ardere; femeia (cu deformaţii patologice), depusă într-un
cadru ritual cu certitudine (corpul fiind foarte contractat, iar groapa mormântului
acoperită cu oase mari de mamut, printre care un omoplat pictat); un bărbat, cu
corpul, de asemenea foarte contractat, cu ocru roşu sub oasele bazinului şi sub
craniu, depus într-o construcţie special amenajată; alte oase umane fiind răspândite
în perimetrul campamentului (B. Maureille, 2004, 84-86). De aceea noi opinăm spre
atribuirea unor practici ritualice, specifice, cu caracter de elemente ideologice
specifice comunităţii umane care a locuit la Doini Vestonice în Paleoliticul superior,
aşadar cu ritualuri proprii, chiar dacă pot fi mai mult sau mai puţin considerate ca
aparţinând întregii civilizaţii gravettiene europene.
În Polonia, în grota Maszyska, au fost descoperite resturi craniene şi post
craniene de la 1 6 indivizi, adulţi şi tineri, cu urme vizibile de tăiere, considerate de
către descoperitori ca reprezentând masacrarea şi consumarea unui grup de
magdalenieni de către vânătorii epigravettieni, dar nu toţi specialiştii acceptă această
supoziţie (B. Maureille, 2004, 94).
În Franţa sunt semnalate alte situaţii de violenţă a morţii sau asupra
oamenilor înainte de moarte. Astfel, la Abri Pataud au fost descoperite 6 schelete de
adulţi, copii şi sugari, în trei concentraţii de oseminte: prima conţinea fragmente
osoase ale unui adult în asociere cu ale unui copil de câteva luni; a doua, situată la
distanţă de câţiva metri, conţinea un craniu cu mandibula desarticulată; a treia, la
distanţă de prima, conţinea patru dinţi şi 1 30 oase ale scheletului port-cranian ale
unui adult şi ale unui copil, depuse într-o groapă de numai 80 x 50 x 30 cm, cu
precizarea că cei patru dinţi aparţineau defunctului găsit în concentraţia a doua (B.
Maureille, 2004, 86-87). Noi nu excludem în totalitate nici aici, nici în cazul tuturor
înmormântărilor sau al descoperirilor izolate de resturi paleoantropice, acţiunile
rozătoarelor, ori chiar existenţa unor mici fenomene pedo-geologice locale,
neevidenţiate de către arheologi, dar de cele mai multe ori apreciem că ne aflăm în
situaţii certe de acţiuni voluntare ale membrilor comunităţilor umane respective, cel
mai adesea având ca scop sacralizarea morţilor prin valorizarea trăsăturilor specifice,
de natură spirituală. O situaţie aproape similară, tot cu trei zone de amenajări
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mortuare a fost identificată în grota de la Cussac, cu resturi osoase disparate (fie
fragmente post-craniene, fie corpul aproape întreg), de la mai mulţi indivizi de vârste
diferite (B. Maureille, 2004, 89), ceea ce ar putea conduce la aceeaşi accepţiune a
intervenţiilor antropice asupra cadavrelor sau scheletelor. Asemenea practici
ritualice, unele marcând intervenţii directe, antropice, asupra oaselor, cu striuri sau
tăieri intenţionate, ori cu depunerea unei mandibule foarte bine conservată peste
cutia craniană a defunctului, într-un fel de „caisson en pierre'', la Rond-du-Barry
(niv. F2, datat la 1 7. 1 00 ani B.P.) (B. Maureille, 2004, 90-9 1). Tot în Franţa se
precizează: «En effet, tandis que dans Ies Grottes de Menton nous avons decouvert
jusqu'ici six squelettes humains d'adultes et d'enfants - Ies premiers omes de
coquillages et de dents de cerfs percees, le seconds revetus d'une sorte de pagne
exclusivement compose de coquillages tous de la meme espece Nassa neritea par
contre nous n'avons trouve au Cap-Roux d'autres restes humains que Ies quelques
debris epars 9a et Ia au milieu d'un foyern (G. Onoratini, J. Combier, 1 995, 266). A.
Leroi-Gourhan ( 1 990, 4 1 -42) mai adaugă descoperirea de la Mas-d' Azil, unde a fost
identificat craniul unei tinere femei, fără mandibulă, dar în orbitele sale fuseseră
depuse două plachete din os «simulaient Ies yeux»; descoperirea este de vîrstă
magdaleniană (fig. 63/2). Adăugăm parietalul de adult, cu «trous intentionels», de la
Rond-du-Bary, Haute-Loire, mandibula «strie et ocree decouverte a Enlene
(Ariege), des crânes traites par des dessins graves», descoperite în alte gropi de
morminte (CI. Masset, 2000, 63). În sfârşit, amintim că numai la Isturitz se
semnalează existenţa numeroaselor fragmente ale scheletului cranian, de la
aproximativ 43 de indivizi, iar în grota Placard a Vilhonneur, resturi osoase
provenind de la aproximativ 54 persoane (CI. Masset, 2000, 62). De asemenea, ca
fapte de certă violenţă se semnalează capul unui copil, de la La Ferrassie, decapitat
şi reînmormântat, ori femeia de la Bruniquel, cu „Ies jambes ramenees par dessus
tete" (P. Binant, 1 99 1 , 78-80). Aici, ca şi în alte situaţii, putem constata violenţa
înmormântării prin depunerea fortuită a celor morţi, în poziţii nefireşti chiar şi în
moarte (Fig. 63/3; Fig. 65/1 -2), deşi nu este semnalat un număr prea mare de
descoperiri funerare de această factură. (B. Vandermeersch, 1 976, 725-727).
Descoperirile paleoantropologice din Italia se caracterizează în primul rînd
prin constatarea depunerii unor blocuri de piatră de mari dimensiuni peste trupurile
celor înmormântaţi, indiferent de vârstă. Numeroasele exemple se constituie în tot
atâtea cazuri de violenţă post-mortem, scopul fiind de natură spirituală, indiferent de
modalităţile practicilor, cu sau fără ritualuri specifice, chiar dacă unii arheologi au
emis ideea că aceste gesturi funerare au fost făcute pentru protecţia corpurilor celor
morţi. În ceea ce ne priveşte, noi nu intenţionăm să exagerăm nici una dintre
variantele emise. Constatăm, totuşi că la Grotte des Enfants, GE 4 aparţinea unui
bărbat adult, aşezat pe spate, în poziţie alungită, cu mâinile îndoite, cu ofrande
-
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funerare din cochilii perforate, unelte de silex, dinţi de cerb, perforaţi, dar care avea
capul şi picioarele acoperite de structuri de piatră, depuse în acelaşi scop: de a nu
lăsa mortul să părăsească «locul de veci». Barma Grande (5) conţinea, ca şi în alte
cazuri, o depunere rituală de ocru roşu, dar scheletul era acoperit cu trei pietre de
mari dimensiuni. Abri Tagliente a oferit un mormânt de vârstă epigravettiană al unui
adult, cu scheletul acoperit (protejat?) cu pietre, dintre care două cu decor gravat,
linear, respectiv profilul unui leu şi capul unui Bos primigenius, la care s-au adăugat,
ca ofrande, un fragment osos de bovideu (G. Giacobini, 1 999, 33; D. Henry
Gambier, 2005, 222). În situl de la Vado all'Arancio, unul dintre schelete aparţinea
unui copil de 1 8 luni, cu capul depus pe un bloc de travertin, alt bloc fiind depus pe
pântece. În Grotte Continenza, scheletul unui adult se afla depus în centrul unui cerc
de pietre, rară groapă special săpată, dar şi fără craniu, acesta fiind înlocuit prin
câteva pietre, fără mobilier funerar (G. Giacobini, 1 999, 33-34; R. Grifoni
Cremonesi, 2003, 1 07- 1 09) (Fig. 66/1 ). Grotte Paglicci (Fig. 66/2) a oferit alte două
morminte („Paglicci 1 5" şi „Paglicci 25"), datate la 24.720 ± 420 ani BP („Paglicci
1 5") şi 23 .470 ± 370 ani BP (Pag. 25). "Paglicci 1 5" conţinea scheletul unui
adolescent de 1 3 - 1 4 ani, înmormântat rară groapă săpată special, dar cu corpul
protejat de o structură din pietre, cu mult ocru roşu peste tot trupul, cu o «diademă»
din 30 de canini de cerb, perforaţi, depusă pe cap, alţi canini perforaţi fiind depuşi
pe corp, o cochilie de Cyprae pe torace, unelte din os şi silex (D. Henry-Gambier,
2005, 2 1 7), dar tot aici se semnalează descoperirea unui adult, cu blocuri mari de
piatră depuse peste sau alături de corpul său, altele, mai mici, fiind amestecate printre
oasele scheletului (P. Binant, 1 99 1 a, 62), de unde am putea deduce intenţia de
acoperire integrală a mortului. Interesantă este şi descoperirea de la Ostuni 1 , unde
a fost înmormântată o femeie cu resturi din scheletul unui copil nenăscut «situees
face a l'articulation sacro-iliaque matemelle gauche» (D. Coppola, E. Vacca, 1 995,
797-8 1 O). Alte elemente de interes pentru demersul nostru au fost constatate la
Villabruna sau în alte morminte de pe teritoriul Italiei (A. Palma di Cesnola, 2003,
1 3 1 - 1 38; A. Broglio, 2005, 50-5 1 ).
Nu se poate omite nici altă descoperire, cea de la Grotte des Enfants: un
copil, cu vîrsta de 1 -2 ani fusese omorât de o săgeată <<fichee entre deux vertebres
thoraciques» (B. Maureille, 2004, 94), ceea ce, după opinia noastră demonstrează şi
ideea de violenţă profană, nerituală, deşi, necunoscând motivaţiile acestei violenţe
(pe care, aparent, o putem considera fără sens), este absolut imposibil să i se dea o
interpretare mai aproape de adevărul istoric; cu atât mai mult cu cât, al doilea copil,
de doi-trei ani, depus în acelaşi mormânt, nu prezenta nici un fel de intervenţie
antropică. Vârsta arheologică a copiilor este de 1 1 . 1 30 ani B.P, iar sutele de cochilii
de Cyclope neritea, depuse ca ofande mortuare, par să demonstreze o anumită atenţie
care le-a fost acordată. Precizăm că alţi specialişti (G. Giacobini, 1 999, 30) dau
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copiilor vîrste cuprinse între 3 şi 6 ani, fără a susţine posibila ucidere a unuia dintre
ei prin săgeata „fichee" între vertebre; de asemenea, acelaşi autor precizează că cei
doi copii aveau adevărate „centuri" alcătuite din mii de cochilii de gasteropode.
Aşadar, constatăm existenţa unor practici rituale, cu aspecte de violenţă,
respectiv depunerea marilor lespezi de piatră pe corpul neînsufleţit al copiilor, de
vârste mici sau foarte mici (Vado all' Arancio), dar şi al unor adulţi, care au fost
înmormântaţi tot cu blocuri de piatră, depuse pe diferite părţi anatomice ale corpului,
sau având corpul în întregime acoperit cu pietre ( Grotte des Enfants 4, Barma
Grande 5, Abri Tagliente, Continenza, etc.). Credem că acestora li se acorda o atenţie
specială, determinată de teama de revenire printre cei vii, deşi nu cunoaştem
motivaţia acestor gesturi funerare. Mai adăugăm, ca elemente ale violenţei indirecte,
deformarea (aplatisarea) craniilor, fapt ce conducea la o nouă moarte; motivaţiile
acestor elemente specifice numai unor anumite comunităţi umane, şi numai
anumitor indivizi, nu pot fi evidenţiate fără a avea un grad mare de incertitudine.
Literatura de specialitate ne oferă şi alte situaţii speciale, pe care le notăm ca
elemente ale unor practici violente, dar cu rol cultic: în Grota Continenza (R. Grifoni
Cremonesi, 2003, 1 07- 1 09) (fig. 661 1 ), scheletul zăcea în centrul unui cerc de pietre,
dar decapitat, evident cu intenţie, deoarece nu a fost găsit în contextul mormântului;
la Cueva Morin I şi III s-a constatat amputarea unor părţi anatomice ale trupului fără
a se putea preciza momentul intervenţiei antropice asupra individului; poate fi vorba
de intervenţii «chirurgicale» (ca şi la Kostenki 8, niv. II, unde s-au observat
intervenţii antropice, de tăiere şi perforare a craniului; la Kostenki 2, scheletul se afla
„în picioare", într-o groapă săpată special, dar membrele superioare lipseau, la fel şi
capul, arheologii opinând că au fost devorate de camasiere; aşadar, putem să ne
aflăm în faţa unui caz de «execuţie» prin părăsirea condamnatului încă în viaţă, dar
poate fi vorba şi de un sacrificiu uman de caracter cultic ca elemente de răspundere
colectivă faţa de nevoile comunităţii, sau faţă de diferite perturbări ale ambientului)
(H. Hubert, M. Mauss, 1 899). Răspunsul nu poate fi dat în lipsa unor detalii ale
descoperirii. Dar putem aprecia că la populaţii străvechi sau din zorii istoriei,
manifestările de canibalism, de moarte violentă prin sacrificiu uman, uneori urmată
de antropofagie, ca şi încă multe alte ritualuri I ca manifestări cultice, de violenţă şi
sacrificiu, puteau lua dimensiuni şi variante multiple de acţiuni, toate puse în scopul
păstrării şi multiplicării sacralităţii.
Intervenţia asupra corpurilor celor morţi se constată şi în prezent, un
exemplu fiind semnanat de P. Binant ( 1 99 1 , 55), în Oceania - „de coupesfaites dans
des crânes huma ins", pe care o pune pe seama unor consideraţii postume, dar
necunoscute, astfel că se poate accepta caracterul de generalizare, chiar dacă nu a
fost constatat la toate comunităţile umane paleolitice.
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După această înregistrare a faptelor pe care le considerăm ca reprezentând
unele dintre cele mai elocvente dovezi ale existenţei violenţei (mai ales cu motivaţie
de sacralitate) la comunităţile umane paleolitice, considerăm necesară identificarea
unor posibile explicaţii, de găsire a motivaţiei situaţiilor evidenţiate de descoperirile
arheologice. Primele consideraţii se referă la violenţa asupra animalelor. Ne referim
îndeosebi la vânătoare, ca necesitate a asigurării hranei. Dar aici putem aprecia că
există cel puţin două direcţii esenţiale: a) animalele ca sursă de viaţă a omului şi b)
depunerea rituală a ofrandelor de carne în morminte, sub diferite forme; se mai poate
adăuga o a treia direcţie de investigaţie, c) transformarea materiilor dure animale în
piese de artă mobiliară sau de podoabă, cu dublul scop: purtarea lor de către vânătorii
comunităţilor paleolitice, în sensul dovedirii şi păstrării supremaţiei omului, dar şi
depunerea în morminte, ca ofrande ritualice. O altă dimensiune a relaţiei om-animal
o constituie reprezentarea animalelor, ca şi caracter sacru al artei paleolitice. Se poate
emite cu certitudine ideea că viaţa omului a depins de vânătoare, deci de moartea
animalelor şi că, aşa cum a precizat E. Anati (2003, 282), ,,L 'animal chasse etait
identifie a la survie". Aşadar, constatăm necesitatea acestei forme de violenţă,
impusă de supravieţuirea omului. În acest sens, etnologia oferă destul de multe
exemple cu privire la relaţiile de apropiere metafizică dintre om şi animal; se cunosc
acele ritualuri de sacrificare a unor animale capturate şi crescute în cadrul
comunităţii (ca pe un membru al acesteia), iar la vremea sacrificiului, întreaga comu
nitate regretă uciderea animalului, pe care îl trimite la divinitatea sa protectoare, cu
solicitarea de a fi îngăduitoare cu membrii comunităţii umane, prin trimiterea altor
animale de sacrificiu (vânătoare), care să asigure hrana tuturor oamenilor (G. Frazer,
1 923 ; A. A. Lillin, 1 986). Astfel de ritualuri ale morţii animalelor, realizate în scopul
vieţii oamenilor au putut fi însuşite de orice comunitate, cu diverse adăugiri de noi
şi variate elemente ale vastelor şi multiplelor scenarii ale sacrului.
Dacă acceptăm ideea existenţei unei conştiinţe a morţii (Valentin-Codrin
Chirica, George Bodi, Vasile Chirica, 20 1 2), dar pe care o considerau reversibilă
(G. Bosinski, 1 990, 28), atunci înţelegem depunerile de ofrande de carne, ca prime
posibilităţi de asigurare a hranei în momentul revenirii la viaţă şi, în felul acesta
apreciem atât de numeroasele descoperiri de resturi animaliere în mormintele
Paleoliticului mijlociu şi superior, indiferent de zona geografică. Aşadar, animalul
vânat, ucis, îl însoţeşte pe om, în moarte, pentru a-l ajuta să revină la viaţă, fiindu-i
un vector al continuităţii vieţii, ca provizii de drum, deci un element esenţial al
sistemului viaţă-moarte-viaţă. Rămâne de explicat motivaţia celorlalte descoperiri,
îndeosebi depunerile de coarne, în unele morminte. În cadrul acestei dualităţi om
animal din mormintele paleolitice, putem găsi unele explicaţii în Biblie, unde sunt
enumerate animalele curate şi necurate pentru om (Biblia, Leviticul, 1 1 , 1 -47).
Astfel, chiar dacă luăm în consideraţie zona geografică şi climatică în care a trăit
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poporul evreu la vremea scrierii Bibliei, vom observa că au fost nominalizate
animalele cunoscute în vremea şi spaţiul geografic specific, precum şi posibilele
urmări nefaste, dacă nu erau respectate impunerile sacre; vedem că se puteau atribui
conotaţii efectiv religioase coarnelor de animale, singurul element zoomorf ce
trebuia să alcătuiască Altaruljertfelor: ,,Săfaci un jerfelnic de lemn de salcâm, lung
de cinci coţi, lat de cinci coţi: jertfelnicul să fie în patru colţuri şi înălţimea lui de
trei coţi. În cele patru colţuri ale lui să faci coarne. Coarnele să fie ca răsărite din
el şi să-l îmbraci cu aramă " (Biblia, Ieşirea, 27, 1 -2). Mai putem găsi, încercând şi
sugerând o posibilă explicaţie tot ideologică, de transcendenţă, ideea subordonării
esenţelor vitale ale animalelor (cornutele fiind cele mai impresionante) pe ambele
planuri: pe pământ, între entităţi vii, dar şi după moarte, între o entitate dominantă,
omul, şi una dominată, animalul pe care prima şi-l subordonează. În ambele cazuri
putem aprecia că moartea era percepută ca şi cum ar constitui doar o perioadă, un
stadiu de inactivitate temporară, decedatul fiind însoţit în permanenţă de aceste
elemente necesare vieţii - ofrandele de carne, ca element de substanţă materială, dar
şi ca element formal, ideologic, de substanţă transcedentară, poate chiar ca un
transfer de putere. În acelaşi context, nu excludem ideea substituirii, pe care am mai
argumentat-o în alte studii (G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2009; V. Chirica,
201 1 , 40-52). Depunerea coarnelor în mâna sau, uneori, în gura copiilor (Fig. 40;
Fig. 4 1 ), ca şi tentativa de protecţie a copilului prin perechi de coarne "fichees'', este
la fel de importantă, fie ca element al substituirii, fie ca modalitate de însoţire a
acestora, în perioada şi în lumea „de dincolo". Dar am constatat că, mai mult decât
ofrandele animaliere în stare naturală, morţii erau însoţiţi de ofrande funerare,
constituite din piese de artă mobiliară sau de podoabă, create pe suporturi din materii
dure animale (categorie în care includem şi cochiliile, prelucrate, adică perforate, sau
în stare naturală (G. Onoratini, J. Combier, 1 995, 259-27 1 ) (Fig. 6 1 ; Fig. 62). Şi
acestea, ca şi alte ofrande, se constituiau în mijloace de însoţire a celor morţi, de
substituire, de transfer simbolic şi transcedentar al prezenţei animale cu toate
caracteristicile sale de forţă, agilitate, în scopul conservării forţei vitale a celor morţi.
Este aproape o certitudine că măcar o parte dintre obiectele de podoabă sau de artă,
depuse ca ofrande funerare, aparţinuseră, în viaţă, celui mort şi îngropat; de aceea,
ca un element al simbiozei cu animalul care marcase (?) viaţa celui mort, acestea, la
care s-au adăugat şi altele, create şi depuse în mod special, trebuiau să-l însoţească
în mormânt, ca forţe superioare ale trecerii, cu elemente de transmitere. Bogăţia,
varietatea, caracterul alogen al unor astfel de depuneri funerare, care le fac şi mai
preţioase, material şi spiritual, sunt fapte care marchează o situaţie socială şi
economică deosebită, elemente deosebit de importante în credinţele religioase şi în
practicile ritualice ale comunităţilor umane paleolitice.
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Revenim la încercarea de explicare a motivaţiilor violenţelor, îndeosebi
după moarte, aşa cum sunt acestea evidenţiate prin descoperirile arheologice datate
îndeosebi în Paleoliticul superior. În acest demers, pornim mai întâi de la
caracteristicile generale ale înmormântărilor, apoi vom lua în consideraţie particu
lartităţile acestora. Nu analizăm existenţa înmormântărilor simple, duble, triple,
multiple, „în doi timpi", ci mai ales, modul de pregătire a gropilor de morminte; din
acest punct de vedere se pare că, printre cele mai elaborate construcţii mortuare, se
poate situa descoperirea de la de la Saint-Germain-la-Riviere, cu precizarea că
scheletul carea aparţinea „â une femme, etait abrite par quatre piliers couverts par
une dalie horizontale"; scheletul era acoperit cu ocru roşu, „pare de coquillages et de
canines perfores, de renne et de cerf, muni d'outils en silex" (CI. Masset, 2000, 6 1 );
luăm în consideraţie şi copilul de la Teshik Tash, care fusese protejat de 5-6 perechi
de coarne „de bouquetin fichees dans le sol" (CI. Masset. 2000, 6 1 ; P. Binant, 1 99 1 ,
63; P . B inant, 1 99 l a); dar nu se pot omite nici unele situaţii constatate în Italia
(Grotte des Enfants 4, 6, Barma Grande 5, Grotte d'Arene Candide), unde au fost
identificate „des petites constructions de pierre, ou de coffrage, qui protegait la tete
ou Ies pieds" (M. Mussi, 1 995, 833-846).
Se pune întrebarea dacă putem cataloga toate scenariile de violenţă de
dinainte şi de după moarte, ca având la origine fenomenul sacrului, aşa cum
apreciază Rene Girard ( 1 995, 25), afirmând că „Violenţa şi sacrul sunt inseparabile".
Nu credem că se poate accepta ideea violenţei, în paleolitic, sub forma răzbunării
(un exemplu din literatura clasică greacă fiind răzbunarea lui Ulisse asupra
peţitorilor soţiei sale), deoarece nu credem că putea exista ideea de răzbunare într-o
societate mai mult sau mai puţin egalitaristă, unde toţi participanţii la violenţă (sau
numai cei „iniţiaţi") sunt mulţumiţi de efectele violenţei şi le considerau benefice
asupra întregii comunităţi. După opinia noastră, mai multe elemente, unele dictate
de anumite obligaţii de necesitate cultică, au putut impune practicarea violenţei de
către comunităţile umane, mai ales din Paleoliticul superior; acestea ar purtea fi:
- starea de impuritate a unor membri ai comunităţii;
- apariţia (existenţa) unor boli cu efecte de malformanţă asupra vizajului sau
membrelor;
- naşterile de copii cu deformaţii patologice, posibil ereditare;
- valorizarea superiorităţii unor membri ai comunităţii şi folosirea acestora,
în viaţă sau/şi după moarte, pentru a le atrage bunăvoinţa, caracteristicile sacralizate,
ca valori ideologice, necesare vieţii tuturor.
- riturile de trecere, de iniţiere, determinate de motivaţii diferite (etape de
vârstă, ori pubertatea, alte cicluri din viaţa copiilor/tinerilor).
Starea de impuritate a unor membri ai comunităţii, dar îndeosebi a femeilor,
survenea destul de des, sau putea fi asociată cu orice faptă sau fenomen, impuritatea
218
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi

fiind consecinţa oricărei „anormalităţi" dfn accepţiunea „normalităţii'', considerată
ca sens al vieţii cotodiene a membrilor comunităţii: bătaia dintre doi oameni; sinu
ciderea; ciclul menstrual; sexualitatea etc., cînd se produce apariţia (curgerea)
sângelui, apreciat ca fiind de factură impură (Rene Girard, 1 995, 34-45), chiar dacă
toate acestea şi poate multe altele, ne par astăzi a fi total fără sens. De altfel, putem
constata că doar în Biblie se prevede în mod explicit natura stării de impuritate („de
necurăţie") la femei şi la bărbaţi, perioadele de necurăţie şi modalităţile de a redeveni
în starea normală (Biblia, Leviticul, 12, 1 -8; 1 3, 1 -59; 1 4, 1 -57; 1 5 , 1 -33). În ceea ce
priveşte deformaţiile patologice, fără a putea preciza dacă au survenit prin naştere,
ca urmare a unei boli contagioase sau a unui accident (indiferent de natura sa), aceste
mutilări au fost identificate pe scheletele de femei de la Doini Vestonice, dar şi în
grotele paleolitice pictate (ne referim îndeosebi la redarea mâinilor mutilate (uneori
cu obstinaţie) (Fig. 28, Fig. 29). Dacă acceptăm ideea lui Rene Girard ( 1 995, 37),
potrivit căreia „violenţa constituie adevărata inimă şi sufletul sacrului", putem
aprecia că membrii comunităţilor paleolitice puteau găsi suficient de multe ocazii
prin care să caute revenirea la „starea de dinainte", considerată normală, prin
măsurile violente la adresa celor care se încadrau în categoriile de mai sus, cu
precizarea că acestea puteau fi mult mai numeroase decât ne putem imagina astăzi.
Credem că specialiştii în paleo-antropologie nu s-au aplecat cu suficientă atenţie
asupra scheletelor de copii, mai ales de vârste foarte mici, descoperite în morminte
special amenajate, pentru a putea identifica posibilele malformaţii congenitale. Este
adevărat că starea de conservare a scheletelor nu a oferit întotdeauna posibilitatea
observaţiilor de această natură, a eventualelor deformaţii fizice ale nou-născuţilor.
Dar poate constitui o certitudine şi faptul că „ritualul are ca funcţie să << purifice >>
violenţa" (Rene Girard, 1 995, 43) şi în felul acesta, comunitatea să nu mai fie
afectată de existenţa celor cu „impurităţi" printre membrii săi; în această situaţie,
toate cazurile de violenţă pe care le-am constatat trebuiau să se manifeste prin
ritualuri specifice fiecărei comunităţi, dar cu caracteristici generale. De altfel, Rene
Girard ( 1 995, 48) precizează că „între violenţa sacrificală şi violenţa nesacrificială,
diferenţa este departe de a fi absolută, ea comportă chiar un factor arbitrar".
În acelaşi sens, al existenţei riturilor de trecere, se pune o întrebare esenţială:
dacă se acorda această atenţie celor morţi şi îngropaţi, însăşi moartea fiind
considerată doar ca o etapă, chiar şi metafizică, deci ideologică, de inactivitate, în
speranţa revenirii la viaţa terestră, de dinainte de trecere, cum se pot explica măsurile
de violenţă asupra celor morţi, mai ales prin depunerea (rituală ?) a unor blocuri mari
de piatră, pe capul (pe care îl distrug), pe trunchiul sau pe membrele inferioare
(anihilând ideea de mişcare) ale celui mort? Răspunsul îl găsim în cunoaşterea celor
mai importante şi mai des utilizate ceremonialuri ale populaţiilor analizate din punct
de vedere etnografic. În mod teoretic, se poate aprecia că este imposibil să se
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găsească identităţi în diferitele manifestări cultuale din viaţa sau din faptele funerare
ale populaţiilor paleolitice, încă din secolele XVIII-XIX, din diferite spaţii
geografice ale lumii cunoscute. Dar am constatat că aceste asemănări de compor
tament motivaţional cultual (al sacrului) există uneori până la identitate. Pentru a lua
în consideraţii aceste practici de sacralitate din lumea celor vii şi a celor morţi,
relevate de descoperirile paleolitice şi de investigaţiile etnologice, noi am luat în
consideraţie lucrarea lui Arnold van Genep ( 1 995). Astfel, cu posibile referiri la
descoperirile de la Atapuerca sau de la Krapina, facem apel la faptul că „interdicţia
de a pătrunde pe un teritoriu are caracter magico-religios propriu-zis" (van
Genep, 1 995, 26) şi, în istoria manifestărilor cu caracter cultic din toată lumea, avem
ca exemple, interdicţia prin brazda trasă de Romulus în jurul a ceea ce se voia viitorul
teritoriu al Romei (încălcată, aceasta a determinat uciderea lui Remus); la români, se
ştie că, înainte de ridicarea unei case, proprietarul trage o brazdă, construieşte un
gard etc. (ceea ce înseamnă interdicţia trecerii, ca fapt de violenţă, căruia i se poate
răspunde tot prin violenţă). Aşadar, se evidenţiază obligativitatea „mecanismelor
riturilor referitoare la străini" (van Genep, 1 995, 35), de unde deducem caracterul de
obligativitate a comportamentelor sociale ale membrilor colectivităţii.
În cadrul găsirii explicaţiilor pentru unele caracteristici ale mormintelor (cu
întregul cortegiu de fapte şi gesturi funerare) paleolitice, ne interesează în mod
deosebit riturile: de naştere, de creştere (cu diferitele etape de trecere, de iniţiere).
Se precizează că riturile sarcinii şi ale naşterii sunt, ca şi acelea din alte etape ale
vieţii, numeroase, diverse, îmbogăţite de fiecare comunitate umană cu elemente
proprii, uneori cu un adevărat amestec de ceremonii specifice. Se precizează faptul
că, acolo unde femeia gravidă se află în stare de impuritate, caracteristica se
transmite şi copilului nenăscut sau născut, dar care a murit înainte de a trece prin
ritualurile purificării. Aici trebuie să facem o precizare, cu caracter de generalizare:
la toate comunităţile umane investigate, există teama faţă de cei morţi, cărora li se
acordă atenţie specială, aşa cum am precizat adesea: ,, Indivizii pentru care nu s-au
executat rituri funerare sau au rămas neiniţiaţi sunt sortiţi unei existenţe jalnice,
fără a putea vreodată să pătrundă în lumea morţilor, sau să fie agregaţi de către
comunitatea lor; aceştia sunt morţii cei mai periculoşi; ei ar dori să revină în lumea
celor vii şi, neputând s-o facă, se comportă ca nişte străini ostili. Lipsindu-le
mijloacele de subsistenţă pe care morţii nu le găsesc în lumea lor, trebuie să şi le
procure pe socoteala celor vii. Mai mult încă, morţii fără adăpost au adesea o
dorinţă aprigă de răzbunare. Astfel, riturile funerare sunt în acelaşi timp rituri
utilitare pe termen lung: ele îi ajută pe supravieţuitori să scape de duşmanii lor
eterni " (van Genep, 1 995, 1 42- 1 43). Iată, deci, una dintre posibilele motivaţii ale
depunerii blocurilor de piatră peste nou-născuţi, peste copii sau adulţi, aşa cum am
văzut din prezentarea descoperirilor arheologice. Dar, dacă acceptăm această
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interpretare, trebuie să o constatăm pe cea care derivă din prima: revenirea morţilor
la viaţă nu era considerată un simplu fapt ideologic, ci fenomenul se putea manifesta
în mod practic, fizic, cu toate urmările sale, mai ales nefaste, pe pământ, printre cei
Vll.

Am constatat existenţa atenţiei speciale acordată morţilor, evidenţiată în cel
puţin două maniere speciale, diametral opuse:
a) o atenţie pozitivă, de protecţie deplină a mortului;
b) o atenţie negativă, reprezentând măsurile luate pentru ca acesta să nu mai
revină printre cei rămaşi pe pământ (dispunerea lespezilor mari, de piatră, pentru a
împiedica eventuala încercare de revenire). Între aceste două elemente ale sacralităţii
înmormântărilor, dar cu valenţe certe de violenţă, se înscriu celelalte acţiuni şi
gesturi funerare ale membrilor comunităţilor umane asupra celor după chip şi
asemănare. Astfel, în prima categorie am putea include, printre altele, mormintele
de la Saint-Germain-la-Riviere, de la Kostenki 2, dar şi din alte necropole sau
morminte izolate, dar putem lua în consideraţie descoperirea de la Teshik Tash, unde
copilul de epocă musteriană fusese protejat de 5-6 perechi de coarne „de bouquetin
fichees dans le sol, outour de lui" (CI. Masset. 2000, 6 1 ; P. Binant, 1 99 l a, 63), ori
unele descoperiri din Italia: Grotte des Enfants 4, 6, Sarma Grande 5, Grotte d' Arene
Candide): des petites constructions de pierre, ou de cojfrage, qui protegait la tete
ou Ies pieds " (M. Mussi, 1 995, 836).
Există diferenţe, uneori marcante, deduse prin deosebiri de apartenenţă
culturală, geografică, de caracteristici cultuale, specifice fiecărei comunităţi umane,
ştiut fiind faptul că, dacă violenţa originară a putut să fie unică şi spontană (Rene
Girard, 1 995, 1 1 2), iar modalităţile de practicare, ca ritualuri de sacrificiere, de
iniţiere, de orice categorii cultice ar fi, acestea sunt multiple şi repetabile. Mai putem
aprecia şi faptul că, prin valorizarea celor morţi (asupra cărora se aplică elemente
sacrificiale violente) s-a putut naşte cultul morţilor, derivat din rolul ideologic al
morţilor (poate numai al unor morţi, al celor care în viaţă au trecut prin toate
ritualurile de trecere şi de iniţiere), în asigurarea ordinii, a stabilităţii (inclusiv prin
asigurarea condiţiilor de viaţă) pentru întreaga comunitate. Aşadar, aşa cum
precizam mai sus, moartea conţine elementele vieţii, căci în cadrul comunităţilor
preistorice exista credinţa că viaţa porneşte din moarte, sens în care membrii întregii
comunităţi sunt chemaţi să participe la întregul cortegiu de fapte sacralizate,
funerare. Dar pentru a-şi asigura caracterul benefic al morţilor, comunitatea trebuie
să-i doteze cu cele necesare vieţii „de dincolo", din punct de vedere material
(îmbrăcăminte, hrană, arme, unelte) şi de factură sacră: amulete, piese de podoabă
şi de artă, coarne de animale etc.) (A. van Genep, 1 995, 1 37), ceea ce am constatat
că s-a întâmplat cu ocazia înmormântărilor, în aproape întreaga epocă paleolitică şi
pe aproape întregul spaţiu geografic de manifestare. Mai mult încă, se apreciază că
„
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la unele populaţii „un mort rămâne fără statut atâta timp cât funeraliile sale nu au
fost îndeplinite cum trebuie" (L. Levy-Bruhl, 2003, 1 50). Am găsit posibile
explicaţii şi în ceea ce noi am numit aspecte ale violenţei post-mortem, iar alţi
specialişti (Cl. Massset, 1 992, 265-266; M. Otte, 1 993; 1 999) au numit „înmor
mântări în doi timpi", căci van Genep ( 1 995, 1 33) semnalează faptul că la multe
populaţii „sălbatice" corpurile morţilor sunt depuse temporar în locul de înmor
mântare, iar după un tip urmează a doua etapă a înmormântării, când „li se fac din
nou ceremonii'', uneori chiar cu îndepărtarea cărnii de pe oase, cu alte „gesturi"
funerare, deosebite de la o comunitate la alta, căci se precizează că „nimic nu
variază mai mult în funcţi.e de popor, de vârstă, de sex, de poziţi.a socială a

(van Genep, 1 995, 1 3 1 ). În ceea ce priveşte
atenţia deosebită acordată craniilor, aceasta se deduce din constatările referitoare la
faptul că „orice acţiune asupra craniului înseamnă o acţiune asupra Sir Ghost-lui
(spirit); craniul este mediul corporal care îi conferă spiritului abilităţile celor vii"
(Levy-Bruhl, 2003, 1 42). În cadrul mai larg al aceloraşi elemente de ritualuri
sacralizante, putem lua în consideraţie, în Peninsula Iberică, dar nu numai „la
presence des structures funeraires localisees dans pe perimetres des habitats " (P.
Arias Cabal, M.-D. Garralda, 1 995, 880) (Fig. 67; Fig. 68).
O atenţie specială încercăm să acordăm riturilor de iniţiere, de trecere,
multiple, ocazionate de o anumită trecere, de mai multe feluri sau în mai multe etape,
căci, aşa cum precizează E. Durkheim ( 1 995, 47), iniţierea reprezintă o mulţime de
ceremonii, scopul acestora fiind introducerea tânărului, dar şi a copilului, în viaţa
religioasă, deci a comunităţii, aşadar în ordinea socială a acestora. Ideea de protecţie
a „stabilităţii" cunoscute, şi care poate fi anihilată prin apariţia fenomenelor de
„instabilitate" în sensurile comunităţilor preistorice, a stat la baza practicării riturilor
de trecere, absolut necesare pentru echilibrul comunităţii, care poate fi determinat
de „o pierdere oarecare de diferenţă" (Rene Girard, 1 995, 309), deci de acceptare a
apariţiei membrilor neiniţiaţi, ca şi îngăduinţa faţă de existenţa acestora, care pot
crea diferenţa faţă de starea de certitudine existentă, pot provoca denaturarea vieţii
întregii comunităţi. Aşadar, în ceea ce priveşte riturile de iniţiere, impuse de dife
ritele cicluri de vârstă, de alte momente din viaţa copiilor I tinerilor, cu diferenţele
cunoscute, referitoare la băieţi şi fete (Valentin-Codrin Chirica, George Bodi, Vasile
Chirica, 20 1 2), ne îngăduim să apreciem că situaţiile observate în cadrul desco
peririlor paleolitice de pe întregul teritoriu european, în Italia, Rusia, Franţa, Spania
etc., îşi găsesc corespondenţe în observaţiile etnografice de pe toate continentele, la
cele mai diverse populaţii. În tot cazul, s-a constatat că peste tot, la toate comunităţile
umane, ritualurile de trecere şi de iniţiere se desfăşoară sub aspectul violenţei, căci
esenţa ritualurilor este să producă o schimbare bruscă; în unele cazuri cel supus
ceremoniei este doar considerat mort şi lăsat în această stare până când se încheie
individului, decât riturile funerare! "
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întregul cortegiu de manifestări cultice speciale vârstei, nu de puţine ori fiind
posibile (uneori necesare) mutilări reale. În ceea ce priveşte vârsta la care se orga
nizează aceste ceremonii de intrare în societate, de trecere de la un stadiu la altul,
apreciem că o paralelă cu lumea creştină ni se pare a fi posibilă. Se ştie că doar după
botez copilul este acceptat şi cosiderat a fi cu drepturi egale în comunitatea spirituală
a părinţilor săi; numai că, la ortodocşi botezul are loc la o dată ce ţine de voinţa
părinţilor, dar, de regulă, înainte de a împlini un an, în timp ca la catolici nu există o
limită certă, dar „intrarea în comunitate", adică prima comuniune, se face la vârsta
de 8 ani; mai adăugăm că la vechii evrei, sau la alte comunităţi care practică
circumciziunea, această trecere se oficiază la vârste diferite, mai ales în funcţie de
zona geografică (la vechii evrei, în a 8-a zi de la naştere), dar unii nou-născuţi nu
supravieţuiau operaţiei. La alte populaţii, nu la naştere, ci după îndeplinirea riturilor
prin care este consacrat celor din jurul său, copilul este integrat propriei comunităţi
(M. Eliade, 1 992, 1 70). De aici deducem existenţa unor practici ritualice, diferite de
la o comunitate la alta, cu specific al unor culturi şi perioade de timp, ori al unor
spaţii geografice diverse. Cu toate acestea, putem constata, cu un destul de mare grad
de certitudine, faptul că îndeosebi în Preistorie, apariţia unor necesităţi identice la
comunităţi umane diferite, determina găsirea unor soluţii identice; în felul acesta
putem interpreta situaţiile relevate de descoperirile arheologice de pe întregul
continent european şi din Orientul Mijlociu, fără a exclude posibila existenţă a
deosebirilor de practici funerare, de ritualuri (poate chiar rituri), determinate de
vârstă, sex şi situaţie socială ori economică (J. Zilhao, 2005, 23 1 -240).
În toate accepţiunile prezentate de noi, observăm o posibilă caracteristică
generală a omului preistoric (îndeosebi în Paleolitic): ideea de protecţie prin violenţă
a ceea ce comunitatea consideră că este mai important, mai preţios; de aici rezultă
caracterul social al violenţei, faptul că la îndeplinirea sa ritualică participă întreaga
comunitate, sau dacă nu, cu certitudine, cei iniţiaţi. Nu trebuie să ne bazăm pe
analiza violenţelor cultice din mitologia greacă sau din alte mitologii (Rene Girard,
1 995, 1 1 0- 1 1 1 ), pentru a înţelege şi accepta ideea participării colective la actele de
violenţă cultică sau laică, ori la necesitatea, la obligativitatea parcurgerii ritualurilor
de către cei neiniţiaţi, ori a întregului cortegiu de fapte ale sacrului colectiv din cadrul
fenomenului funerar.
Din întregul nostru demers, apreciem, ca o concluzie cu caracter de
generalizare, ideea „Car le souci de la mort n'est guere eloigne des mysteres de la
vie" (A.-C. Welte, G.-N. Lambert, 2005, 73 1 ).
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Aprecieri generale

•

Întreaga problematică a existenţei fenomenului religios la comunităţile
umane preistorice, din Paleoliticul şi Neo-Eneoliticul Europei a constituit o preocu
pare permanentă a specialiştilor, fie ei arheologi, etnologi, exegeţi ai religiilor preis
torice, care şi-au prezentat şi precizat opiniile în studii de specialitate, sau în volume
colective, ori de sinteză. Nu vom face un nou excurs în istoricul acestei teme, pe care
o considerăm a fi de o importanţă deosebită în tentativele permanente ale specia
liştilor, de cunoaştere a vieţii şi morţii comunităţilor umane preistorice; am dori să
readucem în atenţie câteva dintre cele mai importante opinii cu privire la existenţa
şi manifestarea sacrului colectiv la comunităţile umane paleolitice şi neo-eneolitice.
Au fost publicate volume speciale, de către renumiţi specialişti (J.-G. Frazer, 1 923;
Denis Saurat, 1 933; R. R. Schmidt, 1 94 1 ; A. Leroi-Gourhan, 1 964; A. Leroi
Gourhan, 1 965; Claude Levi-Strauss, 1 970; J. Cauvin, 1 987; J. Cauvin, 1 997; H.
Delporte, 1 99 1 ; M. Otte, 1 993; M. Otte, 200 1 ; CI. Cohen, 2003; N. Ursulescu, F.
A. Tencariu, 2006; Dan Monah, 1 997; Dan Monah, 20 1 3, etc.), au fost editate şi
tipărite numere speciale ale unor cunoscute publicaţii (Religions & Histoire, nr. 2,
2005), au fost realizate studii speciale, în volume diverse (A. Leroi-Gourhan, 1 965,
6 1 -74, 1 1 3- 1 28; A. Leroi-Gourhan, 1 976, 755-759; J. Cauvin, 1 997, 1 472- 1 480; D.
Monah, 200 1 , 1 69- 1 97; J.-P. Mohen, 2002, 1 55-202; Anton Niţu, 1 976; Anton Niţu,
1 980; Anton Niţu, 1 987, V. Chirica, 2006, 7-34), au fost organizate manifestări
ştiinţifice speciale, pe probleme de religie, spiritualitate, finalizate cu volume de
studii pe temele analizate şi discutate (H. Delporte, ed., 1 995 ; M. Otte, ed., 2004; V.
Chirica, ed., 2004), cu precizarea că această sumară enumerare nu a epuizat lunga
listă a tipăriturilor şi a manifestărilor consacrate, căci nu am avut în vedere o simplă
enumerare a lucrărilor consacrate artei şi religiilor preistorice.
Noi considerăm că nici nu se poate prezenta un subiect extrem de vast, poate
chiar imposibil de tratat în mod exhaustiv într-o lucrare consacrată unor descoperiri
particulare; mai apreciem că orice demers în acest sens trebuie să conţină foarte
adesea apelul la lucrările lui Mircea Eliade ( 1 99 1 ; 1 992a; 1 992b; 1 993; 1 994, etc.),
* Cf. şi voi. V. Chirica, M.-C. Văleanu, Umanizarea taurului celest. Mărturii ale spiritualităţii
comunităţilor cucuteniene de la Ruginoasa-laşi, BAI, XX, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008.
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sau ale altor specialişti în domeniu. Într-o altă lucrare (G. Davidescu, V. Chirica, M.
Cucolea, 2005, 1 7) scriam că omul s-a născut cu sentimentul religios. Susţinem
această idee şi o argumentăm cu analiza descoperirilor de la Makapansgat, Africa de
Sud (Jean Clottes, 2005b, 20), datate la aproximativ 3 milioane de ani, ori acelea din
peştera Kozamica, Bulgaria, datate între 1 ,4 - 0,9 Ka (unde s-au identificat resturi
osoase, decorate cu striuri intenţionat trasate (A. Guadelli & J.-L. Guadelli, 2004,
87-95), ca posibile probe ale unui limbaj artistic cu elemente de spiritualitate; tot din
Paleoliticul inferior datează şi alte dovezi de accentuată spiritualitate (în inter
pretarea noastră) ale comunităţilor umane, de la Pech de l' Aze (Dordogne, Franţa),
Quneitra şi Berechat-Ram (Israel); în Paleoliticul mijlociu, în afară de mormântul de
copil din grota La F errassie (Dordogne), a devenit celebră masca umană de la
Roche-Cotard (Franţa), ori mormântul de la Shanidar, unde defunctul a fost depus
pe un „pat" de flori ale căror valenţe vindecătoare sunt apreciate şi în prezent de către
păstorii nomazi irakieni (G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005, 1 5-50; V.
Chirica, D. Boghian, 2003, vol. I, 242-243). În Paleoliticul superior, manifestările
spirituale ale depunerii de ofrande în morminte, ori ale sacrului individual şi colectiv
s-au multiplicat în aşa manieră încât specialiştii admit existenţa sanctuarelor ca
edificii referitoare la ritualurile de religiozitate ale comunităţilor umane, ori ca
element al caracterului lor social, cu privire la manifestările lor individuale şi de
grup. În Paleoliticul superior s-a conturat şi mai mult existenţa celor mai importante
elemente şi manifestări ale fenomenului religios, astfel că se poate accepta ideea că
pentru aproape toate creaţiile comunităţilor umane ale epocii noi a pietrei în
domeniul spiritual, arhetipul a fost creat în întreaga epocă paleolitică.
În Epoca Nouă a Pietrei se diversifică la maximum creaţiile artistice cu
valenţe spirituale, se găsesc noi tipuri şi foarte variate materiale ce reprezintă supor
tul de realizare a operelor de artă (ceramică, os, lut ars, etc., chiar dacă unele dintre
acestea erau cunoscute încă din Paleoliticul superior vechi sau recent); tot în Neo
Eneolitic religiile se individualizează ca manifestări practice, cu rituri şi ritualuri
necunoscute sau încă prea puţin înţelese, chiar dacă unele pot avea un caracter magic
mai mult decât cel religios.
În cadrul investigaţiilor noastre, putem constata, pe criterii strict cronologice
(Makapansgat, peştera Kozamica, mormântul de la Shanidar, „masca" de la Roche
Cotard, etc.), în interiorul sau în afara sacrului, că omul s-a căutat mai întâi pe sine
însuşi, poate pentru a-şi găsi şi a transpune în obiectele din jur, propria identitate; dar
a căutat şi a găsit mijloacele artistice pentru a-şi demonstra năzuinţa permanentă spre
înălţimile celeste, atunci când, la Bilzingsleben (Germania), cu datare între 350.000320.000 ani, omul a creat acel decor cu fascicule de raze ce marcau tocmai ridicarea
mâinilor spre înălţimi; ceva mai târziu, în vremea cronologică a Paleoliticului
superior, omul-creator de imagini (demiurgul) a reprezentat animalele cu care se afla
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în conflict, prin decor cu fascicule de raze: grotele Fumane (Italia), Chauvet,
Lascaux, etc. (Franţa), Altamira (Spania); aproape concomitent, avem şi reprezen
tarea sacrală a femeii, în calitatea sa de divinitate: născătoare şi protectoare a tot ce
este viu (grota Chauvet conţinând cele mai vechi manifestări artistice ale sacrului).
În Neolitic se constată şi „revoluţia simbolurilor" (J. Cauvin, 1 987, 1 4721 479), alături de „revoluţia" economică, demografică etc.
Deci, începând cu Paleoliticul superior şi trecând prin Mezolitic, arta şi
simbolurile se multiplică pe toate coordonatele creaţiei artistice, ajungând în Neolitic
într-o manieră efectiv „revoluţionară", potrivit schimbărilor destul de spectaculoase,
produse în mediul ambiant, cu repercursiuni directe în agricultură, creşterea vitelor,
producţia olăritului. Comunităţile umane au putut constata încă de atunci ceea ce
contemporanii noştri (Claude Levi-Strauss, 1 989) au observat mult mai târziu, că
arta are cea mai mică utilitate practică, dar cel mai mare impact în sistemul
simbolurilor; aici găsim explicaţia „exploziei" artistice din sanctuarele Paleoliticului
superior european, până la ceramica şi plastica epocii neolitice.
Practicile şi credinţele magico-religioase constituiau o componentă impor
tantă a vieţii acestor populaţii, reprezentând o realitate a vieţii spirituale a comunită
ţilor paleolitice şi neo-eneolotice, demonstrată de mult timp şi acceptată de majo
ritatea specialiştilor perioadei, indiferent de domeniul strict al specializării. Au fost
identificate destul de numeroase categorii de materiale arheologice:
1 . plastica antropomorfă, indiferent de suportul pe care erau create operele
de artă;
2. obiecte de lut ars, cu semne şi simboluri, unele de caracter antropomorf,
antropomorfizat, sau zoomorf (C. V. Chirica, 1 996, 203-224);
3. fragmente (ceramice) cu inscripţii semne cu valoare de inscripţii (V.
Chirica, 2004);
4. machete de sanctuare, ori de cuptoare;
5 . ceramica, cu mai multe componente de artă şi spiritualitate: reprezentări
feminine, reprezentări masculine, reprezentări animaliere, păsările şi oul, simboluri
solare etc.
Unii arheologi (C.- M. Lazarovici, 2006, 57-87) folosesc patru entităţi
lingvistice, apropiate ca semnificaţie: semne, simboluri, magie, religie, ceea ce ar
necesita luarea în consideraţie a semnificaţiei acestora, ca elemente definitorii pentru
viaţa şi spiritualitatea unor comunităţi preistorice, care îşi au originea în creaţiile
comunităţilor umane din Paleoliticul superior (C.- M. Lazarovici, 2006, 57-87; V.
Chirica, 2004; G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005). Din punctul nostru de
vedere, toate simbolurile din creaţia artistică paleolitică şi neo-eneolitică erau
reprezentate artistic sub formă de semne, cărora creatorii lor puteau să le acorde sau
chiar le atribuiau semnificaţii speciale, poate specifice unor areale spaţiale şi
-
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civilizaţii arheologice. Ne bazăm pe faptul că în spiritualitatea preistorică fiecare
semn creat trebuia să simbolizeze ceva, iar acel ceva era reprezentat de semnul creat
în cadrul sacrului individual, dar cu manifestări ale întregii comunităţi, referitoare la
sensurile atribuite semnului. În ceea ce priveşte raportul magie - religie, credem că
distincţia dintre cele două noţiuni-elemente ale spiritualităţii este greu de stabilit în
cadrul manifestărilor cultuale preistorice, atât de puţin cunoscute astăzi. Din punct
de vedere al preistoriei religiilor (sau al religiilor preistorice), aceste două manifestări
cultice au putut să coexiste, chiar şi în cadrul aceloraşi comunităţi umane, dar credem
că fiecare avea semnificaţii şi ritualuri diferite. Acestea trebuiau să trateze, artistic
sau cultual, năzuinţa omului spre împlinirea unor necesităţi, în primul rând mate
riale, dar depinzând de factori, de elemente superioare vieţii terestre, iar implorarea
forţelor benefice (de către orante, prin intermediul acestora, sau prin alte reprezentări
artistice), situate în exteriorul lumii cunoscute de către manifestanţi (în cadrul
procesiunilor sacrului colectiv) se realiza potrivit unor canoane proprii fiecărei
comunităţi, dar cu caracter general în cadrul fiecărei civilizaţii ( culturi)
arheologice, pe toată întinderea sa, în spaţiul geografic de manifestare. În aceste
situaţii şi condiţii cultuale, creatorii (artiştii) aurignacieni, gravettieni, solutreeni,
magdalenieni sau cucutenieni, ca şi ai celorlalte civilizaţii arheologice mai mult sau
mai puţin contemporane lor, erau obligaţi să se supună canoanelor de realizare
artistică, ce tratau elementele de spiritualitate ale epocii sau civilizaţiei arheologice.
Trecerea şi transmiterea, cu elementele specifice de cunoaştere şi de
manifestare cultică au avut loc la toate comunităţile umane preistorice de pe foarte
largi spaţii geografice. În felul acesta se poate explica identitatea unor elemente
decorative, de factură geometrică, în Gravettianul Europei de Est şi Occidentale, ori
în Neoliticul aceluiaşi spaţiu geografic, indiferent de suportul pe care este realizat
(ivoriu de mamut, ceramică, din lut ars, materii dure animale, etc.). Putem lua în
consideraţie decorul cu romburi sau triunghiuri (şi putem observa elementul de
trasmitere pe cunoscuta falangă de cal, cu decor rombic, de la Cuina Turcului
Dubova (Fig. 2 1 12 A-0), aparţinând Epigravettianului din zona Porţilor de Fier); ne
putem referi şi la decorul spiralic geometrizat, cu identităţi în Gravettianul european
(Mezin, Ucraina) ori pe ceramica cucuteniană din aproape întregul areal de
răspândire. În ceea ce priveşte lipsa explicită a feţei statuetelor, sau acoperirea
acestora cu mască, ori reprezentările mascate sau animaliere, credem că ar trebui să
înţelegem cel puţin două elemente cultice: în primul rând, obligativitatea imaginii
interzise a divinităţii, potrivit canoanelor artistic-spirituale. (A. Besarn;:on, 1 996, 36)
precizează, cu exemple din pantheonul grec: Corpul zeilor posedă, prin natura sa,
o constantă defrumuseţe şi de glorie . . . El poate să devină invizibil pentru oameni
. . . Ascunzându-se de ochii muritori, el îi protejează. Fiindcă pentru greci, ca şi în
Biblie, a-i vedea pe zei în faţă poate fi mortal); în al doilea rând, credem că poate fi
=
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vorba de substituirea omului prin animalul de sacrificiu, dar şi a doua valenţă a
substituirii forţei şi agilităţii animalului de către om (cu precădere de către bărbatul
vânător) (V. Chirica, 2006a, 25-27).
O foarte bogată categorie de manifestări cultice trebuie să fi avut
comunităţile preistorice dacă le raportăm la numărul mare de opere de artă cu
destinaţii certe, directe, ori la machetele de sanctuare, măsuţele de cult (altare
mobiliare), la cuptoare miniaturale, cu simboluri sacre sau cu elemente arhitectonice
reprezentând simboluri ale sacralităţii.
În Neolitic, existenta bucraniilor, descoperite îndeosebi în nivele de locuire,
poate conduce din nou la Paleoliticul superior, în a cărui artă găsim destul de bogat
reprezentarea bovideului, ca element celest al virilităţii, în relaţie directă cu
elementul feminin. În acest sens, ne referim mai întâi la reprezentările foarte
explicite din grota La Magdelaine (Tam), unde bizonul este redat în poziţie de
„atac", în asociere cu cele două imagini feminine, în poziţie sexuală (Fig. 44/2),
scenă unică în arta paleolitică (A. Leroi-Gourhan, 1 965, 289, fig. 500-502). O altă
descoperire de caracter excepţional a fost făcută în grota Chauvet, unde cuplul
femeie-bizon este redat pe un planşeu calcaros; femeia este reprezentată prin partea
sacralizată a abdomenului, a zonei genitale şi a coapselor, dar ea se află sub protecţia
bizonului, reprezentat numai de capul său, cu coame bine conturate, dar şi cu trasarea
mâinilor (Fig. 23) (J. Clottes, (sous la dir. de), 200 1 ; V. Chirica, 2006b, 1 85- 1 9 1 ). În
cadrul ceramicii cucuteniene, acest ansamblu este reprezentativ realizat pe vasul de
la Târgu Ocna-Podei (Fig. 33/2) (G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005, 69,
fig. 1 ), sau la Bilcze Zlote (Fig. 331 1 ) (D. Monah, 1 997, 2 1 1 ) ori Căscioarele (D.
Monah, 1 997, 297, fig. 45/7).
Reprezentările antropomorfe (mai ales feminine) şi zoomorfe (îndeosebi
masculine), identificate pe ceramica cucuteniană, pictate sau sculptate (modelate în
relief) ne îndrumă spre alte manifestări cultice, ale căror cunoaşteri depline nu sunt
încă posibile în lipsa unor elemente clar definite, aşa cum au recunoscut majoritatea
exegeţilor religiilor. Dar aceste rituri şi ritualuri au existat şi, indiferent de moda
lităţile de participare a membrilor comunităţii, ar trebui să acceptăm ideea existenţei
divinităţii, reprezentată, uneori, chiar şi prin semnificaţia formelor ceramice (printre
acestea, vasele antropomorfe sau cu tub de scurgere, pot constitui exemple conclu
dente). Asocierea divinităţii feminine cu altele, tot feminine, dar de proporţii mai
mici, cu elementul masculin, dar şi cu cel zoomorf, cu peşti, şerpi, păsări, ori cu
motive vegetale (pomul vieţii), sau numai reprezentarea acestor realităţi ale lumii vii,
completează în mod fericit întreaga gamă de valorizări ale Marii Divinităţi,
indiferent dacă elementele complementare divinităţii feminine aparţin vieţii cereşti,
acvatice sau terestre. Schematizarea excesivă a reprezentării feminine, ori
elementele de natură vegetală prin care este semnificată prezenţa erbivorelor (cu
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coada În spic), reprezentarea numai a romburilor şi a triunghiurilor, cu semnificaţia
lor sacralizantă (destul de bine cunoscută), dar şi prezenţa efectivă a elementelor de
decor din lumea vegetală, prin care sunt umplute spaţiile goale, libere, simbolizează
calitatea Marii Divinităţi de creare a lumii vii, de protecţie, de legătură a acesteia cu
lumea de sus (prin arborele vieţii), cu valenţe cosmice sau având tocmai acest rol de
legătură.
În momentul în care a fost lansată ideea existenţei cultului fertilităţii şi al
fecundităţii, arheologii au căutat reflectarea sa în „standardizarea" realizărilor artis
tice ale plasticii antropomorfe feminine, care prezintă femeia în ipostaze şi cu un
aspect special, uneori foarte naturalist. Ideea spirituală a procreerii, poate chiar a
auto-procreerii (potrivit caracteristicii auto-asumate de Marea Divinitate feminină)
aparţine tot spiritualităţii Paleoliticului superior („carte a jouer" de la Laussel, sau
statuetele cu elemente supraponderale, dar numai acelea care reprezintă starea de
graviditate) (J.-Ph. Durhard, 1 995, 65-70; A. Russot, 1 995, 22 1 -237); este evident
că, începând cu arta Paleoliticului superior, unde sunt reprezentate vulvele, ca
element al feminităţii (la Tito Bustillo, Spania, a fost identificată o adevărată
înşiruire a vulvelor „Loge des vulves") (J.-P. Duhard, 1 995; V. Chirica, 2004; J.-P.
Duhard, Brigitte Delluc & Gilles Delluc, 20 1 4 ) dar aceste creaţii artistice, ca şi unele
statuete feminine reprezintă, după opinia noastră, mai degrabă starea de sexualitate
decât caracteristica sacralităţii naşterii sau a gravidităţii. Nu putem însă nega legătura
de sacralitate, în credinţele Cucutenienilor, între sexualitate şi graviditate-naştere (J.
P. Duhard, Brigitte Delluc & Gilles Delluc, 20 1 4).
Redarea triunghiului pe o statuetă de la Târgu Frumos reprezintă, aşa cum
am precizat (V. Chirica, 2006), sexualitatea feminină, ca element al sacralităţii
procreaţiei (fecundităţii) şi al fertilităţii, atunci când este însoţit de romb, sau când
este reprezentat numai rombul, de regulă pe abdomenul formelor plastice antro
pomorfe feminine, dar statuetele care redau femeia cu un recipient (mai ales în faţă,
la nivelul abdomenului) reprezintă o altă trăsătură specifică Marii Divinităţi, aceea a
asigurării hranei, deci a vieţii, asemănătoare cu rombul de pe vase sau de pe
statuetele feminine (ca şi în Paleoliticul superior), care semnifică abdomenul fertil al
Divinităţii (G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005, 53). În ceea ce priveşte
modelarea unor statuete cu vase-recipient (N. Ursulescu, D. Boghian, V. Cotiugă,
2006, fig. 5), poate că ar trebui să vedem în realizarea lor şi simbolul Divinităţii-glie,
în sensul lui M. Eliade ( 1 992, 29 1 -293). În acest sens, nu este lipsit de importanţă să
precizăm că, în iconografia creştină, Fecioara Maria este pictată uneori cu mai multe
izvoare dătătoare de viaţă, care izvorăsc din pieptul său, semnificând, din nou, dar
peste milenii, capacitatea Mamei universale de a asigura viaţa de după naştere.
,
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O altă reprezentare ce apare ca element important de creaţie artistică şi
religioasă o constituie pictarea mâinilor ridicate spre implorare, pe ceramica precu
cuteniană şi cucuteniană, cu referire la orante. Pe baza unor creaţii artistice mai
vechi, aceste imagini-simbol îşi au originea tot în arta şi în spiritualitatea Paleo
liticului superior. Mai mult încă, putem constata o bogăţie numerică şi calitativă
impresionantă a pictării mâinii în aproape toate grotele-sanctuar ale Paleoliticului
superior european, pe care le-am interpretat (V. Chirica, 2006, 25-26) ca repre
zentând mâna care crează (alăturată altor realizări artistice, ca simbol al creaţiei
divine), care protejează (pictată în asociere cu erbivore - cai etc.), care poate stăpâni
animalele feroce (grota Chauvet), care se sacrifică în cursul unor activităţi specifice
omului, sau mâna, ca element considerat ca având atribute supranaturale, când este
redată cu deformaţii patologice - degete mutilate sau lipsă (grotele Arcy, Gargas).
Interpretarea simbolisticii mâinii este asigurată de cele peste 500 de semne ale
acesteia, la Chauvet, peste 250, la Gargas (dar numai 1 O întregi şi fără deformaţii),
prin care ni se transmite un mesaj religios, limbaj cu anumite specificităţi (G.
Bosinski, 1 990; A. Leroi-Gourhan, 1 990) ale comunităţilor umane respective,
intrând în cadrul creaţiei artistice cu valoare de sacru colectiv. Precizăm că redarea
mâinii protectoare sau de sacrificiu a trecut şi în iconografia creştină (V. Chirica,
2006, 26), tot prin acele elemente de trecere şi transmitere. Interpretarea mâinilor
cu cinci degete desfăcute, în sus, redate pe ceramica de tip Precucuteni-Tripolie, este
deosebit de interesantă şi aduce noi valenţe în ceea ce priveşte semnificaţiile
spirituale ale posibilelor manifestări cultice, cu caracter religios, aşa cum precizează,
în scrierile sale M. Eliade ( 1 992 , passim).
O categorie importantă de reprezentări în arta preistorică este constituită de
protomele din creaţia artistică neo-eneolitică, prin faptul că ele reprezintă gâtul şi
capul întreg al taurului, cu coamele orientate mai degrabă orizontal, dar şi în sus. Nu
este lipsită de importanţă protoma care pare să redea şi o înfăţişare umană a taurului
( G. Bodi, 2007, pi. IV/2), ceea ce o apropie de una dintre piesele mult mai carac
teristice, descoperită la Ruginoasa. O importanţă particulară o reprezintă pictarea
vaselor cu protome de bovidee, fapt ce le potenţează caracteristicile de sacralitate în
cadrul manifestărilor religioase, din al căror inventar făceau parte. În fond, în
aproape toate religiile preistorice şi antice, taurul a fost asimilat forţei, puterii
irezistibile de factură cosmică, regeneratoare şi fertilizatoare a pământului, a oricărei
naturi de creativitate; nu stim dacă a trecut din religiile preistorice în acelea ale
Antichităţii europene sau I şi ale Orientului (inclusiv Îndepărttat - India), sau dacă
în credinţele religioase ale acestor populaţii şi popoare reprezentarea sa a fost
adaptată noilor elemente de spiritualitate. Găsim taurul, ca importanţă majoră, în
mileniul al Iii-lea a. Chr., întruchipat de zeul El, la patriarhii evrei de dinaintea lui
Moise; aproape concomitent, statuile taurului sacru sunt prezente în arta religioasă a
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Egiptului (Osiris), dar şi în Mesopotamia (Sin, zeu lunar, deci ciclic), ori în Babilon
(Enlil); un alt moment îl constituie existenţa Minotaurului în cultura Greciei
minoice, dar şi sub forma taurilor sacri ai lui Poseidon, sacrificaţi din necesităţi
alimentare (dar şi din neştiinţă) de către însoţitorii lui Ulise, aspru pedepsiţi de către
divinitatea greacă a timpului; se pare că tot taurii îi erau consacraţi şi lui Dionysos
(care avea şi valenţele virilităţii regeneratoare); însuşi Zeus a luat înfăţişarea unui
taur alb ca zăpada, cînd a vrut să o seducă pe Europa (J. Chevalier, A. Gheerbrant,
1 993, 337-342) şi exemplele pot continua. Aşadar, putem considera că în toate
religiile vechi taurul era considerat un simbol al spiritului masculin, al puterilor
elementare regeneratoare ale naturii întregi, al energiei sexuale, fertilizatoare
(înfăţişat ca emblemă a lui Shiva şi Indra, în religiile vechi indiene), chiar ca simbol
al ploii, în alte religii din a doua jumătate mileniului III a. Chr., sub forma dualităţii
taur-trăsnet care aduce ploia fertilizatoare; acelaşi element celest apare în religiile
sau în unele culte din America Centrală şi de Sud, la eschimoşi ori la boşimani, în
Asia Mică, dar şi în Asia centrală şi Siberia, iar în ebraică, prima litera a alfabetului,
alef, înseamnă taur şi este simbolul lunii din primul pătrar (J. Chevalier, A.
Gheerbrant, 1 993, 337-342), aşa cum apare Fecioara Maria, ca Mare Divinitate, în
cadrul lunii din această etapă a creşterii sale.
După opinia noastră, preferinţa pentru reprezentarea taurului (sau, cum am
văzut pe vasul antropomorf de la Hoiseşti, a berbecului), ambele umanizate, dar în
detrimentul antropomorficului şi fără atributele zoomorficului pe ceramica sau în
plastica eneolitică rezidă tocmai în necunoscutul sacru al divinităţii masculine, sau
în existenţa canoanelor religioase, care impuneau artiştilor-creatori de imagini ale
sacrului, substituirea virilităţii umane prin cea animalieră, poate mai apropiată de
cultul uranian, al soarelui, pe care îl vedem prefigurat la Ruginoasa, ca element
important în evoluţia ideilor şi a credinţelor. Pe un alt plan, dar tot în legătură cu
ideea substituirii om-taur, în iconografia creştinismului, găsim asocierea
Evanghelistului Luca cu taurul (bourul), ce vine din Vechiul Testament, unde, de
obicei, animalul sacrificat în cadrul ceremoniilor cerute de Divinitate, dar şi la
anumite manifestări laice deosebite era viţelul (cel gras); de altfel, în perioada
primirii Tablelor Legii de către Moise, poporul său îşi făcuse „chip cioplit" sub
forma taurului (viţelul de aur) (M. Otte, 1 993, 1 1 9- 1 2 1 ). Nu trebuie să uităm nici
faptul că, dacă se admite realitatea existenţei orantei în imagistica feminină a creaţiei
plastice cucuteniene, trebuie găsită divinitatea cerească, spre care îşi ridică mâinile
figurinele-divinităţi feminine. Această dualitate, masculin-taur - feminin-femeie îşi
găseşte cele mai reprezentative imagini (cu excepţia celor din Paleoliticul superior,
din grota Chauvet, datată la 3 1 .000 - 30.000 ani BP, ori de la La Madelaine - Tam,
datate pe la 1 8.000 BP), pe pandantivul de la Bilcze Zlote, dar şi pe vasul de la Podei
Târgu Ocna (Fig. 69/2) ori la Căscioarele. În ultimele două situaţii vedem femeia23 1
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divinitate plasată pe capul sau între coarnele taurului, deoarece acestea reprezintă un
univers, în centrul căruia este situată Marea Mamă. Mai mult încă, putem să
constatăm că sistemul monoteist al credinţelor religioase nu apare odată cu religiile
Antichităţii, ci în Preistorie, sub forma cuplului femeie-bizon (taur). Dar existenţa
aceluiaşi cuplu, însă cu reprezentarea femeie-berbec o putem constata şi în creaţia
artistică-religioasă de la Hoiseşti-Iaşi. În acest cadru, trebuie să facem apel tot la
unele identificări ulterioare epocii preistorice. După J. Chevalier şi A. Gheerbrant
( 1 993, vol. I, 1 85-1 86), berbecul „ simbolizează forţa originară ce trezeşte omul şi
lumea care asigură refacerea ciclului vital, atât în primăvara vieţii, cât şi în celelalte
anotimpuri . . . În acest fel îl înţeleg astrologii, pentru care semnul Berbecului - pe
care soarele îl străbate în fiecare an începând cu 2 I martie, ziua Echinocţiului de
primăvară - este o reprezentare cosmică a puterii animale (sau însufleţitoare) a
focului, care este, în acelaşi timp, creator şi distrugător, . . . şi care, pornind dintr-un
punct central, se răspândeşte în toate direcţiile. Această forţă de foc este asimilată
ţâşnirii vitalităţii primordiale, elanului primitiv al vieţii, cu tot ceea ce un asemenea
proces iniţial are ca impuls pur şi brut, ca descărcare răbufni/oare, fulgerătoare şi
neîmblânzită, ca pornire violentă, ca respiraţie incandescentă. Tradiţia herme
neutică spune că ne aflăm în prezenţa unui Logos, ale cărui sonorităţi sunt din aur
şi purpură (roşu), având afinităţi astrale cu Soarele şi cu Marie ". Vedem, deci, că
artiştii cucutenieni au asimilat, spiritual, puterile (pro)creatoare ale unui animal cu
valenţe cosmice. Dacă raportăm elementele de religie cucuteniană în domeniu la
unele religii ale Antichităţii, vom constata că, la egipteni de exemplu, zeul Knum
este zeul-olar; modelând creaţia, inclusiv artistică (dar olăria este considerată una
dintre cele trei elemente esenţiale ale fenomenului neolitizării), el a fost asimilat
berbecului (J. Chevalier şi A. Gheerbrant, 1 993, vol. I, 1 86- 1 87; G. Posener ş.a.,
1 959, 1 78; T. G. H. James, 1 988, passim), cu toate atributele înmulţirii turmelor,
deţinător al puterii, al forţelor ce asigurau perpetuarea a tot ce este viu, deci a
şeptelului, dar şi a oamenilor. Un lucru este impresionant - existenţa unor forţe
divine (în accepţiunea comunităţilor preistorice şi ale Antichităţii) cu valenţe
comune sau apropiate, pe imense spaţii geografice, ceea ce ne demonstrează încă o
dată ideea că oamenii, indiferent de stadiul de civilizaţie, indiferent de civilizaţia
arheologică denumită de specialiştii epocii moderne, căutau şi găseau identităţi
spirituale şi religioase pentru rezolvarea unor necesităţi vitale existenţei. Constatăm
că, poate mai mult chiar decât taurul, berbecul a intrat în spiritualitatea multor
popoare, din Africa, Asia, Orient, Europa. Astfel, dacă acceptăm că Venus de la
Laussel, de vârstă paleolitică, a fost sculptată cu un corn („Venus a la come") de
bour sau de berbec, în Europa de mai târziu (Galia), berbecul este creator, dar şi
distrugător (al porţilor cetăţilor asediate), iar"forma spiralată a coarnelor sale
vorbeşte o dată în plus despre ideea de evoluţie şi întăreşte valoarea de deschidere şi
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de iniţiere evocată de V-ul oricăror coame de animal. Berbecul reprezintă iniţierea:
e înzestrat cu grai şi raţiune. El simbolizează forţa psihică şi sacră, sublimarea:
zboară, iar lâna îi este de aur" (A. Virel, 1 965, 1 74; cf. şi J. Chevalier, A. Gheerbrant,
1 993, voi. I, 1 87).
Dacă ar fi să rememorăm continua tendinţă a omului spre sacru, constatăm
că în permanenţă omul s-a căutat mai întâi pe sine; ulterior, dar nu foarte târziu, omul
a reprezentat animalele cu care se afla în conflict (grotele Chauvet, Lascaux - Franţa,
dar şi celelalte sanctuare paleolitice - V. Chirica, 2006, 1 2-34); aproape conco
mitent, avem reprezentarea sacrală a femeii şi taurului (Chauvet sau, după mai multe
milenii, Madelaine des Albis, etc.). Reprezentarea elementului masculin sub forma
deghizării, a substituirii (marii „vrăjitori" din santuarele de la Gabillou, Lourdes,
Trois Freres - Franţa (V. Chirica, 2006, 3 1 , fig. 1 ) a devenit foarte necesară, căci, o
spune şi L. Blaga ( 1 976, p. 1 33): „Ideea unor puteri sau substanţe <magice>
reprezintă, în ultimă analiză, o născocire a spiritului uman. Această născocire s-a
dovedit a fi de-o persistenţă aproape incredibilă, dacă se ţine seama de caracterul ei
iraţional, paradoxal, imposibil", iar această necesitate a fost posibilă datorită
condiţiilor ostile de mediu, în care omul a fost nevoit să supravieţuiască. Citat de L.
Blaga ( 1 976, 1 26- 1 27), Herder scria: ,,lată în sfârşit omul„. în mijlocul unei lumi
plină de duşmani şi de primejdii mortale, o creaturăfiravă, fără arme naturale, pus
în faţa bestiilor înzestrate cu colţi şi ghiare, cu blăni şi piei cornoase, care erau de
zece ori mai tari, mai iuţi, gol, expus neajunsurilor tuturor intemperiilor şi ale
oricărei clime, căutându-şi hrana„ . . După opinia lui CI. Levi-Strauss ( 1 989), arta
creată de vânătorii paleolitici avea cea mai mică utilitate practică, dar cel mai mare
impact în sistemul simbolurilor. Aşadar, începând din Paleoliticul superior, trecând
prin Mezolitic, arta şi simbolurile se multiplică în Neolitic într-o manieră efectiv
„revoluţionară", potrivit cu concepţiile, necesităţile, descoperirile, impunerile
(canoanele) produse de „revoluţia" specifică epocii noi a pietrei, în agricultură, în
creşterea vitelor, în producţia olăritului. În fond, „revoluţia" neolitică nu este decât
o „revoluţie" a simbolurilor (J. Couvin, 1 987, 1 472- 1 480), iar aceste simboluri sunt
strâns legate de fenomenul religios, mai ales în Preistorie. Căci, spune şi M. Eliade
( 1 994, 5) că „<religie> poate fi un termen util cu condiţia să nu amintim mereu că el
implică necesarmente credinţa într-un Dumnezeu, în zei sau în spirite, ci se referă la
experienţa sacrului şi prin urmare are legătură cu ideile de fiinţă, sens şi adevăr".
Este ceea ce am încercat noi să prezentăm, în mai multe studii, şi anume, că sacrul a
existat dintotdeauna (cf. chipul uman de la Makapangsgat, dar şi altele, puţin mai
recente - cf. M. Otte, 1 993; A. Leroi-Gourhan, 1 964), iar comunităţile umane, încă
de la apariţia lor au fost obligate să-şi asume experienţa sacrului prin „descoperirea"
conştiinţei de sine, element esenţial al caracterului lor social, trăsătură semnificativă
şi specifică omului, care l-a deosebit pe acesta de restul întregului sistem animal al
„ .
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lumii vii, ridicându-l deasupra acestuia. Acest fapt s-a întâmplat numai fiindcă
sacrul este un element constitutiv al conştiinţei individuale şi colective, nu un stadiu,
o perioadă, o etapă, în ceea ce am putea numi „istoria conştiinţei" umane sau a
umanităţii, cunoscută, recunoscută şi asumată ca trăsătură caracteristică a Omului,
prin trecere şi transmitere. Dar aici ar trebui să se facă apel la identitatea Femeie
(Divinitate)= Pământ şi Taur (Divinitate) Cer, deci existenţa celor două elemente:
Uranic - Terestru; în acest context, la fel de important ar fi să facem apel la toate
credinţele şi practicile populaţiilor preistorice, manifestate în legătură cu agricultura
în toate componentele ei. În ceea ce ne priveşte, preferăm să propunem lectura unei
excelente lucrări (A. Poruciuc, 20 1 3), în care se procedează la un foarte interesant
excurs în tradiţiile unor popoare cu vechi activităţi agricole, cu privire la mani
festările cultice oglindite în folclor şi în alte creaţii populare locale sau regionale.
Citând unele creaţii folclorice (colinde), şi noi am apelat la aceste creaţii populare,
atunci când am găsit legătura stabilită din vremuri de mult trecute, între Divinitatea
feminină şi Bour (taur) sau berbec („Berbecelu' cel mai mare// Cu corniţele de
alamă// Şi-n vârvu' corniţelor// Şade Maica Domnului"// (colind din sec. XVII, de
la Butea, jud. Iaşi, apud I. H. Ciubotaru, 2005).
De altfel, în ceea ce priveşte relaţia sacru individual - sacru colectiv, putem
cita opinia unui mare exeget al religiilor, Th. Reinach ( 1 905, 4-6): On a pretendu,
ii est vrai, que la religion individuelle n 'estjamais que la repercursion de la religion
collective dans la conscience d 'un individu. Mais on pourrait soutenir avec tout
autant de raison que la religion collective n 'est actuellement que la somme, la
moyenne ou le resultante d 'un faisceau de religion individuelles. La verite parait
etre que ces deuxformes de la vie religieuse sont aussi inseparables l 'une de I 'auire
que 'elle sont en matiere d 'art le genie individuel et Ies grands courants collectifs,
dont on ne saurait dire si le genie Ies determine ou s 'ii est porte par eux. Ainsi, on
resume, religion individuelle et religion collective sont deux formes en toute
apparence eternelles et egalement !egitimes du sentiment religieux. Malgre
/ 'antagonisme que la theorie a voulu creer entre elles, malgre l 'opposition qui s 'est
plus d'une fois dessinee dans la pratique, elles sont, en realite, comp/ementaires et
solidaires l 'une de l 'autre; elles se penetrent, elles se fecondent mutuellement.
Toujours la religion individuelle a pour point de depart, pour substratum, une
croyance transmise et par consequent collective; mais, toujours aussi, une fois
caracterisee, elle cherche a se repandre, a rayonner, a se faire collective a son
tour. . . .
„ La nivelurile cele mai arhaice de cultură (şi de existenţă socială, adăugăm
noi), a trăi cafiinţă umană este de la sine un act religios, căci hrana, viaţa sexuală
şi munca au valoare sacramentală. Altfel spus, afi - sau mai degrabă a deveni - om
înseamnă a fi <religios>" (M. Eliade, 1 994, 6). Aşadar, într-o lume necunoscută,
=
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haotică pentru om şi continuu ameninţătoare, în permanent conflict cu el (M. Otte,
1 993), doar experienţa sacrului, practicarea acestei forme de trăire i-a netezit omului
calea unei gândiri (şi acţiuni) sistematice, de supravieţuire, prin asumarea
superiorităţii faţă de întregul mediu natural înconjurător. De altfel, aşa cum spuneam
mai sus, chiar uneltele create de om au fost încărcate de tot ce însemna, pentru acea
vremne, puterea sacralităţii, producând alte universuri de valori mitico-religioase
(M. Eliade, 1 99 1 , 1 6). Omul începuse, odată cu producerea primelor unelte, să se
ştie, să se creadă că este un demiurg. El scotea din pământ (din albia minoră a râurilor
uneori) bulgări de cremene, galeţi din oricare alte roci, pe care le transforma în unelte
şi arme, cu care căuta să domine lumea care îl înconjura, şi care îi era ostilă. Abia în
Neolitic ostilitatea reciprocă se transformă în complementaritate şi solidaritate
mistică, dar nu obligatoriu şi permenent reciprocă. Este aproape o certitudine că în
Paleolitic omul îşi substituie animalele, sau se substituie acestora, iar dovada o avem
în ofrandele depuse (şi descoperite) în morminte, în creaţiile de artă mobiliară (cu
reprezentări zoomorfe sau antropomorfe), sau în picturile din grotele-sanctuar (V.
Chirica, 2006, 24-29).
S-a recunoscut de către specialiştii în cercetarea vieţii comunităţilor umane
paleolitice, că descoperirea şi apoi folosirea focului, pe care acelaşi om-demiurg l-a
creat pe la 500.000 BP, l-a făcut pe acesta să se recunoască pe sine a fi stăpânul,
creatorul. Prin foc, omul a transformat lemnul în cărbune pe care îl foloseşte la nevoi
casnice, dar şi la pictarea animalelor, a întregului univers ce-l înconjoară, devenind,
astfel, creatorul imaginilor, al semnelor, al lumii.
Makapansgat devine (din mai multe puncte de vedere, pentru cine acceptă
interpretarea), recunoaşterea celui după chip şi asemănare, pentru prima dată în
istoria de peste trei milioane de ani a devenirii umane.
Noi nu vom putea demonstra niciodată aserţiunile de mai sus, căci ideile şi
credinţele nu sunt fosilizabile; existenţa ideilor, a ideologiei religioase la comunită
ţile umane paleolitice şi neolitice este doar sugerată de realităţile arheologice; dar
niciodată nu vom putea spune că am identificat, cu exactitatea datelor oferite de
izvoarele scrise, detaliile riturilor, ale ritualurilor şi mai ales acea ideologie religioasă
a comunităţilor umane preistorice din orice arie geografică (M. Eliade, 1 99 1 , 1 8-25).
„ Importanţa unei idei religioase arhaice, mai spune M. Eliade ( 1 99 1 , 25), este
confirmată de capacitatea sa de a supravieţui În epocile ulterioare ''. Din acest punct
de vedere, constatăm că aproape toate construcţiile paleolitice în domeniul sacrului
individual, dar mai ales colectiv, pot fi regăsite în întregul Neolitic, din vastul său
areal istoric şi temporar de dezvoltare. Potrivit lui A. Leroi-Gourhan ( 1 964, 1 5 1 ),
„ reprezentările (artistice) ascund un sistem extrem de complex şi de bogat, mult mai
complex şi mai bogat dedt s-ar fi putut imagina până atunci "; aceasta cu atât mai
mult în Neolitic (în cultura Cucuteni), unde avem o varietate mult mai mare de
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simboluri, de imagini, de creaţii artistice, pe suporturile cele mai diverse: vase pictate
sau cu decor adâncit ori în relief, plastică din lut ars, marmură, os, corn etc.
Principiul complementarităţii
masculin - feminin, al coincidenţei
contrariilor, principii sexuale şi cosmologice, ce abundă la toate comunităţile umane
preistorice, începând din Paleolitic (bour, bizon - femeie şi până în Neolitic (M.
Eliade, 1 99 1 , 3 1 ), trebuie invocat şi este necesar pentru a explica misterul creaţiei
lumii şi al regenerării sale.
Se pune şi problema decorului meandric, prezent în decorul adâncit, pe
suport de fildeş de mamut (Mezin-Ucraina etc.), dar şi în decorul pictat al ceramicii
cucuteniene, ca element de sacralitate a creaţiei materiale. Dar el poate fi încadrat şi
în ceea ce M. Eliade a numit „funcţia rituală a semnelor" (M. Eliade, 1 99 1 , 33), pe
care le-am identificat într-o mare varietate de exprimare artistică, atât în Paleolitic,
cât şi în Neolitic (Fig. 69; Fig.70); acestea ar putea semnifica evenimente, anotimpuri
(trecerea periodică a timpului), obiceiuri, vânătoare, sexualitate, moarte, puteri
supranaturale, tot ca elemente ale sacrului, cu valoare simbolică în ceremonii, dar şi
cu anumite funcţii în manifestările cultuale (M. Eliade, 1 99 1 ). De aceea se apreciază
că nu vom cunoaşte niciodată conţinutul, valoarea, amploarea, desfăşurarea efectivă
a acestor manifestări sacre; dar, prin cunoaşterea credinţelor, a riturilor şi ritualurilor,
a obiceiurilor legate de anumite evenimente repetabile în viaţa comunităţilor de
vânători, apoi şi de agricultori şi crescători de vite (prin analogii care merg până la
identitate în ceremoniile comunităţilor umane actuale, de factură paleoetnografică),
putem încerca să reconstituim unele manifestări cultuale preistorice; considerăm
însă, că nu putem să atribuim tuturor comunităţilor umane străvechi practici reli
gioase, ritualuri cultice ori mitologice ale altor comunităţi aflate tot în stare de
primitivitate.
Cunoaşterea, experienţa primară a sacralităţii Cerului şi a fenomenelor
cereşti, atmosferice ar putea fi de natură să faciliteze exegeţilor actuali ai domeniului
accesul la înţelegerea sacralităţii fenomenelor similare în Preistorie. „Moştenirea
religioasă a Paleoliticului prezenta deja o configuraţie destul de complexă" (M.
Eliade, 1 99 1 , 3 7), pe care, prin acel fenomen de transmitere a fost cunoscută şi de
comunităţile umane care s-au succedat în timp şi spaţiu, dar ar fi putut să fie
redobândită de aceste comunităţi prin caracteristicile social-religioase ale omului ca
entitate a lumii vii.
„Lucrând cu un silex sau cu un ac primitiv, legând piei de animale sau
panouri de lemn, pregătind o undiţă sau un vârf de săgeată, modelând o statuetă de
lut (sau din orice altă materie primă), imaginaţia decelează analogii nebănuite între
diferitele niveluri ale realului: uneltele şi obiectele sunt încărcate de nenumărate
simbolisme, lumea lucrului - microuniversul care confiscă atenţia meşteşugarului
=
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(creatorului, demiurgului, s. n.) timp îndelungat - devine un centru misterios şi
sacru, bogat în semnificaţii" (M. Eliade, 1 99 1 , 43 )
„Nu mai puţin considerabile au fost consecinţele descoperirii agriculturii
pentru istoria religioasă a omenirii. Domesticirea plantelor a prilejuit o situaţie
existenţială până acum inaccesibilă; ea a provocat creări şi răsturnări de valori, care
au modificat radical universul spiritual al omului" (M. Eliade, 1 99 1 , 4 7). Se eviden
ţiază miturile de origine, existente la numeroase populaţii primitive, care practicau
una sau ambele ocupaţii esenţiale vieţii neolitice: jerfa unei divinităţi, cu reme
morarea asasinatului primordial, ce a constituit baza altor mituri ale primelor creaţii,
ceremonii, manifestări cultice, de unde rezultă sacralitatea plantelor cultivate, ca
fiind născute dintr-o divinitate, indiferent de modalităţile jertfirii acesteia. Astfel, în
religiile agricultorilor, originea cerealelor este divină: prin hierogamia între divi
nitarea celestă şi Mama-Pământ, dar poate că şi printr-o altă acţiune mitică repetabilă
- sexualitatea celor două personaje, rezultând moartea şi învierea. Acestea sunt
principalele motive pentru care, la societăţile agricole, femeia şi sacralitatea sa sunt
ridicate la rangul de primă putere (M. Eliade, 1 99 1 , 48-49). Sunt necesare unele
detalieri: am precizat (N. Iorga, 1 988, 148; G. Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea,
2005, 58), dar şi G. Childe ( 1 966, 1 1 3-1 1 4) are o părere identică, pe care o regăsim
şi în Noul Testament (Evanghelia după Ioan, 1 2, 24), potrivit căreia „drama"
bobului de grâu, care trebuie să moară pentru a da recoltă bogată se regăseşte în
practica ritualică a comunităţilor neolitice, atunci când statueta-divinitate a grâului
era sacrificată pentru a determina învierea şi multiplicarea roadelor pământului. Nu
revenim asupra tuturor ideilor ce se desprind dintr-o analiză mai aprofundată a
relaţiei divinitate-femeie, atât în Paleolitic, cât şi în Neolitic, pentru care există o
destul de bogată literatură de specialitate ( D. Monah, 1 992; D. Monah, 200 1 ; D.
Monah, 2002; R. Alaiba, 2000; A. Niţu, 1 980; VI. Dumitrescu, 1 974; VI.
Dumitrescu, 1 979; V. Chirica, 2004; V. Chirica, 2006a; V. Chirica, 2006 b; G.
Davidescu, V. Chirica, M. Cucolea, 2005 şi multe altele), inclusiv natura şi speci
ficul divinităţii, ori calităţile sacrale (disponibilităţile) atribuite femeii-divinitate în
continuarea şi multiplicarea vieţii pe pământ, cu legătură aproape genetică a relaţiei
divinitate htonică-divinitate uranică. Considerăm nece-sar să prezentăm opinia unui
mare specialist în problematica „naşterii" divinităţilor şi relaţia acestui fenomen cu
apariţia agriculturii: J. Cauvin ( 1 997, 43- 1 05), care precizează, pe baza unor bogate
reprezentări artistice, plastice, că se poate vorbi de o nouă religie a populaţiilor
neolitice sau chiar a celor în curs de neolitizare. Putem lua în consideraţie în primul
rând relaţia Femeie-Taur: în imagistica Paleoliticului superior, Femeia era dominată
de Taur; în sanctuarul de la <;:atal Hiiyiik, femeia este reprezentată ca o adevărată
divinitate: „en hauts-reliefs schematiques et monumentaux, elle domine ... le mur
nord ou est des sanctuaires domestiques, bras et jambes ecartes, y donnant naissance
.
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â des taureaux (exceptionnellement des beliers) dont les bucranes sculptes,
s'etageant sous elle, paraissent emaner d'elle (fig. 9 : 2)'', continuând să aprecieze
că „L'image du taureaux est egalement un theme quasi obsessionnel â <;atal Hiiyiik"
(J. Cauvin, 1 997, 5 1 ), şi că „Sur toute la duree du Neolithique et dans tout le Proche
et le Moyen-Orient, on rencontre donc, â travers des modes d'expression differents
et les styles artistiques parfois contrastes, qui contribuent â differencier les cultures,
une „ideologie" unique dont nous verrons d'autres exemples. Elle est organise
autour de deux symboles-clefs: l'un, feminin, a deja forme humaine. Peut-etre
derive-t-il des premieres statuettes feminines connues dans le Paleolithique
superieur de l'Europe et repandues jusqu'en Siberie? Ce qui est nouveau â present
c'est leur nombre, et aussi l'indice qu'il ne s'agit plus seulement d'un „symbole de
fecondite", mais d'un veritable personnage mithique, corn;u comme Etre supreme et
Mere universelle, autrement dit d'une deesse couronnant un systeme religieux qu'on
pourrait qualifier de „monotheisme feminin" en ce sens que tout le reste lui demeure
subordonne. L'autre, incame par le Taureau, est masculin, mais d'expression encore
essentiellement zoomorphe" (J. Cauvin, 1 997, 52). Evident, ne aflăm la începuturile
unei noi religii (poate chiar a unor noi reprezentări religioase, cu implicaţii profunde
în sacralitatea populaţiilor respective), datată, pe baza descoperirilor din staţiunea
reprezentată, în mileniul VII a. Hr., căci la Ruginoasa, în etapa Cucuteni A3, Taurul
are deja faţă umană, la fel ca şi Berbecul pe care l-am găsit reprezentat, tot în relief,
pe vasul de la Hoiseşti. În ceea ce priveşte ideea „monoteismului feminin" al lui J.
Cauvin, noi l-am precizat deja. Oricum, după opinia lui J. Cauvin, „revoluţia
neolitică" are o origine culturală, o mutaţie mentală, deci o „revoluţie" a simbolurilor
(J. Cauvin, 1 997, 95- 1 05).
Noi ne-am obişnuit să considerăm comunităţile preistorice, neo-eneolitice
(îndeosebi cucuteniene) ca fiind sedentare, dar apreciem că nu le-a lipsit acel „spirit
migrator'', moştenit şi transmis de la populaţiile precedente, şi determinat de profun
dele schimbări climatice de la sfărşitul Tardiglaciarului şi începutul Holocenului
(Optimul Climatic Postglaciar), cu numeroasele (deşi scurte) oscilaţii climatice. În
acest sens este interesantă mentalitatea de migratori a grupurilor umane, mai ales
preistorice. În acest sens, R. Numelin ( 1 939, 1 2) scrie că „il nous faut considerer les
migrations des peuples comme une grande suite de mouvements ininterrompues.
Tantot, les vagues se gonflent et deviennent plus visibles; tantot, elles se refluent;
mais elles ne cessent jamais d'etre mobiles. Laforce interne (s. ns.) de ces vagues
ne connaît pas de repos: şi la surface semble se calmer pour un temps, de petits
deplacements de peuples n'en continuent pas moins â se produire: bandes ou tribus
maintiennent leur pression sur des populations voisines, â travers des territoires
mitoyens, lente infiltration dictee par les memes forces qui engendrent les migrations
massives. Un peuple mis en mouvement en entraîne d'autres, et les bande en marche
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grossissent comme la boule de neige que l'on fait rouler". Aşadar, mişcarea unor
grupe, comunităţi sau populaţii numeroase rezidă în spiritul oamenilor respectivi,
dar impusă de schimbări climatice, mai ales în Preistorie. De altfel, socotim
important să cităm opinia unui alt specialist în domeniu (De Quatrefages, L 'Espece
humaine, 1 33), antropolog francez, care aprecia că „la migration est un ardent desir
de voyage que l'on decouvre partout dans les races humains" (R. Numelin, 1 939,
38). Evident, la populaţiile preistorice au existat motivaţii magice şi religioase, dar
totul s-a bazat pe spiritul migratoriu, specific vremurilor paleolitice, şi care s-a
moştenit, prin trecere şi transmitere şi de către populaţiile epocii neolitice. În esenţa
spiritului uman a fost în permanenţă căutarea, observaţia, dorinţa de cunoaştere,
caracterul social al omului ca entitate a lumii vii, relaţiile temporare cu alte comu
nităţi, prin care s-au transmis noi cunoştinţe, poate tehnice, dar sigur şi religioase (D.
Saurat, 1 933, passim), oricum, noi informaţii acumulate şi transpuse mediului
geografic local şi zonal, în care trăiau, în cadrul demersului nostru, comunităţile
cucuteniene.
M. Otte ( 1 995, 5) apreciază că „il n'y a pas de religions sans le sentiment
que certains forces depassent la mesure de l'homme, de son action, de ses
connaissances ou de sa pensee'', dar considerăm că este absolut necesar să revenim
la afirmaţia lui A. Leroi-Gourhan ( 1 976, 759): „ Est-ii indispensable de parler de
religion ... şi l 'on tien compte d'une spiritualite aux racines multiples, profondement
inserees dans Ies diferents domaines de la psychophysiologie des Antropiens.
L 'homme, createur d'outile, est aussi createur de symboles d'expression verbale ou
des formes symboliques, objets de nature insolite comme Ies coquilles et plus tard
art jiguratif. Avoir la certitude d 'assister au developpement des proprietes
symbolisantes du cerveau des anthropiens est un privilege que Ies generations
presentes doivent a la recherche prehistorique; tenter d'ordonner lesfaits pour que
leur contenu corresponde aux valeurs qui resultent d'une maturation millenaire de
la pensee occidentale est peut-etre simplement poser un faux probleme ".
Îndeosebi în epoca neolitică oamenii au produs nu numai cele necesare
vieţii, dar au creat şi dieux d 'argile (Nândor Kalicz, 1 970; V. I. Markevich, 1 985; L.
Tâlas, 1 987; M. Gimbutas, 1 989; C. Louboutin, 1 990), pentru a-şi satisface
necesităţile de viaţă religioasă, potrivit canoanelor stabilite sau impuse de sacra
litatea vieţii în perioada istorică de referinţă. Din acest punct de vedere, Dan Monah
avea dreptate când afirma că, în faza Cucuteni B, elementele cele mai importante ale
practicilor religioase sunt diferit de acelea din faza Cucuteni A.
Am prezentat unele repere din viaţa comunităţilor umane preistorice,
îndeosebi în legătură cu activităţile practice, dar şi cu acelea (mai ales) de viaţă
spirituală şi în acest sens am luat în consideraţie creaţia artistică a oamenilor, pe care
am considerat-o de obârşie religioasă. O activitate prea puţin analizată a fost aceea
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cu pnvire la amenajarea structurilor de locuire, în cadrul cărora structurile de
combustie şi atelierele de cioplire a pietrei, de confecţionare a pieselor de artă sau/şi
de podoabă au avut un loc important.
Am constatat că, încă din zorii devenirii sale ca entitate a lumii vii, OMUL
a căutat şi a reuşit să-şi asigure existenţa în conflictul cu tot ce îl înconjura: mediul
natural, adesea ostil, animalele carnivore, etc„ toate acţiunile sale voite şi conştiente
având un singur scop: supravietuirea. Existenţa comunităţilor umane a fost asigurată
prin două elemente, ambele asigurate de mediul în care era obligat să trăiască: focul
şi adăpostul. Aşa cum am încercat să dovedim, există dovezi arheologice cu privire
la folosirea conştientă a focului pe la aproximativ 500.000 de ani, de către Homo
erectus (prin descoperirile de la Chou-Kou-tien (China), dar şi din alte locuri (O.
Aurenche, 1 995, 59-62; C. Perles, 1 977; C. Perles, 1 988, 386). Flacăra (lumina) şi
căldura focului (natural, dar şi creat de om, deci ca acţiune conştientă, voluntară) au
constituit elemente esenţiale care l-au separat pe om de toate animalele cu care
vieţuia, împărţindu-şi habitatele timp de sute de milenii.
Ca şi în domeniul focului, omul a găsit arthetipul adăpostului tot în mediul
environemental, căci a descoperit că peşterile constituiau adăposturi naturale de
excepţie; nu putem afirma cu certitudine că primele comunităţi umane au căutat peş
terile doar pentru că instinctul de supravieţuire le impunea să locuiască aici; decizia
comunităţilor umane a fost luată în funcţie de mediul natural înconjurător, în sensul
că au existat zone geografice unde oamenii nu aveau nevoie de adăposturi naturale
împotriva frigului, vântului şi ploii; doar acolo unde peşterile făceau parte din
elementele mediului natural, oamenii le-au folosit, de multe ori aflându-se în
concurenţă, îndeosebi cu ursul de peşteră.
Atunci când comunităţile umane au fost obligate să-şi amenajeze adăposturi
proprii, construcţiile puteau fi determinate tot de mediu (l 'environnement): în me
diile temperate, lemnul era materialul principal, cu care se amenajau colibe semi
îngropate, cu acoperişul pe un schelet de crengi; în mediile arctice, fără păduri, dar
cu abundenţa diferitelor tipuri de roci, construcţiile de locuit erau amenajate cu
ajutorul pietrei, care devine elementul esenţial al structurilor; în mediile lipsite de
piatră, dar şi de păduri (pe marile întinderi loessice ale Europei centrale şi de est),
oasele marilor mamifere (îndeosebi erbivore) constituiau infrastructura amenajărilor
(Fr. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, 1 999, 1 29).
Nici peşterile nu au fost abandonate definitiv, căci chiar şi în aceste adăpos
turi naturale, comunităţile umane au fost obligate, probabil de vecinătatea marilor
carnivore, să-şi amenajeze adăposturi speciale; ne referim mai ales la descoperirile
din grota Lazaret (Franţa), datată în Paleoliticul inferior, fiind descoperite resturile
unei structuri, în nivelul de locuire datat la 1 30.000 ani, care era încălzit de o vatră
special construită (O. Aurenche, 1 995, 59).
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În interiorul oricărui tip de adăpost, mai simplu sau mai elaborat (ca
organizare internă a spaţiului locuibil, a materialelor de construcţie, a destinaţiei,
etc.), erau amenajate structurile de combustie (pentru încălzit, prepararea hranei prin
foc, pentru alte îndeletniciri, inclusiv tehnologice), ateliere de cop lire a pietrei, de
fasonare a materiilor dure animale (os, corn, dinţi, cochilii etc.), locuri pentru dormit,
etc. Un exemplu concludent îl oferă descoperirea de la Champreveyres (Neuchâtel,
Elveţia), unde, în interpretarea dată de D. Leesch ( 1 997), au fost rezervate spaţii
speciale pentru cioplirea silexului, pentru tratarea pieilor, fabricarea celor mai
diverse tipuri de unelte, inclusiv a lăncilor, cioplirea cornului de ren, prepararea
obiectelor de podoabă, toate aceste ocupaţii casnice fiind identificate pe baza
concentraţiilor de resturi de prelucrare, a deşeurilor, a altor categorii arheologice (Fr.
Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, 1 999, 1 29).
Nu vom proceda la o descriere, sumară sau detaliată a locuinţelor paleolitice,
nici nu vom căuta să identificăm acele elemente de specificitate a structurilor de
locuire, amenajate prin inteligenţa şi creativitatea membrilor comunităţilor umane,
în cadrul campamentelor instalate, de regulă, în spaţii deschise.
Cele mai vechi amenajări au fost simple adăposturi, cu baza din pietre de
diferite mărimi, „peretele", de regulă oval, fiind constituit din crengi, căci nu s-au
păstrat decât unele elemente din structura de bază. Au fost identificate astfel de
amenajări la Terra Amata (Franta), Vertessazollos (Ungaria), Ripiceni-Izvor
(România), Pincevent (Franţa), etc. (A. Leroi-Gourhan et M. Brezillon, 1 972; R.
Desbrosse, J. Kozlowski, 1 994; Al. Păunescu, 1 993; Al. Păunescu, 1 999; O.
Aurenche, 1 995; V. Chirica, B. Minea, 2008, 99- 1 30; Fr. Djindjian, 20 1 3 , 1 63-1 89,
etc.). Constatăm că inteligenţa omului l-a ajutat să răzbată prin milenii, să supra
vieţuiască, să-şi amenajeze structuri de locuire, prin a căror cercetare arheologică s
a putut constata existenţa ideii de creştere a confortului, de apărare faţă de mediul
natural cu întregul său complex de factori.
Deoarece lucrarea noastră tratează, cum am căutat să demonstrăm, nu numai
viaţa, ci şi moartea la comunităţile umane din întreaga perioadă a Paleoliticului şi
Epipaleoliticului-Mezoliticului, vom încerca să realizăm o sinteză a celor mai
importante elemente de rituri şi ritualuri, de practici cultuale legate de moarte, de
trecere şi transmitere asupra obligaţiilor celor vii faţă de cei trecuţi la lumea
subpământeană. Folosim această sintagmă deoarece descoperirile arheologice, de la
începuturile cercetărilor sistematice şi până în prezent, aduc dovezi numai în legătură
cu morţii comunităţilor umane paleolitice şi epipaleolitice-mezolitice, îngropaţi
potrivit unor canoane devenite obligatorii; nu avem absolut nici o mărturie arheo
logică directă despre eventuale practici, a căror existenţă doar etnologii au încercat
să o fundamenteze prin manifestări, cultice sau nu, dar observate la unele populaţii
din secolele XVIll-XX, care trăiau încă în stare de primitivitate. În acest sens, trebuie
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să facem unele precizări: personal, nu avem motive să negăm excesiv existenţa
canibalismului (de exemplu) la unele populaţii, şi pe care etnologii l-au prezentat
corect sau cu interpretări (de literatură beletristică); dar nu avem nici motive (cu atât
mai puţin) să exagerăm această posibilă practică de cult religios, de magie sau de
alte manifestări ce s-ar putea pune în relaţie cu posibile elemente de magie sau de
religie preistorică. Numeroasele exemple se constituie în tot atâtea cazuri de violenţă
post-mortem, scopul fiind de natură spirituală, indiferent de modalităţile practicilor,
cu sau fără ritualuri specifice; noi preferăm să oferim un pasaj din cele scrise de Rene
Girard ( 1 995, 48) care precizează că „între violenţa sacrificală şi violenţa
nesacrificială, diferenţa este departe de a fi absolută, ea comportă chiar un factor
arbitrar'', dar şi din scrierile lui A. Leroi-Gourhan ( 1 990, 65), care precizează că ,,Le
cannibalisme ritual est indemontrable pour aucune epoque du Paeolithique. Les
documents suggerent seulement que beaucoup d'hommes etaient laissez sans
sepultures et devores, Ies uns par leurs semblables, Ies autres par Ies betes ".
Dar tendinţele de valorizare a unora dintre cei morţi, la comunităţile umane
paleolitice şi epipaleolitice-mezolitice (despre care am scris în capitolele (temele)
4-7, se bazează, după părerea noastră, doar pe interpretări asupra unor descoperiri de
fapte, gesturi sau manifestări funerare, pe care autorii săpăturilor arheologice (mai
ales la începuturile acestor activităţi, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea), din
neştiinţă, din ignorarea sau neobservarea unor realităţi arheologice, le-au interpretat
eronat sau, din aceleaşi motive, le-au atribuit acelor manifestări considerate cultice,
şi pe care le-au cunoscut doar din scrierile etnologilor. Aşa cum am precizat mai sus,
oamenii din epoca paleolitică şi epipaleolitică-mezolitică, poate chiar şi din Neolitc
Eneolitic, căutau să potenţeze posibilele trăsături ale unor manifestări şi persoane
membri ai comunităţii, care se remarcau prin tot ceea ce ieşea din normalul
comunităţii, timpului arheologic şi/sau zonei geografice cunoscute şi apreciate ca
atare de către comunitatea umană însăşi. Comunităţile umane, îndeosebi de vânători,
dar şi acelea agricole, au acordat morţii o atenţie specială, situaţie care se poate
explica prin existenţa celor două elemente specifice numai Omului, ca entitate
superioară a lumii vii: 1. faptul că acesta avea sentimentul religios ca element
esenţial al comportamentului spiritual-ideologic; 2. prin caracterul social al întregii
sale vieţi şi activităţi, care se poate constata mai ales în practicile (pe care le
considerăm de cult, de sacrificiu), ca manifestări ideologice la adresa celor morţi.
În acest cadru, cel puţin două întrebări ar trebui să-şi găsească răspuns: se
temeau oamenii de morţii lor? Considerau ei moartea ca fiind reversibilă (că cei
morţi puteau reveni printre cei vii)? Depunerea unor lespezi mai de piatră pe capul,
pe toracele sau pe membrele celor morţi, ar putea fi interpretată ca un fapt (gest)
funerar prin care morţii trebuiau să rămână defimitiv în locul destinat de cei vii prin
săparea gropii mormântului; în acest scop li se puneau ofrande de came (în afara
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oaselor, nu s-au păstrat alte dovezi), pentru asigurarea hranei în cazul revenirii la
viaţă; li se ofereau şi unelte de muncă (dar este de neânţeles că se puneau unelte chiar
şi unor copii sub 1 O ani); li se ofereau şi obiecte de podoabă, sau chiar piese de artă,
unele foarte greu de prelucrat sau de procurat; unii (copilul de la Teshik-Tash, etc.)
erau protejaţi după moarte cu ceea ce puteau amenaja cei rămaşi în viaţă; altora
(copilului de la Lagar Velho) li se purifica groapa mormântului cu o creangă de
Pinus (prin ardere, oferă foc, deci temperatură de curăţire, dar şi parfum, deci
intervine, ca la Shanidar, elementul estetic); printre alte numeroase fapte şi gesturi
funerare pe care nu credem că le putem interpreta corect din lipsă de probe
concludente în conformitate cu mentalitatea noastră, putem adăuga extraordinara
bogăţie de ofrande de piese de artă şi de podoabă, depuse alături de cei morţi; nu ne
referim numai la mormântul triplu de la Sungir, din Rusia, ci şi multe altele, unde
celor morţi li s-au oferit coliere sau centuri alcătuite din sute sau chiar mii de cochilii
(Grimaldi - Grotte des Enfants, unde cei doi copii au fost înmormântaţi cu câte o
centură alcătuită din peste o mie de cochilii perforate), aduse de la foarte mare
distanţă, dovadă certă a unor fapte şi gesturi simbolice, funerare, prin care se
manifesta atenţia specială acordată celor morţi. Ar trebui să mai avem în vedere
faptul că la Chapelle-aux-Saints a fost cercetată o grotă în care au fost descoperite
primele morminte neandertaliene din Franţa; aici au fost identificate mai multe
elemente de interes arheologic şi ritual-religios: amenajări speciale, cu depunerea
mortului în poziţie pliată, asociat cu ofrande de oase de animale şi cu unelte de piatră,
ansamblul fiind considerat de către descoperitori ca un fapt deosebit de important:
,,L 'homme que nous avans trouve a ete intentionellement enselevi " (A. Bouyssonie,
J. Bouyssonie, L. Bardon, 1 909, 5 1 3-5 1 7). Descoperitorii au mai precizat faptul că,
în această grotă / 'on serait venu faire de nombreux repas funeraires, ceea ce
demonstrează posibilitatea existenţei unor practici mortuare şi post-mortuare
specifice, dar nu trebuie să uităm faptul că descoperirea şi consideraţiile au fost
făcute la începutul secolului XX, de către preoţii-arheologi. Dar această interpretare
am găsit-o şi mai târziu, în cadrul unor înmormântări de epocă mezolitică, când
oasele găsite pe cenuşa sau printre cărbunii din vetrele amenajate peste "capacul"
cutiilor de piatră (unde erau depuşi morţii) au fost apreciate ca reprezentând "ospăţul
funerar'', pregătit cu ocazia înmormântării.
Au fost identificate morminte izolate (La Chapelle-aux-Saints), morminte
duble (Spy), necropole (La Ferrassie, Zaskalnaya, Teviec, Hoedic, etc.), „gropi
comune" (Atapueca, Krapina), dar şi resturi de oase umane, ce par să fi fost lăsate
(dar nu aruncate), nu depuse în mod conştient în amenajări speciale; în ceea ce
priveşte prezenţa unor înmormântări de factura necropolelor sau a gropilor comune,
în lipsa unor analize ADN, nu putem şti dacă s-au făcut încercări de stabilire a unor
posibile relaţii de paternitate sau a eventualelor aspecte etnice ale celor morţi şi
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îngropaţi. Pentru înmormântările din Paleoliticul mij lociu au fost realizate mai multe
tentative de înţelegere a fenomenului funerar, dar acestea, ca şi ideea antropofagiei
(rituale sau laice), nu sunt decât interpretări ale unor fapte necunoscute. Interesant
(şi important) credem că este folosirea aceluiaşi amplasament pentru mai multe
înmormântări, în mod cert necontemporane, care poate să demonstreze sacralizarea
spaţiului destinat în mod voit (prin acceptul comunităţilor) depunerii celor morţi;
dacă înmormântările aparţin unor grupuri umane relativ diferite, putem avea certi
tudinea că sacralitatea locului s-a transmis prin acelfenomen de transmitere a ideilor
şi cunoştinţelor, în vederea asigurării locului sacru pentru cei trecuţi din viaţa
terestră. Nu mai considerăm necesar să reluăm ideile prezentate deja în capitolele
anterioare cu privire la fenomenul sacru al înmormântărilor, la depunerile de ofrande
sau la ceea ce am numit sacralitatea violenţei în viaţă sau după moarte, deoarece noi
apreciem că acestea reprezintă fapte reale din viaţa, dar şi din moartea membrilor
comunităţilor umane paleolitice şi epipaleolitice-mezolitice pe teritoriul întregului
Continent. În ceea ce priveşte înmormântările din Epipaleoliticul-Mezoliticul de pe
teritoriul României, facem apel la acelea de pe Valea Dunării: Ostrovul Corbului
Botul Cliuciului, în nivelul I, Schela Cladovei-La Canton (cu cele aproximativ 1 00
morminte de înhumaţie) (Adina Boroneanţ, 20 1 1 , 1 29), dintre care unul părea sa
aibă urme de incinerare (V. Boroneanţ (2000, 1 1 2), Ogradena-Jcoana, Cuina
Turcului, nivelul I, pentru a avea dovezile privind includerea spaţiului carpato
dunărean-nistrean printre descoperirile de pe teritoriul Europei, inclusiv cu privire la
practicile şi ritualurile funerare.
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VIE ET MORT DANS LE PALEOLITHIQUE
SUPERIEUR, EPIPALEOLITHIQUE ET
MESOLITHIQUE DE L'EUROPE. LA SPIRITUALITE
DES ENSEVELISSEMENTS.
RE SUME

Un traitement coherent et a caractere interdisciplinaire de la problematique
assumee impose tout d'abord la consideration de la terminologie que nous avons
l'intention d'utiliser: sanctuaire, religion, art religieux, espace ritue/ et espace sacre
au niveau chronologique, culturel et cultuel du Paleolithique europeen. Dans
l'intention d'accorder la due importance a la creation materielle et spirituelle des
communautes humaines prehistoriques (Paleolithique superieur et Neo
Eneolithique), Ies archeologues sont arrives a considerer l'existence des
manifestations artistiques a significations religieuses tellement profondes qu'ils ont
accepte qu'au niveau chronologique d'environ 30.000 ans BP ii y a eu des
sanctuaires dans lesquels Ies inities manifestaient leur etat de religiosite. Nous
pouvons apprecier que seuls Ies inities etaient attribues une categorisation speciale,
et ont transforme Ies grottes pres desquelles Ies communautes humaines habitaient
en temples de la creation artistique, a profondes valeurs spirituels, du sacre collectif.
Les dictionnaires donnent approximativement la meme explication du sanctuaire:
edifice re/igieux, en general endroit sacre, saint. En ce qui concerne la notion de
religion, certains specialistes sont tentes a accepter l'idee de l'existence du
phenomene religieux seulement dans Ies instances ou l'on identifie Ies attributs de
l'institutionnalisation, a monuments bâtis pour des buts sacres, a hierarchie, statuts
specifiques etc. A notre avis, le fait re/igieux et sa manifestation en tant que telle,
meme materielle, est liee seulement a l 'homme qui le pratique, a son orientation
d'esprit, a son attitude mentale, de sorte que nous pouvons faire references seulement
aux aspects ideologiques de la vie des communautes humaines paleolithiques.
Nous observons que l'etat de sacralite, constitue le trait specifique,
manifeste par actes et actions voulues, par lesquels nous prenons en consideration la
creation artistique. Nous apprecions qu'une autre precision s'impose: nous ne nous
manifestons !'idee qu'a present nous pourrions presenter, preciser, decrire Ies details
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des manifestations religieuses pratiquees par les communautes humaines
prehistoriques. En directe association avec les pratiques religieuses de la Prehistoire,
nous faisons la distinction entre l 'espace rituel et l'espace sacre: l'espace rituel ne
pouvait pas etre, de maniere obligatoire, equivalu, y compris par les locations de la
manifestation, avec l'espace sacre. L'espace rituel peut devenir sacres a la suite de
la repetition des manifestations du sacre collectif, et par leur efficacite, constatee
comme repetition des accomplissements requis; l 'espace rituel, des grottes
paleolithiques ou de l' exterieur de celles-ci, peut devenir ouvert au sacre, en fonction
directe, a notre avis, de l'attitude des pratiquants, des inities mais aussi peut-etre d'un
nombre encore plus grand d' adeptes, participants aux manifestations cultuelles
respectives.
A partir des plus simples elements d 'art, Ies signes, certains a role purement
decoratif, mais aussi des signes a importance spirituelle, religieuse, il faut chercher
le sens de quelques-uns des plus importants elements artistiques de l'art du
Paleolithique superieur: la presence feminine; la presence masculine ( chacune a
plusieurs variantes de traitement - interpretation); le chasseur a role magique meme
la substitution de l'animal; d'autres manifestations a valeurs symbolique et sacree:
les enterrements.
La representation des elements a caractere religieux se refere aux aspects de
paysage vegetal, symboles du passage inexorable du temps, mais aussi a l'image la
plus suggestive de la presence de la divinite feminine ou masculine. La repetition de
tels signes dans l'art paleolithique et dans celui eneolithique demontre que les
encadrements sont corrects et aussi la transmission des idees religieuses.
En ce qui concerne l' association des scenes cultuelles a la musique, on sait
que le parler articule a precede les manifestations sonores de joie ou de tristesse. On
deduit le fait que les premieres expressions acoustiques ont ete produites par des
instruments a vent, du type des phalanges de renne, perforees, decouvertes dans la
grotte Aurignac, mais les experiences dans le domaine n' ont ete realisees que
pendant le siecle qui a suivi a celui de la decouverte, lorsque de tels objets se sont
multiplies dans les espaces des niveaux d 'habitat, surtout en association aux
elements d'art. On a demontre que les coquilles perforees de maniere intentionnelle
peuvent elles aussi produire des sons, mais nous ne pouvons pas apprecier que tous
ces objets etaient deposes dans les tombeaux comme objets de parure et egalement
comme des «instruments musicaux». Dans la categorie des instruments a vent, pour
produire des sons, on inclut les tubes en os, a un ou deux orifices, aussi bien a l sturitz
(France) qu'a Geissenklosterle (Allemagne), mais dans le cadre de riches
inventaires, consideres comme ayant une importance cultuelle, on a identifie des
tubes en os a plusieurs perforations longitudinales, du type des fifres d'aujourd'hui.
A Poiana Cireşului - Piatra Neamţ on a decouvert plusieurs phalanges de renne,
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perforees, et a Cosăuţi, sur le Dniestr, des tubes qui auraient pu avoir le meme râle,
raison pour laquelle nous avans inclus ces deux sites parmi les sanctuaires du
Paleolithique superieur europeen.
Une autre modalite de produire des sons a ete celle qui utilisait les os de
mammouth, peints ou a motifs geometriques, surtout ceux disposes circulairement
dans l'espace d'une habitation de Mezin, Ukraine, datee a 1 5.000 ans BP. En vertu
de la repetition de certains motifs picturaux, Sergej Bibikov a cree la musique
obtenue par percussion, que nous considerons comme possible modalite
d'expression sonore dans le cadre des manifestations cultuelles. On considere que
dans le cadre des ceremonies religieuses des grottes peintes, la sonorite pouvait etre
aussi obtenue par la percussion des stalactites, et on induit meme l'idee que les
motifs picturaux de certains animaux, Ies modalites choisies pour les representer
(tete toumee, bouche ouverte etc.), pouvaient constituer des symboles du rituel
religieux.
Une autre representation est constituee par la representation des mains, etant
considerees soit une choregraphie religieuse (H. Breuil), langage (qui n'a pas encore
ete decade) ou message (A. Leroi-Gourhan, G. Bosinski). Nous voyons dans la
representation de la main d'autres elements religieux aussi: la main qui cree, lorsque
son image est attachee a toutes les creations artistiques; la main qui protege,
lorsqu'elle est situee en connexion avec des herbivores non feroces (Paglicci, Pech
Merle, etc.); la main qui peut maîtriser les animaux malignes (Chauvet, Arcy-sur
Cure); la main qui se sacrifie, peut-etre pendant le chasse; la main a puissances
superieures, lorsqu'elle est rendue a deformations pathologiques, des doigts mutiles
ou absents (Arcy, Gargas). Les representations tellement nombreuses de Chauvet
(plus de 500 signes), de Gargas (plus de 250, dont seuls 1 0 entiers), nous
transmettent le message religieux de ces communautes humaines. La main qui cree
ete protege, n'etant pas detruites pendant les ceremonies cultuelles.
Concemant l'image de la femme, on peut observer plusieurs types de
representations, chacune a un message propre. Nous ne considerons pas que celles
ci rendent toujours l' idee de la fertilite et de la fecondite, tel qu 'il a ete generalise par
les arcbeologues, appreciant que cette corpulence a dependu de certains opinions de
beaute des createurs, comme exposants de certaines idees cultuelles: les statuettes
de la Willendorf, Lespugne, Gagarino etc., ou de la Moravany, Dolni-Vestonice,
Kostienki etc., en totale opposition a celles de Gănnersdorf, Allemagne, ou Roche
Lalinde, France, gravees, a traits tres sveltes. 11 ne faut pas confondre l'etat d'obesite
et celle de gravidite, et les specialistes obstetriciens-gynecologues ont deja foumi de
tels details, bien qu' il y ait des statuettes ou l'etat de gravidite est bien exprimee
(Kostienki XIII).
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En ce qui" concerne la gravure et la peinture paleolithique, nous pouvons
constater l' evolution des representations, a certaines identites dans l 'art eneolithique.
Tout d'abord, nous constatons la representation de la divinite en position sexuelle,
seule (Gabillou), ou en association au bison (La Magdelaine des Albis), seulement
avec le come de bison (Venus a la come, de Laussel), ou avec la tete de bison peint
au-dessus (Chauvet), mais aussi comme protectrice, en association a d'autres
animaux (La Magdelaine des Albis, Anglis-sur I ' Anglin, Pech Merle, Hochlenstein
Stadel). La divinite peut etre consideree comme protectrice de toute la vie,
circonstance dans laquelle nous pouvons apprecier qu 'aussi bien les comes du bison
que Ies comes du belier representent un univers clos, au centre duquel se trouve la
Grande Divinite protectrice.
Une autre serie de representations de la Divinite Universelles est decouverte
sur la plaque de Laussel et celle de Grimaldi, en ce qu'on a nomme «la coîncidence
des contraires». En ces creations artistiques nous voyons la sacralite de la
procreation, l'inconnu divin de cet acte, et c'est justement pour cette raison qu'a
Laussel on a utilise une plaque en calcaire a impuretes; ce n' est pas la realisation qui
est mediocre mais l'intention a ete de suggerer une scene incertaine, pour marque la
sacralite du fait pas encore connu par la communaute religieuse de cette epoque-la.
Une nouvelle interpretation des realisations artistiques paleolithiques peut
constituer l'image interdite, puisque le visage de la divinite feminine est soit
completement ignore (la femme acephale, a Gabillou, Ies statuettes depourvues de
tete de Kostienki I, ou dans l'art neo-eneolithique), soit tres vaguement rendu, de
sorte que l'etablissement du caractere anthropomorphe feminin est du au contour du
corps de telle divinite. Comme interpretation, dans I' Ancien Testament, on affirme
que voir Dieu est mortei pour Ies hommes.
Un traitement particulier de l'image feminine identifie dans Ies sanctuaires
du Paleolithique superieur, est constitue par l'orante, tel que l'indiquent Ies
decouvertes de Galgenberg, Geissenklosterle, et possiblement Laussel (le soi-disant
archer), mais aussi sur la ceramique ou dans !'art statuaire eneolithique.
Nous ne saurions omettre Ies signes qui avaient le role de marquer, par un
triangle ou par une losange, l'image stylisee de la divinite feminine, qui accouche et
nourrit. A ce propos, a notre avis, Ies pendentifs qui formaient le collier de Doini
Vestonice ne representaient pas les seins de la femme, mai surtout le triangle genital,
par lequel on donne vie.
L'homme est rendu en plusieurs hypostases: on a cree le signe de la virilite,
le phallus, dans le decor grave; souvent on a represente le Grand Sorcier, a plusieurs
modeles de realisation. Meme la premiere reuvre d'art, L 'homme a tete de feline, de
Hohlenstein-Stadel, rend l'idee de la substitution, en fait, des caracteristiques des
animaux feroces. Nous pouvons interpreter la substitution en plusieurs modalites: le
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remplacement de l'homme par l'animal de sacrifice, par la deposition rituelle des
offrandes d'animaux chasses dans les tombeaux, et par l'essai de substitution
cultuelle de I' animal puissant ou feroce (!ion, bison, cerf) par le chasseur. Les artistes
ont represente plusieurs scenes de telles substitutions, les details etant moins
importantes: pieds et sexe humains, a corps et comes d'animal, corps humain et tete
d'animal, en mouvement accentue, possiblement danse cultuelle. Nous ne pouvons
pas omettre la representation de Fumane, dont le personnage pourrait tenir dans la
main (mais Ies pieds peuvent appartenir a une scene de danse) un animal capture. II
y a aussi des creations ou l'homme - chasseur est represente par les fleches tirees de
son arc ou par Ies javelots jetes sur le gibier. II faut retenir aussi que ce n'est qu'en
deux representations de la meme epoque (Gabillou et Lascaux) que l'homme est
represente en difficulte, en face de l'animal, chasse ou en attaque, avec la precision
supplementaire que dans le Puits de Lascaux, possiblement endroit - sanctuaire
special, le bison est blesse et perd ses visceres.
Les communautes humaines tout a fait du Paleolithique superieur ont
accorde une attention speciale aux morts et ce fait peut etre expliquee, par deux
elements specifiques exclusivement a l 'Homme, comme entite superieure du monde
vivant: 1 , l' existence du sentiment religieux; 2, par le caractere social de toutes sa
vie et son activite. Il est presque impossible a savoir la maniere de reception de la
mort dans Ies acceptions de la vie des communautes humaines anciennes, mais, a
partir des decouvertes archeologiques, nous pouvons avoir la certitude que Ies gens
de l'epoque paleolithique avaient une conscience de la mort. Nous ne savons pas si
l'anthropophagie rituelle est nee avec l'idee de la protection, conservation et
recuperation des potences du corps I de l'esprit des morts, ou beaucoup plus tard,
apres certaines clarifications d'ordre ideologique, comme reflet peut-etre
thaumaturgique, concemant Ies eventuelles valences de superiorite de ceux qui
s'etaient imposes dans la vie sociale de la communaute; nous n'excluons pas la
consommation rituelle du corps ou de parties du corps des morts, ou peut-etre
seulement de ceux qui, de leur vivant, presentaient des malformations pathologiques
donc se trouvaient, ideologiquement, en dehors de la communaute (avec une
possible connotation de superiorite, et non d'inferiorite). Nous n'excluons non plus
le cannibalisme, mais nous croyons qu'il s'agit d'ideologie, donc de mentalites
specifiques seulement a des communautes humaines isolees, et ce n'est pas notre
intention de generaliser cette pratique en l'attribuant a toutes Ies communautes
humaines et a toute la Prehistoire europeenne. Mais nous n 'excluons non plus
l 'hypothese du cannibalisme de valorisation spirituelle, comme reconnaissance des
vertus surtout ideologiques de ceux consacres, tout comme nous n 'excluons non plus
certaines pratiques concemant le sacrifice de certains membres de la communaute,
peut-etre comme gestes ou comportement funeraire. 11 est tres probable que la mort
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a ete initialement per\:ue plutot temporairement, comme une partie du sommeil,
raison pour laquelle lorsqu' on a decouvert des tombeaux a squelettes entiers, en
position anatomique, ceux-ci demontrent que Ies morts etaient enterres dans la
position du sommeil.
A partir de l'idee que l'homme est ne avec le sentiment religieux, nous
pouvons apprecier que le phenomene du sacre ait constitue une realite de la vie
sociale de l'homme, a commencer par la Prehistoire ancienne. Les problematiques
et Ies methodologies de recherche, concernant Ies espaces geographiques et Ies
plages geochronologiques nous offre une premiere image d'ensemble sur la
complexite et la diversite des manifestations d' art mobilier et de leurs interpretations
esthetiques, cognitives et/ou magique-religieuses, surtout lorsque de telles pieces,
seules ou associees a des objets de parure, ont ete deposees comme des offrandes
dans Ies tombeaux des membres de la communaute. Les theories magico-religieuses
situent le sacre a l'origine de !'art, comme objets ou images reproduites ou modifiees
pour etre adorees. A notre avis pas seulement toute la creation artistique eut des
connotations religieuses mais son origine meme etait religieuse. Les exegetes du
phenomene ne doutent plus l'existence du fait religieux, du sacre individuel et
collectif dans Ies respectives communautes humaines.
Du point de vue chronologique, Ies enterrements a caractere rituel, a rituels
deja bien etablis, ont represente un pas important dans I' evolution de mental collectif
des communautes humaines. Des le niveau chronologique des Neandertaliens nous
constatons Ies pratiques d'enterrement, a depositions d'offrandes, representant des
parties d'animaux chasses, ce qui constitue une premiere preuve de la suprematie de
l 'homme sur la nature hostile. II etait necessaire de separer la destinee de l'homme
de celui des animaux chasses et consommes, par la suprematie du premier. La
sacralisation de l'espace de la fosse du tombeau, comme univers de la spiritualite,
devait demontrer que Ies morts etaient defendus par Ies rituels sacres de
l'inhumation, acquerant une valeur symbolique, de passage, et Ies offrandes avaient
le role de souligner l 'importance de la volonte humaine par rapport a leurs
semblables. Encore plus, a Sungir, a Dolni-Vestonice etc., nous constatons une
valorisation extraordinaire de l'enterrement comme sacralite du passage, comme
hierarchisation sociale, ou a charge specifique, mise en evidence par des
deformations pathologiques ou par n'importe quels traits qui Ies rendaient differents
des autres membres de la communaute. La deposition des offrandes d'animaux a
deux valences: la deposition rituelle de certaines parties du corps de !'animal chasse,
et aussi la valorisation de celles-ci, par le traitement des dents, de l ' ivoire, des cornes,
la deposition rituelle de ces offrandes etant le signe de la totale supenorite totale de
l'homme par rapport au milieu animal et l'environnement.
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11 faut preciser que la domestication du feu a eu une signification
extraordinaire pour l'histoire de l'evolution des communautes humaines
paleolithiques, representant la plus importante creation de l'homme, a immenses
effets spirituels et meme dans le domaine du phenomene religieux parce qu'on
considere que surtout au debut le feu avait un râle sociologique tres important en ce
qui concerne la socialisation des membres de la communaute (Ies hommes se
ramassaient autour du feu pour se proteger et se presentaient Ies acquisitions
reciproques), mais aussi metaphysique, par I' extension, I' accentuation des relations,
de la conscience collective, des manifestations cultuelles, d'adoration.
En ce qui concerne la chasse en Prehistopire, on sait la fait que Ies chasseurs
gravettiens ont ete Ies meilleurs chasseurs du renne; de meme, que Ies chasseurs
epigravettiens et mesolithiciens ont chssse speciallement le cerf. II y a plusieures
explications: la premiere consiste dans Ies conditions environnementales, presque
identique dans Ies diverses regions de I 'Europe, pendant Ies periodes paleolithiques;
par des fouilles archeologiques dans Ies campements communautes humaines, on
peut etablir plusieures realites concernant Ies modalites d'amplacement des
habitations; la predilection pour Ies zones geographiques; Ies micro-episodes
climatiques (par exemple, le climat periglaciaire pour quelques micro-regions
geographiques), l'utilisation des matieres dures animales - le bois de renne et de cerf
- comme supports pour des outils, des armes, des objets de parure ou pieces d'art,
meme I ' outilisations des bois dans le dommaine de la spiritualite des enterements,
etc. Mais, on a constate I' existence des variations regionales: par exemple, en Europe
mediterraneenne, le cerf est le gibier prefere par Ies communautes humains, et ses
representations artistiques, etc., sont plus nombreuses, mais l'Europe atlantique est
dominee par la chasse du renne. En ce contexte, on constate que le cerf est un animal
riche en symbolisme, comme, par exemple, le bison ou le renne dans Ies autres
regions geographiques et civilisations prehistoriques.
Donc, une importance particuliere est donnee par Ies decouvertes
paleozoologiques dans Ies niveaux d'habitat gravettien et epipaleolithique
mesolithique, qui s'etendent aussi a travers l'espace est-carpatique et la Plaine
Russe, et dans presque rtdoute l'Europe. Par exemple, nous considerons tres
importantes Ies decouvertes de Mitoc-Malu Galben et aussi dans d'autres sites
importants de la zone geographique europeenne, a cause de leur caractere
multifonctionnel (existence des especes comme elements de I ' environnement, leur
utilisation pour la nourriture, ou des peaux et des carcasses pour des constructions,
des os et des cornes pour des creations artistiques ou dans le but d'amenagement a
caractere de spiritualite).
L'espace est-carpathique de la Roumanie, situe entre Ies Carpates Orientaux
et le Prut, puis jusqu'â Dniestr, a lequel on ajoute la Plaine Roumaine (entre le
25 1
https://biblioteca-digitala.ro

Viaţă şi moarte... Spiritualitatea înmormântărilor

Danube et Ies Carpathes Meridionaux), est tres bien recherche du point de vue
archeologique. On a decouvert plusieurs gisement a niveaux d'habitat gravettien et
appartenant a l'Epigravettien (d'aspect mediterranneeen) et au Mesolithique, avec
un riche et varie materiei archeologique. Parmi Ies restes fauniques, c'est la categorie
appartenant au renne (Gravettien) et cerf (Epigravettien- Mesolithique) qui domine
du point de vue statistique. Les communautes humaines ont utilises le renne et le
cerf pas seulement comme la nourriture, mais de meme ils ont utilises le bois pour
le transformes en outils et armes et comme de supports pour Ies pieces d'art.
Dans le cadre chronologique du Paleolithique inferieur et moyen et
geographique europeen, nous mentionnons aussi Ies decouvertes de restes humains,
a possibles connotations de spiritualite du phenomene funeraire, d'Allemagne: (la
mandibule de Mauer, datee a 650.000 ans ou Ies crânes de Steinheim, Ehringsdorf,
Bilzingsleben; d'Hongrie, Vertesszollos; en Grece, Petralona; en ltalie, Ies
decouvertes de la Grotte du Prince, Castel di Guido, Saccopastore, Venosa
Notarchirico, etc.; en France, Ies sites de la Grotte de I' Arago, Montmaurin, Terra
Amata, Lazaret, Orgnac, La Chaise, Vergranne, Biache-Saint-Vaast, Fontechevade,
en Espagne a Cova Negra; en Grande Bretagne, Swanscombe, etc. Dans la grotte
d'Arago, datee entre 450.000 et 220.000 ans, il y a de nombreux restes d'Homo
erectus, en association a des outils et restes faunistiques; dans l'abri sous roche de
La Chaise on a constate une longue sequence d 'habitats humains, a fragments
crâniens de type neanderthalien et a industrie specifique; a Montmaurin, dans un
reseau karstique on a decouvert des restes d'habitat a industrie et restes d'os humains
d'aspect neanderthalien, ou plus ancien, dont on suppose qu'ils seraient datables
dans !'interglaciare Mindel-Riss.
Dans la plupart des cas il s'agit de la decouverte de crânes ou seulement de
mandibules, manifestation cultuelle perpetuee dans le Paleolithique moyen, raison
pour laquelle A. Leroi-Gourhan a propose l 'idee de l'existence d'un culte des
mandibules, compte tenu du pourcentage des decouvertes et de la constatation que
parmi plusieurs categories de restes osseux (dents, mandibules, maxillaires, os
longs) d'animaux (loup, hyene, renard) et d'homme, on remarque Ies dents et Ies
mandibules humains, en pourcentages de 60% et respectivement 20 %.
Pendant le Paleolithique moyen Ies vestiges se multiplient et on peut
constater l'existence des amenagements speciaux, destines a la deposition des morts,
pour leur protection, donc a specification cultuelle.
Par exemple, dans le gisement de La Ferrassie, dans plusieurs sepultures on
a depose 7 individus, dont 5 etaient des enfants; l'une des fosses rituelles avait le
mort couvert d'une dalle en pierre decoree a cupules; D. Peyrony a precise la
decouverte des deux adultes (un homme et une femme), deposes dans le perimetre
de la couche culturelle, alors que dans deux petites fosses on a depose un enfant de
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1 0 ans, respectivement deux nouveaux-nes. On a degage d'autres sepultures, l'une
etant couverte par une dalle en calcaire et contenant les restes d'un enfant âge de 3
ans, dont la tete, sans mandibule, se trouvait a 1 ,5 m du reste du squelette. En outre,
on a aussi constate que toutes les tombeaux d'enfants etaient intensement affectes
par diverses autres structures d'habitat. On a constate l'attention accordee aux
offrandes mortuaires: des outils en pierre, mais aussi des restes d'os ou meme des
bois de cerf, qui pourraient avoir une autre signification que Ies offrandes de viande
(d'os), a savoir celle de substitution. Pasr exemple, a La Ferrassie, on a offert a un
enfant de moins d'un an, 3 racloirs, a orientation symetrique par rapport au corps de
celui-ci.
Nous n'avons pas mentionne toutes les decouvertes de restes
paleoanthropiques du territoire europeen, mais on peut y ajouter ceux du Proche
Orient et du Moyen Orient a impact majeur dans la tentative de dechiffrer Ies
significations religieuses des pratiques mortuaires.
On peut onstater que l'apparition du phenomene artistique et l'idee de la
renaissance de ceux enterres peut etre constatee des le Paleolithique moyen, si nous
nous rfferons â la deposition du mort de Shanidar sur un „lit de fleurs", ce qui
implique les deux aspects: le sentiment de l'esthetique, mais aussi l' idee de la
guerison et de sa resurrection. Nous constatons la volante de l'homme de vivre
etemellement, meme la peur de mourir, comme element specifiquement humain, qui
ont pu constituer la base de l' apparition dufait religieux.
On ne peut nier l'evidence de gestes volontaires sur Ies cadavres: de
veritables tranchements du corps, avec le dechamement des membres, a actions
intentionnelles sur Ies os longs ou Ies crânes (Petralona, Verteszollos, Tautavel,
Atapuerca, Bilzingsleben, Kulna etc.), mais nous ne pouvons pas interpreter comme
etant a coup sur liees aux aspects spirituels, aux rituels des enterrements ou de la
mort au moins pour certains membres de la communaute. Meme, on constate
l'attention accordee aux enfants, par le nombre plus grand d'enterrements a
amenagements speciaux, en comparaison avec Ies tombeaux des adultes, et aussi la
deposition de certains outils de valeur, mais que les enfants n'auraient pu tailler et
utiliser, constituent une autre inconnue du phenomene funeraire pendant le
Paleolithique moyen.
Pendant le Paleolithique superieur on constate presque Ies memes pratiques
du comportement funeraire, mais aussi des innovations. Des variations apparaissent
en ce qui concerne la deposition et l'orientation des morts et surtout une grande
variete des offrandes funeraires, etc.
En Europe, la deposition des offrandes funeraires etait tres importante pour
Ies communautes de gravettiens et epigravettiens, surtout pour ces demiers, lorsque
Ies depositions mortuaires sont plus nombreuses et plus variees: Cyclope neritea,
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Glycymeris violacenses, Nassarius circumcintcta, Nassarius gibbosula, Nassa
(Arcu/aria) gibbosule, Nassa circumcinta, Nassa acrostyla se trouvent dans la
majorite des defunts. Nous ne pouvons pas savoir si les depositions d'offrandes
etaient faites selon des canons obligatoires, ou etaient aleatoires, peut-etre aussi en
fonction d'une certaine situation sociale de la communaute humaine respective ou
des defunts. Il existe des indices concemant l'existence du phenomene funeraire, de
certaines differenciations en ce qui concerne les pratiques rituelles, surtout pendant
la periode magdalenienne, lorsque «l'inhumation se fait plus frequente et qu'elle
gagne tout le territoire paleolithique».
L'Epipaleolithique et le Mesolithique sont mieux representes du point de
vue des decouvertes funeraires, etant identifies plus de 50 gisements a sepultures
d'inhumation, la plupart simples, mais âdes amenagements speciaux.
On a constate l'existence des situations speciales: dans la Grotte Continenza,
le squelette gisait au centre d'un cercle de pierres, mais etait decapite, evidemment
de maniere intentionnelle, parce que la tete n'a pas ete trouvee dans le contexte de
la sepulture; a Cueva Morin I et III, on a observe l'amputation de certaines parties
anatomiques du corps du defunt, sans pouvoir preciser le moment de l'intervention
anthropiques sur le mort. La triple sepulture de Sungir nous donne la possibilite
d'analyser, meme partiellement, son contexte ideologique et spirituel. Notre opinion
est que nous pouvons etre dans la situation de ces complexes procedures d'initiation,
parfois si dures, que la mort de ceux soumis aux rituels pouvait intervenir (car il
pourrait y avoir plusieurs rituels ou un seul rituel complexe, a plusieurs etapes
d'execution). Nous considerons qu'on peut accepter Ies ceremonies de passage
comme faits reels. «L'initiation est une longue suite de ceremonies ayant comme
objet l'introduction du jeune homme (souligne par nous) dans la vie religieuse:
celui-ci sort pour la premiere fois du monde profane dans lequel il a passe son
enfance, pour penetrer dans la sphere des choses sacrees .... On dit qu'â ce moment le
jeune homme se meurt, car l'etre qu'il etait cesse d'exister et qu'une autre la
remplace instantanement. Il renaît dans une forme nouvelle». Mais a Sungir une
petite fille ( souligne par nous) est morte aussi, d 'âge similaire pas seulement le jeune
homme. Donc, pouvons-nous accepter l'idee que la-bas un personnage feminin a
aussi participe aux rituels de la purification, du passage par Ies etapes de l'initiation,
une telle presence etant d'habitude interdite parmi Ies jeunes hommes? «Des
initiations feminines existent aussi», affirme M . Eliade, donc nous n'excluons pas la
possibilite que la petite fille de Sungir filt la victime des rituels qui pouvaient etre
encore plus compliques, plus durs, car accedant au statut de femme, elle a acces
complet et illimite a la sacralite, y compris a la sacralite de la procreation et a
I' accouchement.
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L'initiation, comme la mort, comme l'extase mystique, comme la
connaissance absolue, comme la croyance, en Judeo-Christianisme, equivaut â un
passage d'un mode d'etre â un autre et realise une veritable mutation ontologique.
Les rites et rituels de l'initiation ont ete multiples, varies, meme s'ils se basaient au
debut sur une ideologie commune des populations qui les pratiquaient.
Donc, la vie et la mort dans les communautes humaines, dans la Prehistoire,
se caracterise par la violence, â partir des plus elementaires necessites de subsistance:
l'assurance de la nourriture animaliere, meme vegetale, qui est due â la violence
directe ou indirecte. Nous pouvons ou non accepter l'existence de la violence
primordiale, comme sacrifice assume ou du â la communaute, par lequel le monde
vivant est apparu, meme si le premier element sacrifie a ete ou non une divinite, mais
qui a genere la vie par l'acceptation et l'accomplissement de la mort.
La violence est indissolublement liee â la mort; elle la preface, la determine
la plupart de fois, encore plus, la violence peut continuer meme apres la mort
physique de l 'homme. N ous nous referons surtout aux pratiques et rituels de
certaines communautes humaines prehistoriques, lies au cannibalisme de la
sacralisation du mort, mais aussi de ceux qui cherchaient ou imposaient la sacralite,
y compris par la consommation des elements devenus ou consideres sacres. Dans la
litterature de specialite nous trouvons assez d'exemples qui demontrent que souvent
memes les rites de passage etaient violents et finissaient par la mort des praticiens,
et aussi â l' egard d' autres modalites ou elements de pratique du sacre, y compris par
les «spectaculaires» rituels des sacrifices, dans toute leur complexite.
En faisant appel aux decouvertes archeologiques, telles qu'elles ont ete
relevees par les decouvreurs ou les specialistes qui leur ont consacre divers aspects
du phenomene vie - mort pendant le Paleolithique, nous devrions commencer notre
etude par la decouverte de Cima de los Huesos, Atapuerca, Espagne, datee â
approximativement 350.000 ans B.P., avec les 30 squelettes appartenant â Homo
erectus, mais presentant un seul individu enterre avec une offrande representee par
une biface en quartzite, ou par les 30 autres squelettes decouverts â Krapina, Croatie,
d'âge plus tardif, de type neanderthalien. On peut poser un autre probleme
important: la possible anthropophagie rituelle de ces paleoanthropiens de l 'Europe,
d' autant plus que des decouvertes similaires (des os humains isoles, â traces de
consommation alimentaire) ont ete faites dans d'autres sites mousteriens. Ces
decouvertes demontrent l'existence de la violence de groupe, mais on ne peut en
determiner avec certitude les causes; nous avons apprecie que dans le case de ces
sites - necropoles collectives il pourrait s'agir de massacre de possibles envahisseurs,
jetes dans une fosse collective sans exclure pour autant l' existence de certai ns
elements de cannibalisme (non d'anthropophagie rituelle) de facture laîque. Il existe
des mutilations reelles: l'arrachement des dents, l'amputation des doigts coupes,
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meme des mains deformees, ces demieres etant eternisees sur les murailles des
cavemes - sanctuaires du Paleolithique superieur europeen, parce tout ceci est charge
du symbolisme de la mort, tout le rituel etant mis sous le signe du sacre, par lequel
on decide la renaissance mystique, mais passant aussi par l 'une ou plusieurs phases
de la Mort, d' ou renaît un nouvel homme, prepare pour la vie laîque, profane, mais
aussi sacre. De la sorte, dans l'ensemble du phenomene de l'initiation, la mort
physique de l' initie peut se produire, suite â laquelle toute la communaute, assistant
au deroulement du passage, s'assume les consequences, donc l'enterrement avec le
faste possible, avec une grande et variee richesse d'offrandes. Donc, on pourrait
expliquer l'inegalable richesse et variete des offrandes avec lesquelles on a habille
les morts de Sungir (et d' autres sepultures) . Mais, parce que les deux enfants I jeunes
au seuil de la puberte n' ont pas pu passer le seuil entre la vie et la mort physique,
devenant des sacrifies des croyances de la communaute, celle-ci les a enterre avec la
croyance â la resurrection; la preuve en est la quantite d' ocre rouge, deposee sur le
corps (ou les vetements) de l'adulte, et aussi le femur humain, vide du contenu
naturel et rempli d'ocre rouge, du perimetre de la sepulture du gan;:on. Nous sommes
d'avis que ce n'est qu'â partir du Paleolithique superieur que nous pourrions avancer
avec un plus haut degre de certitude l'idee de l'existence de rituels concemant la
religiosite du phenomene funeraire, avec tous ses composants, notre demarche etant
concentree sur la violence, comme fait social et sacre, assume par toute la
communaute humaine.
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bioturbe; 9, horizon gris clair (gley de toundra); 1 0, coin de giace; 1 1 , fente de gel
(d'apres M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, 2007, p. 40)
Fig. 1 0. Mitoc-Malu Galben. Ensemble Aurignacien I. Grattoirs carenes (d'apres M.
Otte, V. Chirica)
Fig. 1 1 . Mitoc-Malu Galben. Ensemble Aurignacien I. Grattoirs a museau (d'apres
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Fig. 1 2 . Mitoc-Malu Galben. Ensemble Aurignacien I. Burins diedres (d'apres M.
Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, 2007).
Fig. 1 3.Mitoc-Malu Galben. Ensemble Aurignacien I. Burins carenes (d'apres M.
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Fig. 1 7. Mitoc-Malu Galben. Ensemble Gravettian IV. Pieces litiques (d'apres M.
Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, 2007).
Fig. 1 8. Objets de parure, outils et armes: Ostrovu Banului ( 1 , 5- 1 0, 1 2- 1 3);
Ogradena-Icoana (2-4); Cuina Turcului ( 1 5-20) (d'apres V. Boroneanţ, 2000).
Fig. 1 9. Pieces d'art: Cuina Turcului ( 1 -1 9, 1 1 - 1 3); Climente II ( 1 0, 1 4) (d'apres V.
Boroneanţ, 20 1 1 ).
Fig. 20. Cuina Turc ului. Objets de parure appartenant a la couche I ( 1 - 1 6) et II ( 1 71 9) tardigravettien (d'apres Al. Păunescu, 2000).
Fig. 2 1 . Cuina Turc ului. Pieces d 'art appartenant a la couche II, tardigravettien
(d'apres Al. Păunescu, 2000).
Fig. 22. Cuina Turc ului. Outils et armes en os, appartenant a la couche II,
tardigravettien (d'apres Al. Păunescu, 2000).
Fig. 23. Composition: l'image sacralise de le femme et du taureau celeste. Crotte
Chauvet. Aurignacien (d'apres J. Clottes (sous la dir. de), 200 1 ).
Fig. 24. Le tombe triple de Sungir (d'apres J. K. Kozlowski, 1 992).
Fig. 25. Venus a la come et Carte a jouer de Laussel (d'apres V. Chirica, , G. Bodi,
C. -V. Chirica, 20 1 2).
Fig. 26. Grotte Paglicci. Decor incise sur des os (d'apres A. Palma di Cesnola, 1 988)
Fig. 27. L'image interdite. Statuettes feminines de Kostenki I ( 1 ) et Willendorf (2) (
d'apres CI. Cohen, 2003.
Fig. 28. Representation de la main. Gargas (d'apres A. Leroi-Gourhan, 1 965).
Fig. 29. Representation de la maine Chauvet (d'apres J. Clottes (sous la dir. de),
200 1 ).
Fig. 30. Representation de la divinite feminine. Gonnersdorf (d'apres G. Bosinski,
1 990).
Fig. 3 1 . La Grande Deesse comme orante dans l'art paleolithique ( 1 , 3) et neo
eneolithique (2). 1 , Geissenklosterle (d'apres G. Bosinski, 1 990); 2, Bîrlăleşti (d'apres D.
Monah, 1 992); 3, Galgenberg (d'apres Ch. Neugeabauer-Maresch, 1 995); echelles
differentes.
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Fig. 32. L 'image interdite de la Grande Deesse dans l'art paleolithique (2, 3) et neo
eneolithique ( l , 4, d'apres D. Monah, 1992). l , lablona; 2, Malta; 3, Savignano ( d'apres
V. Chirica, 2004); 4, Poduri; echelles differentes.
Fig. 33. Chtonien - Uranien dans l'art et Ies religions prehistoriques. l , Bilcze Zlote;
2, Târgu Ocna (d'apres V. Chirica, M.-C. Văleanu, C.-V. Chirica, 20 1 0).
Fig. 34. Vase anthropomorphe avec la representation du belier humanize. Hoiseşti
La Pod (d'apres D. Boghian, 1 996- 1 997).
Fig. 35. La Vierge Marie representee entre Ies bois du taureau celeste (d'apres V.
Chirica, M.-C. Văleanu, 2008).
Fig. 36. L 'image interdite de la Grande Deesse dans l'art paleolithique ( l , 2) et neo
eneolithique (3-5) (d'apres V. Chirica, 2004).
Fig. 37.Violence post mortem: Kebara (d'apres B. Maureille, 2004).
Fig. 38. L'enfant de Lagar Velho ( l , 2); Mas-d'Azil: crâne feminine a Ies orbites
gamies de rondelle d'os (3). ( 1 , 2, d'apres J. Zilhăo, & E. Trinkaus, 2002; 3, d'apres A.
Leroi-Gourhan, 1 990).
Fig. 39. Doini Vestonice. Statuettes animales en argile cuite (d'apres M. Otte, 1 999).
Fig. 40. L 'accompagnement de bois de cerf et acre rouge. Hoedic (Bretagne), d 'apres
M. Otte, 1 999.
Fig. 4 1 . L'accompagnement de bois de cerf et ocre. Bogebakken (Danemark)
(d'apres M. Otte, 1 999).
Fig. 42. Homme-Lion de Hohlenstadel (d'apres V. Chirica, 20 1 1 ).
Fig. 43. Substitutions. Les grands sourciers de grottes de France (Grabillou ( 1 ),
Lourdes (2), Trois Freres (3); Magdalenien (d'apres V. Chirica, 2006).
Fig. 44. La Grande Divinite en association avei Ies animaux; 1 , Hochlein-Stadel; 2,
Angis sur l'Anglin (d'apres G. Bosinski, 1 990); 3, La Magdelaine des Albis (d'apres V.
Chirica, G. Bodi, C.-V. Chirica, 20 1 2).
Fig. 45. Representation de la maine. 1 , Grotte Le Fuente de Salin; 2, Grottte Pech
Merle (d'apres V. Chirica, G. Bodi, C. -V. Chirica, 201 2).
Fig. 46. La Ferrassie, sepulture no. 5, enfant accompagne de 3 racloirs; 2, Le
Moustier, sepulture no. 2, ossements et silex (d'apres M. Otte, 1 996).
Fig. 47. Bmo 2. Rondelles associes aux defunts (d'apres M. Oliva, 2002).
Fig. 48. Bmo 2. Rondelles associes aux defunts (d'apres M. Oliva, 2002).
Fig. 49. Grotte de Remouchamps, reconstitution d'un collier (d'apres M.
Dewez, 1 987).
Fig. 50.Sungir, offrandes (d'apres J. K. Kozlowski, 1 992).
Fig. 5 1 .0ffrandes de Kostenki 1 5 (d'apres A. Sinitsyn, 2004).
Fig. 52.Kostenki 1 8. „Cenotaphe" (d'apres A. Sinitsyn, 2004).
Fig. 53. 1 , Grotte des Enfants, III; 2, Paglicci; 3, Grotte des Enfants, IV (d'apres A.
Palma di Cesnola, 2003).
Fig. 54. Sepultures: l , Abri Tagliente; 2, Vado all' Arancio; 3, Arene Candide I, II,
IV, Va, Vb, Via, VIb, VII (d'apres A. Palma di Cesnola, 2003).
Fig. 55. Sepulture d'Arene Candide; A, B, C, D, pendentifs en ivoire (d'apres G.
Giacobini et G. Malerba, 1 995).
Fig. 56. Sepultures d'Arene Candide (d'apres F. Martini, L. Sarti, 1 990).
Fig. 57. Sepulture de Grotte Continenza (d'apres R. Grifoni Cremonesi, 2003).
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Fig. 58. Distribution geographique des tombes et la position des squelletes en France
(d'apres G. Quechon, 1 976).
Fig. 59. Mitoc-Malu Galben. I , amulete en cortex, decoree; 2, pendentif en os.
Fig. 60. A, Quafzeh; B, Techik-Tash; C, Skhul V, ossements animaux, associes aux
defunts (d'apres M. Otte, 1 996).
Fig. 6 1 . Canines de cervides et elements de parure, dans Ies sepultures du
Paleolithithique superieur d'Europe (d'apres P. Binant, 1 99 1 ).
Fig. 62. Coquillage utilise comme objets de parure dans Ies sepultures du
Paleolithithique superieur d'Europe (d'apres P. Binant, 1 99 1 ).
Fig. 63. Violence post mortem: 1, l'enfant ,jete"; 2, crâne feminine a Ies orbites
gamies de rondelle d'os; 3, position fortement repliee ( 1 , 3, d'apres P. Binant, 1 99 1 ; 2,
d'apres A. Leroi-Gourhan, 1 990).
Fig. 64. Doini Vestonice, sepulture triple, d'apres J. Jelinek, 1 992
Fig. 65. Violence post mortem: position fortement repliee. 1 , Bruniquel; 2, Doini
Vestonice (d'apres P. Binant, 1 99 1 ).
Fig. 66. Violence post mortem: blocs en pierre deposes sur Ies squellets; 1 , Grotte
Continenza (d'apres R. Grifoni Cremonesi, 2003), 2, Paglicci (d'apres A. Palma di
Cesnola, 2003).
Fig. 67. La Grotte Los Canes, sepulture no I, d'apres P. Arias Cabal et M.-D.
Garralda, 1 996).
Fig. 68.La Grotte Los Canes, sepultures, d'apres P. Arias Cabal et M.-D. Garralda,
1 996.
Fig. 69. Signes dans !'Art paleolithique (d'apresV. Chirica, M.-C. Văleanu, 2008).
Fig. 70. Signes dans !'Art paleolithique et neolithique (d'apresV. Chirica, M.-C.
Văleanu, 2008).
Fig. 7 1 . Saint-Germain-la-Riviere. Sepulture en ciste. Magdalenien moyen. (d'apres
D. Sacchi, 2003).
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Fig. l . B ilzingsleben (după J. K. Kozlowski, 1 992).

Fig. 2. Atapuerca. 1 , bifacilala; 2, mormântul (după CI. Masset, 2000).
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Fig. 3 . Guattari. Craniu de neandeartalian, depus într-un cerc de pietre (după CI.
Masset, 2000)
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Fig. 4. "Masca" de la Roche-Cotard (după J.-C. Marquet, M . Lorblanchet, 2000).
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Fig. 5. Vânătorul din grota Fumane (după A. Broglio, G. Dalmeri (a cura di), 2005).
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Fig. 6. Secvenţa referinţelor domeniului est-carpatic. 1 loess; 2 . lut nisipos; 3, nisip
lutos; 4, nisip; 5, fragmente cretoase; 6, prundişuri; 7, calcar; 8, lut argilos; 9, lut cu
humus; 1 O, lut cu puţin humus; 1 1 , orizont negricios bioturbat; 1 2, crotovine; 1 3,
gleis de tundra; 1 4, hidroxizi de fier; 1 5, pene de gheaţă; 1 6, Musterian; 1 8, industrie
de tranziţie; 1 9, Aurignacian; 20, Gravettian vechi sau mijlociu; 2 1 , Gravettian
superior cu vârfuri a cran; 22, Epigravettian şi industrii asimilate; 23, artefacte
atipice. Arch., Arheologie; P, Periglaciar cu îngheţ sau permafrost. A, arctic; SA,
subarctic; B, boreal; [nterst., interstadii ; Mol., Molodova; MG, Malu Galben; Cos.,
Cosăuţi; Gr, Gravettian; Au, Aurignacian (după M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts,
2007 p. 34).

266
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi
,,_,„ \/ iUkrntAe)
l•u.l•J

'".

/t..lo _Ji

]' .
m] ' ·

..

- ..
.. . :

. [ -[

-

llH

:l

.

. .
.

..

:

•

..

Cl
·· I

CJ
,

.
„

F ig. 7 . Secvenţa est-carpatică dintre ±55 .000 şi 1 O.OOO B P : Schema corelativă.
Abrevieri: H, Holocen; Lo, loess; LS, loess nisipos; Lm, liman; SI, nisip lutos; Mol,
Molodova; MG, Malu Galben; Cos, Cosăuţi; Arch, Arheologie (după M. Otte, V.
Chirica, P. Haesaerts, 2007).
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L
F ig. 8 . Schema corelativă a secvenţelor loessice de pe Dunărea mij locie şi domeniul
est-carpatic. Comparaţii cu secvenţa GRIP ss90sea a gheţurilor din Groenlanda.
Abrevieri: GL, stadii glaciare; POM, Pomerania; F R, F rankfurt; BRAND, Brand
emburg; DO, episoadele Dansgaard-Oeschger; H l -H4, evenimentele Heinrich; G l 
G6-7, gleis de tundră; Ka, Kamegg; Grub, Grubgraben; Will, Wil lendorf; Lang,
Langmannersdorf; Ag, Aggsbach; La, Langenlois; Kr, Krems; Alb, Albendorf; Stz,
Stratzing-Galgenberg; Gro, Grossweikersdorf; KH, Krems-Hundssteig; KK, Klein
Kirchen ( Regensburg); DV, Doini Vestonice; Pavl, Pavlov; DV br, Doini Vestonice
(briqueterie); Str, Stranska Skala; Mii, Milovice; NC, Nitra Cerman; Petr,
Petrkovice; M L, Moravany-Lopata; Pred, Predmosti; Bo, Bohunice; Ve, Vedrovice
(Szeletien); Sp, Spadzista; Mag, Magdalenian; Ep, Epigravettian şi faciesuri
asociate; Grav sup, Gravettian superior cu vârfuri a cran; Grav + Pavl, Gravettian şi
Pavlovian; Au, Aurignacian; Boh, Bohunician; PSI, Paleolithic superieur iniţial;
Mol, Molodova; M-MG, Mitoc-Malu Galben; MG, Malu Galben; Cos, Cosăuţi,
(după M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts , 2007).
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Fig. 9. Secvenţele loessice din Eusopa centrală şi Siberia (Kurtak) distribuite după
cronologia secvenţei GRIP ss09sea. Simb. grafice: 1 , lress; 2, lut loessoid; 3, nisip
lutos; 4, loess nisipos; 5, orizont închis la culoare; 6, orizont slab humifer; 7, sol brun
(orizont B); 8, orizont închis, cu bioturbaţii; 9, gleis de tundră; 1 0, pene de gheaţă;
1 1 , pene de îngheţ (după M . Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, 2007, p. 40).
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Fig. 1 0. Mitoc-Malu Galben. Ansamblul Aurignacian I. Oratoare carenate (după M.
Otte, V . Chirica, P. Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 1 . Mitoc-Malu Galben. Ansamblul Aurignacian I. Oratoare a
M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 2. M itoc-Malu Galben. Ansamblul Aurignacian I. Burine diedre (după M .
Otte, V . Chirica, P . Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 3 . M itoc-Malu Galben. Ansamblul Aurignacian I. B urine carenate (după M .
Otte, V . Chirica, P . Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 4. Mitoc-Malu Galben. Ansamblul Gravettian I. Piese litice (după M . Otte, V .
Chirica, P . Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 5. Mitoc-Malu Galben. Ansamblul Gravettian II. Piese litice (după M. Otte, V.
Chirica, P . Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 6. M itoc-Malu Galben. Ansamblul Gravettian II. Piese litice (după M . Otte, V .
Chirica, P . Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 7. Mitoc-Malu Galben. Ansamblul Gravettian IV. Piese litice (după M . Otte,
V. Chirica, P. Haesaerts, 2007).
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Fig. 1 8. Obiecte de podoabă, unelte şi arme: Ostrovu Banului ( 1 , 5- 1 0, 1 2- 1 3);
Ogradena-Icoana (2-4); Cuina Turcului ( 1 5-20) (după V. Boroneanţ, 2000).
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Fig. 1 9. Piese de artă: Cuina Turcului ( 1 - 1 9, 1 1 - 1 3); Climente II ( 1 0, 1 4) (după V .
Boroneanţ, 20 1 1 )
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F ig. 2 0 . Cuina Turcului. Obiecte d e podoabă aparţinând stratului I ( 1 - 1 6) şi II ( 1 71 9) tardigravettian (după Al. Păunescu, 2000).
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Fig. 2 1 . Cuina Turcului. Piese de artă, aparţinând stratului II, tardigravettian (după
Al. Păunescu, 2000).
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Fig. 22. Cuina Turcului. Unelte şi arme din os, aparţinând stratului II, tardigravettian
(după Al. Păunescu, 2000).
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Fig. 23. Compoziţie: imaginea sacralizată a femeii şi a taurului celest. Grota
Chauvet. Aurignacian (după J. Clottes (sous la dir. de), 200 1 ).
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Fig. 24. Mormântul triplu de la Sungir (după J. K. Kozlowski, 1 992).
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Fig. 25. Venus cu cornul şi "carte de j oc" de la Laussel (după V. Chirica, G. Bodi,
C. -V. Chirica, 20 1 2).
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Fig. 26. Grota Paglicci. Fragmente de oase cu decor incizat (după A. Palma di
Cesnola, 1 988).
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Fig. 27. Imaginea interzisă. Statuete feminine de la Kostenki I ( 1 ) şi Willendorf (2)
(după CI. Cohen, 2003 ).
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Fig. 28. Reprezentarea mâinii. Gargas (după A. Leroi-Gourhan, 1 965).

Fig. 29. Reprezentarea mâinii. Chauvet (după J. C lottes (sous la dir. de), 200 1 ).
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Fig. 30. Reprezentări ale Divinităţii feminine. Gonnersdorf (după G. Bosinski,
1 990).
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Fig. 3 1 . Marea Divinitate reprezentată ca şi orantă în arta paleolitică ( 1 , 3) şi neo
eneolitică ((2). 1 , Geissenklosterle; 2, Bîrlăleşti; 3, Galgenberg (dupăV. Chirica,
2004 ); scări diferite.
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2

Fig. 32. Imaginea interzisă a Marii Divinităţi în arta paleolitică (2, 3) şi neo
eneolitică ( ! , 4, după D. Monah, 1 992). l , Iablona; 2, Malta; 3, Savignano (după V.
Chirica, 2004); 4, Poduri.

29 1
https://biblioteca-digitala.ro

Viaţă şi moarte... Spiritualitatea înmormântărilor

I

/„

....L _,..,/ !
'
!
\ .t

)\

l

�

\ l f!I

1

Fig. 3 3 . Chtonic - Uranic în arta şi religiile preistorice. l , Bilcze Zlote; 2, Târgu
Ocna (după V. Chirica, M .-C. Văleanu, V.-C. Chirica, 2 0 1 0).
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F ig. 34. Vas antropomorf cu reprezentarea berbecului umanizat. Hoiseşti-La Pod
(după D. Boghian, 1 996- 1 997).
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Fig. 3 5 . Fecioara Maria pictată cu coamele taurului celest (după V. Chirica, M .-C.
Văleanu, 2008)
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Fig. 36. Imaginea interzisă a Divinităţii feminine în arta paleolitică ( 1 , 2 ) şi neo
eneolitică (3-5). 1 , Laussel; 2, Grimaldi; 3, Scânteia; 4, 5, Truşeşti (după V. Chirica,
2004).
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Fig. 37. Violenţa post mortem: Kebara, (după B . Maureille, 2004).
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Fig. 38. Copilul de la Lagar Velho (după J. Zilhăo, & E. Trinkaus, 2002).
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F ig. 39. Doini Vestonice. Statuete animaliere din lut ars (după M. Otte, 1 999).
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Fig. 40. Coarne de cerb şi ocru, depuse în mormântul de la Hoedic (Bretagne) (după
M. Otte, 1 999).
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Fig. 4 1 . Coarne de cerb şi ocru, deapuse în mormântul de la Bogebakken
(Danemark) (după M. Otte, 1 999).
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Fig. 42. Omul-leu de la Hohlenstadel (după V. Chirica, 20 1 1 ).
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F ig. 43 . Substituiri. Marii vrăjitori din grotele din Franţa (Gabillou ( 1 ), Lourdes (2),
Trois Freres (3). Magdalenian (după V. Chirica, 2006).
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Fig. 44. Marea Divinitate în asociere cu animalele: 1 , Hochlein-Stadel; 2, Angis sur
l'Anglin (după G. Bosinski, 1 990); 3, La Magdelaine des Albis (după V. Chirica, G.
Bodi, C .-V. Chirica, 2 0 1 2).
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Fig. 45 . Reprezentarea mâinii . l , Grota Le Fuente de Salin; 2, Grota Pech Merle
(după V. Chirica, G. Bodi, C. -V. Chirica, 20 1 2).
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Fig. 46. Sus: La Ferrassie, mormântul Nr. 5, copilul asociat cu 3 racloare; jos: Le
Moustier, mormântul Nr. 2, oase şi silexuri (după M. Otte, 1 996)
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Fig. 47. Bmo 2, rondele asociate defuncţilor (după M . Oliva, 2002).
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Fig. 48. Bmo 2, rondele asociate defuncţilor (după M . Oliva, 2002).
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Fig. 49. Grota Remouchamps; reconstituirea unui colier (după M . Dewez, 1 987).
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Fig. 50. Sungir. Ofrande din morminte (după J. K. Kozlowski, 1 992).
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Fig. 5 1 . Kostenki 1 5 . Ofrande (după A. Sinitsin, 2004).
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Fig. 52. Kostenki 1 8. Cenotaf (după A. Sinitsin, 2004).
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Fig. 53. 1 , Grota Copiilor III; 2, Paglicci; 3 , Grota Copiilor IV (după A. Palma di
Cesnola, 2003).
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Fig. 54. Morminte: I , Abri Tagliente; 2, Vado all'Arancio; 3, Arene Candide (după
A. Palma di Cesnola, 2003).
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Fig. 55. M ormântul de la Arene Candide (după G. Giacobini şi G. Malerba, 1 995).
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Fig. 56. Morminte de la Arene Candide (după F. Martini, L. Sarti, 1 990).
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Fig. 57. Mormântul de la Grotte Continenza (după R. Grifoni Cremonesi, 2003).
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Fig. 58. Cartarea mormintelor şi poziţia scheletelor, în Franţa (după G. Quechon,
1 976).
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1

2
F ig. 59. M itoc-Malu Galben. 1 , amuleta din cortex, decorată; 2, pandantiv din os.
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Fig. 60. A, Quafzeh; B, Techik-Tash; C, Skhul V, oase de animale, associate
defuncţilor (după M. Otte, 1 996).

319
https://biblioteca-digitala.ro

Viaţă şi moarte... Spiritualitatea înmormântărilor

Fig. 6 1 . Canini de cerb şi obiecte de podoabă din morminte aparţinând Paleoliticului
superior din Europa (după P. Binant, 1 99 1).
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Fig. 62. Cochilii folosite ca şi obiecte de podoabă din morminte aparţinând
Paleoliticului superior din Europa (după P. Binant, 1 99 1 ).
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Fig. 63 . Violenţă post mortem: 1 , copil "aruncat"; 2, craniu feminin cu rondele de os
în orbite; 3, poziţie puternic pliată ( 1 , 3, după P . Binant, 1 99 1 ; 2, după A. Leroi
Gourhan, 1 990).
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Fig. 64. Doini Vestonice, mormântul triplu (după J. Jelinek, 1 992).
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1

Fig. 65. Violenţă post mortem: poziţie puternic pliată. 1 , Bruniquel; 2, Doini
Vestonice (după P. Binant, 1 99 1 ).
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Fig. 66. Violenţă post mortem: blocuri de piatră depuse peste cei morţi:
1 , Grotte Continenza (după R. Grifoni Cremonesi, 2003), 2, Paglicci (după A. Palma
di Cesnola, 2003).
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Fig. 67. Grota Los Canes, mormântul nr. 1 (după P. Arias Cabal et M.-D. Garralda,
1 996).
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I

Fig. 68. Grota Los Canes, morminte (după P. Arias Cabal et M.-D. Garralda, 1 996).
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Fig. 69 "Semne" în arta paleolitică (după V. Chirica, M.-C. Văleanu, 2008).
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Fig. 70. „Semne" î n arta paleolitică ş i neolitică (după V. Chirica, M.-C. Văleanu,
2008).
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Fig. 7 1 . Saint-Germain-la-Riviere. Mormânt în "cutie" de piatră. Magdalenian
mij lociu (după D. Sacchi, 2003).
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