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DESPRE FIGURINELE ANTROPOMORFE
PLATE DE OS, DE LA SFÎRŞITUL CULTURII
GUMELNIŢA, DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
EUGEN

COMŞA

8ăpf1turilP arhPologil'r sistematil"1', dintr-o sPriP dl' a~l'zan aparţinînd l'11lt11rilor
Gunwlniţa ~i Săkuţa, an drn; la d1·s1·01H·rin•a a n11rnl'roasl' figuri1ll' antropornorfr dl' lut

ars si mai pntiiw, dr os.
' În litl'ra tura dl' S)>l'l'iali t at l' s-a al'ordat o a t 1'11 ţ i1• dl'osrbit fi f igm i1wlor :rnt ropomorfc de lut ars. Nu au fost nrglijatl' niei fignrinrl1• antropomo1 fr d1• os. d1•RJll"<' 1·an•,
În Jitcratura noastră, S-a. pub)il'at, Îlll'ă din lll\ll) ] !);31, O primii sintl'Ză dl' <IIISillllhl11 1•
În ultimii ani, în nrni multe luerări, am îm·rn·at sii strîng1•rn ~i sii sintl'tizftlll. datl'lt>
desprr dinrs1•)p tipuri de figurinr antropomorfi> dl' os. Într-o prirnf1 lnl'ran• am dasifil·at
şi interpretat, din punct dr ndPn' istoril'. tipurilP dl' fig11rinr allli11titl' 2 ~i apoi. în altP
trei lucrări, am proct>dat la o :rnalizii amfrnunţitft a firl'ărPi eatl'gorii, în partP. dl' astf PI
dr figurinr de os d1•scoprritP. în eomliţii stratigrafil'r elan•, prin Răpiituril1· arlwologie1•
din sudul ţării noastre.
De la înerput, trrbuir prrcizat că, toate pirs<'IP dl' os studiat1>, prin forllla lor şi
prin „ornamrntare", oglind1•sc ;rnumi!P nguli („canoanP"), rc·srwetatr. riguros. dl' ef1trc
cri care le exrcutau, în rrgiuni drstul dr întinsr, dl' la nord şi de la sud d1• VunărP (dr
la Carpaţi, pînă la ţăniml Mării Eg1•1•), în 1·uprinsul aril'i de răspîndin• a eomunităţilor
culturii Gumelniţa şi, parţial, în aceea a culturii Săleuţa. Ac1•l1• nguli - în stadiul <tdual
al cercetătorilor - sînt caractnisticl' pentru eîtl> o anumită fazft din l'voluţia l'ulturilor
menţ.ionatr, drci pot fi folosite drept indiciu cronologie p<'ntru divl'rsPh• eolllpll'XP, mai
cu scamă, gumelniţenc şi, în acf'laşi timp, atunC'i cînd sînt găsit!' în aşezări aparţinînd
altor culturi învecinat<', pot servi la pr1•rizar<'a unor sincronism<' (cum rstl' d1• <'Xl'rnplu
cazul figurinelor prismatice de os şi al unor cat<•gorii ele figurine platl' ).
Ţinînd scama dr criteriile mrnţionatf' mai sus, în aceastr1 luerart•, ne vom rderi
la o ultimă cat<'goric de figurine nntropomorfr dl' os, rare datrază dP la sfîrşitul culturii
Gumelniţa.

Este vorba df' o catrgorir de figurine, redusf1 num<'ric. EIP au fost hwratP clin plă
de os, prrlungi (de 5-10 rm lungime şi de cca. 2 cm lăţinw, groase de maximum
4 milimetri), cu suprafaţa şlefuită cu deosebită grijă. Prin crrstare adîncă, simetrică
(în formă dr V) de o part<' şi de alta a marginilor lungi alr fo•eărei plăcuţr, în clouf1 locuri
distanţate, se delimita: rapul, eorpul şi partl'a infnioară a eorpului, cu pirioarPlr.
Capul, de obicei, arc formă rectangulară. (unPori cu marginra de sus arcuită) sau
formă hexagonală. De regulă, ochii nu sînt l"l'llrezl'ntaţi. într-un eaz SP obsrrvă două
adîncituri rotunde, mici, făcute destul de jos, pc faţă. Ele ar put<'a rrda nu ochii, ci nările
Pc uncie figurine gura rste indieată. printr-o liniuţă cnstată, avînd drdrsubt un şir de
patru .adîncituri micuţe 3 • Rostul lor încă nu se cunoaşt1>. Menţionăm eă astfel de şiruri
de adîncituri (mai jos de gură) s~au făcut şi pc figurinele de lut ars 4 • O l'Xplicaţic posibilă ar putea fi aceea că reprrzintă tatuajul. Se cuvine subliniat eă nurori pc căpşorul

cuţe

figurinelor nu sînt indicaţi ochii, nasul şi gura, dar figurează şirul de patru adîncituri
mici de sub gură. De-a lungul marginilor, în dreapta şi în stînga capului, s-au făcut, de
regulă, cite două sau cite trei orificii, rotunde, pe verticală, în care iniţial erau fixate
verigi mici din eîrmă subţire de aramă, reprezentînd poate un foi de cercei şi servind
la atîrnarca pieselor respective.
Partea de sus a corpului este delimitată prin cite două crestături adînci. Totdeauna,
în fiecare din C('le două prelungifi laterale, astfel formate, s-a făcut cite un orificiu. Ipotetic ac('sta ar putea indica spaţiul dintre braţ('lc îndoite şi aşezate cu palnl('le pc abdoItl('n sau sub sini şi bust. Menţionăm şi observaţia că p(' unele figurine, prin două adîncituri mici, rotunde, eint r('daţi sinii 5 . O altă adîncitură se poat(' Vl'dea pl' unl'le figurine
în dreptul gitului 6 • Nu l'Ste exclus să repr('zinte o podoabă mică purtată la gît de femeile
vrl'mn.
În majoritatea cazurilor, figurinele de os descrise au partl'a inferioară (corespunzătoare corpului şi picioarelor) de formă trapezoidală pr('lungă şi, mai rar, dreptunghiulară. O trăsăturfL caracteristică a lor <·onstă în aceea că au marginea de jos dreaptă sau,
adesea, puţin arcuită.
Pe toate figurinele avute în Yl'dl'rr, prin linii incizate este indicat triunghiul sexual,
adesea mărginit prin cite un şir de adîneituri mi<·i, rotunde. Pc unele figurine est(' trasată
o linie incizată, nrticală, pe mijloc, dl'spărţind picioarele. Pc alte piese această linie lipBrştr. 8<•mnalăm că altr şiruri duble şi orizontal<• de adincituri rotunde sînt făcute în
dreptul genunchilor. Rar, în dreptul lalwlor, pe fiecare picior, sint făcute cite două adinci t uri.
Din datl'le strinse din literatura de spetialitate, rezultă eă astfel de figurine antropomorfi• de os s-au clrscoperit, pină a<~um, în următoar('le staţiuni neolitice din partea
de sud a Munteniri: 1. Cuneşti, „Măgura Cuneştilor" 7 , jud. Călăraşi; 2. Ulmeni, „Mă
gura Gumelniţa" 8 , jud. Călăraşi; 3. Căscioarele, „Ostrovel" 9 , jud. Călăraşi; 4. Vidra 10 ,
jud. Giurgiu; 5. Jilava, „Măgura Jilavt•i" 11 , Sectorul agricol Ilfov; 6. Tangiru n, jud.
Giurgiu. Din înşirarra drscoperirilor reiese dar că toate piesrle cunoscute provin numai
din aşezări de tip Gumelniţa.
8-au făcut unei<• observaţii de ordin stratigrafic în privinţa figurinelor studiate
de noi aici. Astfel, se arată în primul studiu dr11prc rezultatelr săpăturilor din tellul de
la Gunwlniţa, C'ă în anul 1924, s-au descoperit în total cinci figurinr dr os, din care una
singură în stratul inferior, iar celelalte patru în stratul superior, numit atunci Gnmelniţa B 13• Douft din ac('stea din urmă sint sigur din faza Jilava 14 ( = Gumrlniţa B 1).
Atrage atenţia una din ele. avind pe partea inferioară a <·orpului numeroasl' adîncituri 15 •
Despre eelt• două piese scoase la iveală, tot în anul 1924, cu prilejul săpăturilor
dr la Căseioarl'le, se menţionează C'ă ambele s-au găsit în stratul superior 16 , deci şi Pic
datează din faza Jilava. Fotografiile pieselor nu sint prea clare. Ambele sînt întrrgi şi
au marginea de sus a capului în unghi. Una din ele, poate neterminată, nu arc indicate
amănunte anatomicr 17 , iar cealaltă le arc puţin deosebitr, alcătuite din brnzi de cite
trei linii incizate, paralele. Din ele l'ste format triunghiul sexual şi alte două grupuri
11imilare de linii sînt trase în dr('ptul genunchilor 18 •
Observaţii stratigrafice clare s-au făcut, în privinţa figurinelor studiate şi în aşe
zarea de la Vidra. În studiul publicat despre figurinele antropomorfe ii zoomorfe găsite
se arată că în stratul Vidra II C, conţinînd materiale specifice fazei Jilava ( = Gumelniţa B 1) s-au descoperit patru figurine caracteristice seriei descrise mai sus. Căpşorul
lor are marginea de sus arcuită şi cite trei orificii în fiecare margine. Latura de jos este
dreaptă sau puţin arcuitl 11 •
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Dacă ţinem seama de condiţiile stratigrafice, În care au fost găsite astfel de figurine
ant1me ele au fost aflate toţdeauna în straturile superioare ale aşezărilor gumelniţene,

sîutem în măsură să le atribuim - În stadiul actual al cercetărilor - numai fazei finale
a culturii Gumelniţa, fază numită Jilava ( = Gumelniţa B 1, după periodizarea lui Dinu
V. Rosetti).
După cum am semnalat, figurinrlc antropomorfe descrise prezintă şi unele diferenţe,
mai cu seamă, în ceea ce priveşte forma capului. Unrle îl au rectangular, altele hexagonal.
După părerea noastră, nu este rxclus ca această caracteristică să oglindească o anumită
deosebire de ordin cronologic şi evidrnt o oarreare modifirare a „ranoanelor" respective
În această privinţă trebuie să avem în vedere faptul că majoritatea figurinelor plate de
os, similare, specificr fazei Sultana ( = Gumelniţa A 2) au capul de formă hexagonală 20 •
Considerăm că nu greşim atunci cînd prrsupunrm că o parte din catrgoria figurinelor
studiatr aici (anumP acrlra cu capul de formă hexagonalrt) constituir o continuare tipologică, dirrctă, În cursul fazei Jilava, a celor din faza prrcedcntă Sultana, deci rste posibil
ca l'lc să fie cu puţin mai nchi drcît cclelaltr aYÎnd căpşorul de formă rrctangulară. Partea inferioară a figurinelor drscrisr aici, din punct de vrdrrc tipologic se drosrbeşte foarte
clar de aceea sprcificri pirsc•lor din faza precedentă, prin aceea că în timpul fazri Sultana,
astfol de figurine au partra inferioară a picioarelor mult îngustată şi picioarcle drspărţitc
printr-o crrstăturrt lungă, adîncă şi Iată 21 , în timp ce scria noastră, are indicată num·i
linia dcspărţitoarr a picioarrlor.
Mai sînt dourt probleme importante de tă.murit: unde şi de către• rine erau confecţionate figuri1wlr antropomorfe de os descrise, cit şi celelalte categorii dr figurine de os.
La prima răspunsul l'Str drstul dr uşor, dacă ţi1,1em seama de o drscoperire făcută
de colrgii bulgari, în aşezarea gurnelniţeanf1 dr la Hotniţa. Cu prilejul săpăturilor arheologice, acolo în cuprinsul unei locuinţe distruse prin for, s-au găsit frlnrite materiale
dovedind existenţa în acea clădire a unui atrlier în earr se• făceau figuri1w antropomorfe
de os. Dintre dărîmăturilr dr lipitură arsă ale prrrţilor şi acoperite de rlr, s-au scos la
iveală plăcuţe dr os prrgătite pentru a fi transformatr în figurine, altrll' în curs de prelucrare, precum şi mai multe piese gata făcute 22• DP11copcrirea de la Hotniţa constituir.
o dovadă clară că figurinele Prau lucrate în „atrliPn•", aflatr nu în fiecare aşezare, ci
în anumite staţiuni. Realizarea figurinelor prrsup1111ra cunoaştc•rea unor metode spr.cifice de lucru şi, după cum aminteam. unrll' „canoane", c·arr drsigur nu rrau accesibile
oricui, ci numai unor persoane specializat<'. După pfm•rc•a noastră, în astfel de atclil're
se făcrau figurine antropomorfe dr os nu numai pentru comunitafra rrsprctivă, ci şi
pentru alte cîteva din aşezările din jur, in care• nu 8<' aflau ateliere similarr.
Figurinrlr drscrisc şi analizatr, fără îndoială sr lragit de cultul fertilităţii, ca şi
celelalte categorii de figurine antropomorfe dr os şi dr lut i.trs. Sprr deoRebir<' dr acestra
din urmă, estr posibil, ca figurinele studiatr aici, sfi fi fost purtatr la gît (de femei şi
fete), atîrnate de un şnur. (vczi ilustraţia la pag. l/vol. II)
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CONSIDERATJONS SUR LES FJGURINES PLATES E.V OS APPARTENANT A LA FIN
DE LA CULTUR1'1 OUMEL.VITZ.4. SUR LE TERRITOJRE DE LA ROU.U.ANIE

(Rbumk)
L'-aut.eur prese11te les figuri11es plates tll os
ayant la wte tU forme recta11gulaire ou l1ezagorial.e avec la partie i11ferie11re large 1i la base
et la limite droife.

Ce type des {i'guri11es proue11at1l des six agglosituees au sud tk la M1111tenie, appartient tl la pliase {iuale de la cuUure tk Gurnel11itza.
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FIU. 1 F[(;URJNES ANTIWPOMOllPHES EN OS, DB CASCIOAllBLI~ (J>'APlll'.:S Vf,ADIMIU 1>l!.1111'11ESCU, ARTA
NEOLITICĂ fN ROMÂNIA, PW. 101/1,3-7; IJAUTl·:Ull EN1'1!1'J 5,9 ET li,Y c111).
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FIG. 2 FIGURINE ANTROPOMORFE DE OS, DE LA: I. SUL'l'ANA (DCPA VLADIMIR DU1IITHESCC, f:.; RBVUJ:; INTJ:;HNAŢIONALE DES E'l'UDES DALKANIQUBS, III, li (li), DEOGiiAD, rn38, FI<:. 3/a): 2. f:UNESTI (DCPĂ DORIN POPESCU, fN DACIA, V-VI, 19J5-1!13ti, 1u:1~. p. ll!l, FIG. 11/2); 3-6. VIDRA (IJlJPĂ m:-; L' \'. ROSETTI, ÎS IPEK, 1~.
1V38, l'L. 28/1-4).

FIG. 2 FWRURINES ANTllROPO.lfORPllES E.V OS; DE 1 SULTANA (D',\PRES VL.4DIMIU DUMITRESCU, DANS
REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BALKANIQUES; 111; IT (G), BEOGRAD, 1938, no. 3/a; 2. CUNESTI (D'APRES DORIN POPESCU, DANS DACIA, V-VI, 1935-1936, 1938, P. 119, FIG. 11/2); 3-G. VIDRA (D'APRES
DINU V. ROSETTI, DANS ll'EK, 12, 1938, l'L. 28/1-·l).
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FIG. 3 FIGURINE ANTROPOMORFE DE OS, DB LA: TANGÎIW (DUP,\ D. DERCIU, ÎN IHIJV, I, 1935, p. 99, FIG. 36
ŞI P. 34, FIG. 41).
FIG. 3 FlUlUNES ANTHIWPOMORPllES
P. 33, FIG. 86 ET I'. 34, FIG. 41).

EN OS, DE

TANGIRU (D'APRES D. DERCIU, DANS BMJ'f, 1, 1936'
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