RESTAURAREA UNOR OBIECTE DE CULT NEOLITICE:
IDOLI ANTROPOMORFI ŞI AMULETĂ
Daniela

Gheară

Rezultatul săpăturilor sistematice efectuate într-un sit neolitic identificat
prin laborioase cercetări de teren, a pus în circulaţie un bogat şi variat material inedit
aparţinând culturii Turdaş.
Manifestare a posibilităţilor artistice ale omului, plastica în lut atinge în această
perioadă un vârf al măiestriei, producând adevărate capodopere ale modelării lutului.
Trebuie menţionat că marea majoritate a acestor artefacte are un rol cultic, aşa-zisele
ornamente care decorează figurinele având corespondenţă în plastica monumentală şi
constituind o simbolistică a cărei sensuri, de cele mai multe ori, nu le cunoaştem.
Ca urmare a pătrunderii comunităţilor culturii Vinea în sud-vestul Transilvaniei,
în regiunea cursului mijlociu al Mureşului, s-a format, după unii specialişti, cultura
Turdaş, după alţii, o variantă a culturii Vinea.
Un important complex de cult aparţinând acestei perioade a fost descoperit la
Orăştie - Dealul Pemilor şi este alcătuit din trei statuete antropomorfe de lut şi o
amuletă.

Prima statuetă .este confecţionată din lut fin, bine ales; ardere bună, culoarea
de la cărămiziu către galben şi cenuşiu, prezentând efectul cromatic denumit de
obicei „flecuri", datorat probabil incendiului ce a devastat locuinţa şi a dus la arderea
secundară a piesei. Înălţimea statuetei este de 11,9 cm iar lăţimea maximă 6, 1 cm.
Personajul reprezentat este masculin. Vestimentaţia este alcătuită dintr-un brâu
(redat prin trei incizii adânci în jurul şoldurilor), o apărătoare de sex (figurată prin şase
incizii adânci), legate de brâu printr-un şnur redat printr-o incizie şi trei coliere de
lungimi diferite (incizii adânci, întretăiate la intervale egale de tăieturi scurte). Ele sunt
vizibile numai pe piept, la spate pierzându-se sub podoaba capilară.
Amănuntele anatomice sunt realiste. La piciorul drept, singurul căruia i s-a
păstrat laba, au fost modelate cele cinci degete: fesele sunt bine figurate; mâinile sunt
înfipte în brâul incizat; sunt redate amănuntele feţei: nasul, ochii, gura. Nasul este de
mari dimensiuni şi este realizat prin strângerea pastei moi între degete; părul este
realizat prin tăieturi scurte, în zigzag. Personajul este redat în mişcare, cu piciorul şi
umărul drept înainte.
Figurinele masculine sunt considerate ca reprezentând nu o divinitate ci, un
acolit al acesteia.
A doua piesă este o statuetă fragmentară (se păstrează doar capul), modelată în
lut bine ales, degresat cu nisip fin, bine arsă, de culoare galbenă către roşcat sau cenuşiu
pe porţiuni mici, din cauza arderii secundare. Înălţimea fragmentului este de 3,9 cm,
lăţimea de 2,9 cm.
Faţa statuetei este modelată cu mâna, nasul fiind obţinut prin strângerea între
degete a lutului moale, părul este redat tot prin incizii (mai fine decât la piesa
precedentă). La gât are de asemenea coliere incizate.
Acest fragment de statuetă antropomorfă ar putea reprezenta perechea feminină
a primei statuete deoarece partea păstrată - capul - este de dimensiuni mai mici şi cu
trăsăturile feţei mai fin redate.
Figurinele feminine constituie reflectarea cultului fertilităţii, dar au şi alte
semnificaţii magico-religioase: divinitate protectoare a căminului, sau, pentru cele
variază
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descoperite în morminte, divinităţi protectoare ale celor decedaţi precum şi multe alte
interpretări ideologice (în funcţie de poziţia mâinilor).
Protoma de vas, antropomorfă, este executată din pastă fină, degresată cu nisip şi
mâl, ceea ce o face făinoasă la pipăit, aspect dat şi de căderea slipului piesei. Ardere
bună, culoare roşie, înălţimea fragmentului 7 ,5 cm, lăţimea 4,5 cm.
Protoma are părul prins. Coafura este reprezentată prin trei „gurguie", două la
tâmple şi unul în creştet. Pe părţile laterale ale gâtului prezintă câteva incizii, probabil
cozile părului, ca o continuare a coafurii.
Amuleta, o tăbliţă de lut ars, este ornamentată în manieră turdăşeană şi pare a
avea mai degrabă rol decorativ decât simbolistic sau o posibilă modalitate de
îndepărtare a spiritelor malefice.
Acest complex de cult reprezintă o „trusă magică". El nu a fost evacuat de
locuitorii locuinţei din cauza distrugerii violente şi părăsirii precipitate a aşezării.
În cazul în care statuetele reprezintă o pereche ne aflăm în faţa unei descoperiri
ca cea de la Cernavodă sau Parţa.
Împreună cu comisia de restaurare şi pe baza investigaţiilor efectuate am stabilit
fluxul tehnologic de restaurare la care piesele urmau a fi supuse.
Astfel, prima operaţie care a fost efectuată a constat în îndepărtarea depunerilor
superficiale prin emoliere în soluţie 1% de Romopal OF 10, urmată de curăţiri mecanice
uşoare sub jet de apă distilată cu ajutorul unui baton din fibră de sticlă. Prin această
operaţie depunerile de pe obiecte au trecut în soluţia apoasă şi s-a reuşit astfel
îndepărtarea parţială a lor.
După o spălare abundentă în apă distilată piesele au fost supuse tratamentului
chimic care a constat în imersia obiectelor în soluţie apoasă 37,2%0 de Complexon ID la
o temperatură de 70°C. Încălzirea s-a făcut în scopul obţinerii unei rate optime de
extragere a ionului metalic din depunerile de carbonaţi prin solubilizarea rapidă a
acestora. Pentru a evita formarea unei bariere a produşilor de coroziune, trecuţi în
soluţie, în jurul obiectului, soluţia a fost agitată periodic. În decursul acestei operaţii de
curăţire chimică este necesară supravegherea continuă a stării depunerilor şi uşurarea
desprinderii acestora cu ajutorul unei pensule cu păr moale.
După îndepărtarea crustelor urmează neutralizarea prin imersie în băi de apă
distilată. Prin acelaşi efect de capilaritate soluţia de Complexon ill este înlocuită cu apă
distilată, fenomenul producându-se în porii materialului ceramic.
După uscare la temperatura mediului ambiant fragmentele au fost asamblate cu
Aracet E 50, completarea părţilor lipsă făcându-se cu gips.
Finisarea părţilor completate s-a făcut în tehnică manuală cu bisturiul şi hârtie
abrazivă de diferite durităţi.
Restaurarea cromaticii s-a obţinut prin integrarea părţilor completate cu gips cu
ajutorul vopselelor tempera.
După uscarea la temperatura ambiantă, ultima operaţie efectuată a fost
conservarea generală a obiectelor printr-o pensulare fină cu Nitrolac diluat 2: 1 în scopul
protecţiei faţă de agenţii distructivi ai mediului ambiant.
Restaurarea acestor obiecte a ridicat unele probleme având în vedere fragilitatea
lor deosebită, dar valoarea lor instructivă recompensează eforturile depuse pentru
realizarea acestora.
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PI. I. Idoli înainte de restaurare
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Pl. II. Idoli
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RESTORING A FEW NEOLITmc CULT OBJECTS:
ANTROPOMORPHIC STATUETES AND AMULET
Abstract
The systematic excavations at the Neolithic site from Orăştie-Dealul Pemilor revealed
an important cult complex consisting in three anthropomorphic statues made out of earthenware
as weH as an amulet.
The paper describes these objects frolll an aesthetical point of view and from a
conservatioo perspective, observing the materials and techniques.
Taking all these ioto account as well as the resuit of the investigations, we suggest and
describe the methods for the restoration of this "magica} kit".

THE LIST OF THE PLATES
PI. I. Idols before restauration
PI. II. Idols after restaoration
PI. m. Amulet: a) intime of restauration; b) after restauration.
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