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Considera,ii
asupra
spiritualită,ii

bronzului timpuriu
MOLNAR Zsolt

Argument
Sentimentele ambigue faţă de moarte precum şi imaginea lumii de apoi create în conştiinţa comună a unei
comunităţi, au dus la formarea unor reguli conform cărora s-a desfăşurat înmormântarea defuncţilor.
Ritul şi ritualul în preistorie dispun de anumite elemente generale, legarea în poziţie chircită a morţilor,
incinerarea lor, precum şi unele care pot fi atribuite dovedindu-se în anumită măsură un element definitoriu
pentru un gmp de oameni.
Toate acestea formează acel rit şi ritual funerar care se materializează în orientarea gropii, a scheletului sau a
· cenuşii depuse, a inventarului funerar, reprezentând componente indispensabile ale spiritualităţii unei comunităţi omeneşti 1.
Imaginea despre viaţă a unui individ din epoca bronzului ne este transmisă prin intermediul simbolurilor
utilizate de către acesta. Analizarea acestora şi coroborarea rezultatelor cu informaţiile survenite în urma cercetării
ritului şi a ritual ului funerar, precum şi a modului de viaţă ne pot oferi o imagine aproximativă despre viaţa cultică
şi gândirea epocii bronzului.
În acest articol dorim să ridicăm câteva probleme legate de simbolistica şi viaţa cultică a perioadei timpurii
a epocii bronzului. Discuţia noastră este bazată pe o scurtă analiză a unor vase şi fragmente ceramice destinate
cultului aparţinând culturii Nagyrev.
Posibilitatea analizei arheologice nu ne stă la îndemână, ea presupunând o perspectivă cu precădere pozitivistă
de repe1toriere, demersul în sine fiind imposibil, deoarece pe teritoriul ţării noastre nu avem cunoştinţă de existenţa
unor materiale de acest gen, iar pentm zona Ungariei acest lucru a fost efectuat de către cercetătorii maghiari"1

M.Csanyi, Temetkezes, kullusz, sza/.:ralisje/kepek a Nagyrevi kulturaban, Dombokka l al/( Evszazadok, Bronzkon tel/-kultzlrak
a Karpat-medence sziveben, Budapest-Szo1nok, 1991-1992, p. 21.
2
!.Bona, 1'l1e Cemeteries o(the Nagyrev Cu/ture, A1baRegia, 2-3, (1962-1963) 1963: R.Schreiber, Szimb6/dws abrazo/asok
bronzkon edenyeken. Arch.Ert., 111, 1984 (cu bibl.).
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Prezentarea noastră nu se vrea exhaustivă. Scopul ei este sondarea avantajelor şi a limitelor unui mod de
abordare a secvenţelor de viaţă şi de spiritualitate preistorică, altul decât cea pur arheologică.
La prima vedere o asemenea încercare poate părea superficială unui arheolog. Oricum de un lucru suntem
convinşi: nu putem pătnmde dincolo de semnificaţia unui motiv incizat păstrat pe corpul unui recipient dându-i
diferite explicaţii nefondate, dar nici nu putem observa un fenomen în întreaga lui complexitate, dacă nu încercăm
să identificăm anumite simboluri, oricât de hazardată ne-ar părea aceasta la o primă abordare.
Dorim să pornim de la premisa că în general în culturile primitive- fie ele preistorice sau contemporaneanumite semne decorative de pe vasele cu destinaţie cultică au o valoare semantică constantă'
Pentru a nu cădea în capcana unui cod de semnificaţii greşite trebuie să păstrăm o atitudine critică, să nu
atribuim categoriei restrânse de simboluri o serie întreagă de motive ornamentale gravate, care au o circulaţie generală.
Semnificaţia sau presupusa semnificaţie a acestor simboluri este în mare măsură determinată de contextul
cultural în care decorul apare.
Trebuie să ne punem întrcb<!rea- în ce măsură "un motiv elementar" poate fi desprins din context, sau dacă
ansamblurile decorative constituie expresii complexe care nu pot fi sparte analitic.
Problema exegezei formelor artistice, mai precis interpretarea formelor decorative caracterizate printr-un
grad înalt de abstractizare şi artificialitate credem că depăşeşte, în oarecare măsură, cadrul analizei pur arheologice.
Fiind aleasă ca subiect al discuţiei de faţă, ea încearcă să găsească, în măsura posibilităţilor, argumente raţionale
pe baza cărora să se contureze o imagine mai clară în ceea ce priveşte societatea din perioada bronzului timpuriu~.
Nu putem aborda acest subiect fără o scurtă analiză a unor aspecte a modului de viaţă, a ritului şi a ritualului
fi111erar practicat de purtătorii culturii Nagyrev.
În cazul comunităţilor Nagyrev se poate observa o periodicitate a modului de viaţă, vizibilă în cazul aşezărilor
de la Budafok' şi Di6sd 6
Pornind de la premisa că poziţionarea geografică a acestor aşezări este defavorabilă din punct de vedere
economic, şi de la faptul că în cadrul materialelor arheologice descoperite în diferitele gropi menajere (singurele
complexe existente), găsim multe vase şi fragmente ceramice care au suferit deformări în timpul procesului de
confecţionare 7 , aceste două aşezări par să fi fost locuite de către un grup de meşteri specializaţi în producerea
ceramicii. Aceştia locuiau aici doar într-o anumită perioadă a anului 8 .
Această ipoteză 9 coroborată cu rezultate ale cercetărilor efectuate în necropole, ne pot sugera existenţa
unui univers al pwtătorilor culturii Nat,ryrev în cadrul căruia diferitele elemente se succed cu o "regularitate
matematică''.

Referitor la necropolele acestei culturi, din păcate, dispunem de o cantitate redusă de informaţii. Pornind
de la studiul elaborat de r. Bona 10 ce se bazează pe cercetările arheologice a necropolelor de la T6szeg- Okorhalom,
Szolnok - Szanda, Szoreg şi Kulcs, la care se adaugă informaţiile survenite în urma noilor cercetări, credem că în
fazele timpurii a culturii discutate se caracterizează prin biritualism 11 .
Apariţia înhumaţiei se datorează, mai degrabă, influenţelor culturale venite din partea grupului Beba Veche
- Pitvaros, respectiv din fazele timpurii a culturii Szoreg ~.
1

M.Gimbulas, Cu/Jură şi civiliza,tie, Bucureşti. 1989, p. 19.
lb1dem.
'R.Screiber. Korabronzkori lak6gbdor Budafokon. Bp.Reg.. XX. 1963, p. 223.
6 ldem .. lnagyrevi kul111ra Jelepe Diâsdon.Arch.Ert .. 108, 1981, p. 135-157. p. 138.
-ldcm. Korahronzkori lakogodiir Budafokon. Bp.Reg .. 'XX. 1963. p. 223. R.Schreiber.A nagyrevi kullilra telepe Diosdon. p. 138.
M ldem. A nagyrevi ku/111ra re Iepe Diosdon. p. 138 sq.
• Prin tem1enul de: periodicitate a modului de viaţă intelegem executarea unor îndeletniciri într-un anumit anotimp, sau anumite
luni a anului. consecutiv mai mulţi ani.
10 I.B6na, Tlie Ceme/eries o.ftlie Nagyrev Cu/ture, p. 11-23.
11 M. Csanyi, Pratiques fimeraires. cu/le et symboles sacraux de la cu/ture de Nagyrev, Le Bel Age Du Bronze En Hongrie, 1992,
·1

1

p. 83-88.

.
M.Csanyi, Temelkezes, kultusz. szakralisjelkepek a Nagyrevi lmlturaban, Dombokka Vaii/ Evszazadok, Bronzkori tell-ku1rurăk
a Karpăt-medence sziveben, p. 21 sq.
n
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Un număr de 6-7 morminte formează acele "unităti de bază" din multitudinea cărora se compun necropolele
Nagyrev. Adesea în cadrul unei astfel de "unităţi" se pot separa şi câteva perechi de morminte. Astfel, importanţa
legăturilor de sânge în cadrul colectivităţii umane din cultura Nagyrev poate fi observată atât în structura aşezărilor
cât şi în diferitele necropole. 13
În necropola de la Kulcs 14 întâlnim o situaţie total schimbată faţă de realităţile din fazele timpurii şi clasice
Nagyrev, aici resturile incinerate ale defuncţilor sunt puse în mod obligatoriu în urne, şi acoperite de obicei cu
străchini.: 5

În pofida informaţilor lacunare deţinute până acum pot fi făcute anumite precizări:
Gropile de mormânt sunt rectangulare cu colţurile rotunjite, orientate E-V, inventarul este depus pe
latura estică, iar cenuşa şi oasele calcinate se situează în colţul de N-E.
În cazul mormintelor de înhumaţie întâlnim aceeaşi orientare a gropii, iar craniul defunctului este
depus în majoritate a cazurilor în colţul de N-E, similar cenuşei şi oaselor calcinate din mormintele de
incineraţie în groapă .
16

În spatele acestor reguli stricte privind ritul şi ritualul funerar, se situează o imagine creată despre univers
care se clădeşte pe principiul simetriei.
Acest lucru este reprezentat prin motivele gravate pe pereţii vaselor, în decorul geometric care se repetă cu
regularitate pe pereţii locuinţelor de suprafaţă 17 , sau prin poziţionarea şi forma rectangulară a gropilor de mormânt 18
Acest sistem de simboluri se bazează pe cutumele comunităţii, ilustrând grafic atitudinea omului primitiv
vis-a-vis de puterea supranaturală 19 .
În cadrul ceramicii diferitele semne, cu o reală sau presupusă valoare simbolică, apar în majoritatea cazurilor
pe căni şi căniţe 20 Afirmaţia se bazează pe faptul că din totalul de 30 de vase şi fragmente ceramice aparţinând
culturii Nagyrev, 14 sunt căniţe prevăzute cu torţi în bandă, iar 9 sunt căni de diferite dimensiuni.
Categoria amforelor, a străchinilor şi a castroanelor fiind reprezentate prin câte un exemplar.
Decorul, mai simplu sau mai complex, al vaselor se compune din motive geometrice precum şi din alte
semne puternic stilizate.
Diferitele semne par a avea o valoare simbolică şi ele apar frecvent în aceeaşi asociere pe vasele diferitelor
culturi aparţinând perioadei bronzului timpuriu (vezi culturile Nagyrev şi Mureş)" 1 .
Unele semne pot fi simple elemente decorative. Ele par a forma un cadru în jurul altor semne cu o
incontestabilă valoare simbolică. Pot fi însă şi nişte elemente simbolice redate foarte schematic şi simplificat,
utilizate cu scop aproape decorativ, care prin repetarea ritmică pun în evidenţă "mesajul" transmis de ansamblul
simbolurilor plasate în poziţie centrală. 22
Conform părerii cercetătoarei R. Schreiber pe baza ornamentelor se pot distinge diferite categorii~'.
Cele mai simple (Pl. 5/4, 6/5) sunt decorate cu benzi circulare formate din motivele ornamentale. (X-uri
încadrate între două linii verticale etc.f4 .
13

Ibidem.
1. Bona, 111e Ear~v Bronze Age Cemetery al Kulcs and the Kulcs Group ofthe Nagyrev Cu/ture, AlbaRegia, 1, 1960, p. 7-15;
ldem. The Cemeteries ofthe Nagyrev Cu/ture, p. 11-23.
15
M. Csa.nyi, Pratiquesfuneraires. culte el symboles sacraux de la cu/ture de Nagyrev, Le Bel Age Du Bronze En Hongric. 1992, p. 84.
16
M. Csanyi. Temetkezes, kultusz, szakralisjelkepek a Nagyrevi kultzlraban, Dombokka l'a/It Evszazadok, Bronzkonte/1-ku/tz/rak
a Karpât-medence sziveben, p. 24.
17
M. Csanyi, I. Stanczik, lorbericht iiber dieAusgrabungen der bronzezeitlichen Te/lsiedlwzg von 7iszaug-Kemenytetb), Arch.Ert.,
109, 1982, p. 243-244 şi Pl. 5.
18
M. Csanyi, Temetkezes, kultusz, szakralisjelkepek a Nagyrevi kultzlraban, Dombokka Va/It Evszazadok, Bronzkori te/1-ku/tilrak
a Karpat-medence sziw!ben, p. 25.
19
Ibidem.
20
R. Schreiber. Szimh6/ikus abrazolasok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., III, 1984, p. 18.
21
!btdem.
22
!btdem.
23
Ibidem.
2
" Ibidem.
1
"
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Pe alte vase apar figurile umane şi a unor păsări, redate stilizat, încadrate de linii orizontale sau în zig-zag.
(Pl. 511 a-b, 2, 5, 6/3).
Figura umană, redată în diferite ipostaze, poate fi întâlnit şi în perioade anterioare epocii bronzului. Acestea
au fost publicate de către l Banner, în cursul analizei figurilor antropomorfe întâlnite pe vasele de la T6szeg25
La aceste figuri, redarea capului în formă de piaptăn (Pl. 3, 8) pare a se asocia cu o anumită poziţie picioarelor
(Pl. 3) şi a mâinilor ridicate în formă de adorare 26 .
Figuri cu partea superioară în formă de piaptăn se întâlnesc şi în perioada bronzului mijlociu, cu precădere
în faza timpurie a culturii Vatyac 7 .
Uneori aceste figuri antropomorfe sunt plasate în centrul compoziţiei şi au dimensiuni mai mari decât
altele cu care apar în asociere. (Pl. 1, 4, 8/2a-b) Figura centrală poate fi situată între doi copaci, redate sub forma
unor Y-uri (Pl. 8/2a-b )sau V-uri (Pl. 4). Lângă copaci pot să apară şi alte figuri antropomorfe stilizate, de dimensiuni
mai reduse.
Acestea din urmă pot fi reprezentate singure, alături de figura antropomorfa de dimensiuni mai mari, sau
de păsări, elemente cu o certă valoare simbolică. (Pl. 511 a-b)
Repetarea a unor scene pe corpul aceluiaşi recipient (PI.4) poate avea şi ea la rândul ei o semnificaţie bine
stabilită 28

O singură dată (Pl. 8/2a-b) figurii umane aflată între doi copaci stilizaţi, i s-a gravat capul printr-un semicerc
situat între cele două mâini ridicate. Prin acest lucru figura iese în evidenţă faţă de alte elemente ale compoziţiei.
În cadrul figurilor umane care alternează cu copaci, cel cu capul redat în formă de semicerc dobândeşte un rol
central în evenimentul sau activitatea redată de scenă. Motivul pasării apare în vecinătatea acestei figuri.
Figurile antropomorfe pot să apară în asociere cu simbolul sanctuarului sau al unei case, fiind legat de unul
dintre pereţi sau de baza acesteia printr-o linie orizontală dreaptă sau în zig-zag29 (Pl. 4).
Păsările pot fi reprezentate în timpul zborului sub forma unor W-uri mai alungite, sau redate prin desen
puternic stilizat şi schematic.
Trebuie să menţionăm faptul că anumite motive apar nu numai pe ceramica culturii Nagyn!v, ele pot fi
observate şi pe cea a culturii Vucedol din Slovenia30 , Bosnia31 şi Ungaria 32
Se pare că, apariţia acestor simboluri şi motive ornamentale în decorul ceramicii Nagyn!v nu pot fi legate
doar de fazele târzii. Putem afirma că utilizarea lor la o gamă largă se leagă în mod sigur de această perioadă 33 .
Conform părerii unor cercetători din Ungaria, aceasta se situează la un orizont de bronz timpuriu IIIa, şi
corespunde momentului de întemeiere a aşezărilor de tip te!P 4 .
Observaţii

Putem observa anumite caracteristici:
Motivele sunt întâlnite cu precădere în decorul unei anumite categorii de vase, şi au ca analogii unele
semne, cu conotaţie magică, din perioada neolitică.

J. Banner. Menchendartstellungauf einem Geftiss von T6szeg und die Frage der sogenannten Krotengeftisse. PZ. 36, 1958. p.
244-254. Fig. 6.
) 6 R. Schrcibcr, Szimb6likus abrazolasok bronzkori edenyeken. Arch.Ert., 111, 1984, p. 20.
2' 1. Bona, Die mittlere Bronzezeit L'ngarns und ihre siidostlichen Bezielnmgen, AH., 49, 1975, Pl. 10/ 8, 24.
)s R. Schreiber. Szimbolikus abrazolilsok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., 111, 1984, p. 16.
29 F. Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschungen in Ungarn 1912-1936, BRGK, 24-25, (1934-1935), 1937, p.D, Pl. 5, P. Patay,
Koral bronzkori kultltrak a Magyarorszagon, Diss.Pann.Ser., li, No.l3, 1938, Pl. 5, R.Schreiber, SzimbO/ikus abrazolasok bronzkori
edenyeken. Arch.Ert., p. 20.
.
JO R. Schreiber. Szimb6/ikus abrazolilsok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., 111, 1984, p.25.
" A. Bcnac. Studien zur Stein-und Kupjer.zeit im nordwestlichen Balkan, BerRGK, 42. (1961). 1962. p. 1-171. Pl. 28/4, 5.
32 F. Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschungen m Ungarn 191 2-193?. Pl. 20.
JJ R. Schreibcr. Szimb6/ikus abrazolilsok bronzkori edenyeken, Arch.Ert., 111, 1984. p. 25.
3' R. Schreibcr. A nagyrevi lwltura te Iepe Di6sdon. Arch.Ert .. 108, 1981, p. 135-156.
)s
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Ele formează scene narative, care pot fi dublate pe corpul recipientului. Această dublare cât şi redarea într-o
poziţie răsturnată cu 180° faţă de cea normală a anumitor scene, deocamdată nu poate fi explicată.
Analiza acestora, la momentul actual, ne permit doar enunţarea a unor observaţii de ordin general.
Sperăm ca cercetările viitoare din spaţiul Bazinului Carpatic vor da suficiente informaţii, pentru a oferi
posibilitatea formării unei imagini mai clare despre spiritualitatea comunităţilor omeneşti din bronzul timpuriu.

CONSIDERATIONS ON BRONZE AGE'S SPIRIT
(Abstract)

Amplified by the ambiguous feelings towards death, the common conscience of the human community
developed a particular view upon the world and generated certain social conventions; according to them carried
on funerary rituals.
Prehistorically rituals dispose on certain general elements that can not be linked to different human
communities (such as: binding in a contracted position or incinerating the human corps) and also disposed on
particular elements that can be specific for a group of people, representing the indispensable elements from a
human community's spirit, the funeral ritual is involved in the orientation ofthe graveholes, ofthe scheletuous or
of the ashes.
A Bronze Age individual 's vi sion upon life is transmitted through the symbols used by him. Scientists got
an almost complete picture ofthe Bronze Age cultic life analyzing these symbols and corroborating the results to
information on the funeral rituals.
Analyzing the Nagyrev culture and particularly the vase-collection we can notice certain characteristics
the motifs appear pre-eminently in the decoration of a certain category of vase. They share some analogical signs
with magica! sense from the Neolithic period. These decorations contain narrative scenes doubled sometimes on
the pots. The doubled scenes and the 180ş rotated positioning of the scenes can not be explained yet.
Under these circumstances, we can conclude only on general observation Hopefully the new researches
from the Carpathian basin will provide enough information that we can develop into a largest picture on the
Bronze Age's human community spirit.
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Pl. 1. Vas aparţinând culturii Nagyrev, Budapesta, Pannonhalmi ut. apud R Schreiber.
1. Imaginea frontală; 2a-b. Friză omamentală desfăşurată (redată în poziţie inversă); 3a-b. Friză omamentală
desfăşurată (redată în poziţie inversă).
http://cimec.ro
/ http://complexulmuzealbn.ro

2

1b

1

1

3a

4

3b

5

Pl. 2. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev. apud R. Schreiber.
1a-b. Toszeg. Vas cu friză ornamentală desfăşurată (poziţie inversă); 2. T6szeg. Fragment ceramic;
3a-b. Tiszaug. Fragment ceramic; 4. T6szeg. Fragment ceramic; 5. T6szeg. Fundul vasului nr. 3; 6a-b. T6szeg.
Ornamentul desfăşurat
al fragmentului nr. 2.
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Pl. 3. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev. apud R. Schreiber.
1. T6szeg. Fragment ceramic, motivul ornamental redat în poziţie inversă; 2. T6szeg. Fragment ceramic;
3. T6szeg. Fragment ceramic; 4a-b. T6szeg. Vas ceramic şi friză ornamentată desfăşurată (redată în poziţie
inversă); 5. T6szeg. Vas ceramic; 6. T6szeg. Fragment ceramic; 7. T6szeg. Vas ceramic.
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Pl. 4. Vas aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.
la-b. Nagyrev-Zsid6halom.
Vas cu friza ornamentată
desfăşurată; 2. Nagyrev-Zsid6halom. Vas ceramic.
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Pl. 5. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.
l a-b. Devavâ.nya-Terehalom. Vas ceramic cu friză ornamentală desfăşurată; 2a-b. Gyula-Torokzug. Vas
ceramic cu friză ornamentală
desfăşurată; 3-4. Tolna megye. Fragmente ceramice; 5. Tokol. Vas ceramic.
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Pl. 6. Vase şi fragmente ceramice aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.
la-b. Csepei-Haros. Fragmente ceramice; 2. Gerjen. Fragment ceramic; 3a-b. Dunaujvaros. Vas ceramic;
4a-b.http://cimec.ro
Ujdomb6văr. Vas/ ceramic;
Sa-b. Szentendre. Vas ceramic.
http://complexulmuzealbn.ro
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Pl. 7. Vas ceramic aparţinând culturii Nagyrev, apud R. Schreiber.

1a-b.http://cimec.ro
Dunaujvaros. Vas/ http://complexulmuzealbn.ro
ceramic cu friză ornamentală desfăşurată.
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Pl. 8. Vase ceramice aparţinând culturii Mureş, apud R. Schreiber.
la-b. Mokrin. Vas ceramic cu friză ornamentată desfăşurată (redată în poziţie inversă); 2a-b. Mokrin. Vas
ceramic cu friză
ornamentată desfăşurată.
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