
STATUETELE DE OS DIN CULTURA GUMELNITA , 

Statuetele antropomorfe lucrate din os au început să apară în cursul cercetărilor 
arheologice încă de la începutul secolului trecut, atrăgând astfel atenţia specialiştilor. 
Definirea lor din punct de vedere tipologie s-a făcut pe măsura acumulării datelor, iar 
contextele stratigrafice în care au fost descoperite au permis includerea lor În faze de 
evolutie ale culturii Gumelnita. , . 

Statuetele de os sunt specifice complexului cultural Gumelniţa - Karanovo VI -
Kodjadermen1• ele fiind cunoscute şi În alte culturi dar În număr mai mic. O tipologie 
unanim acceptată a rezultat în urma studiilor efectuate de către mai mulţi cercetători. cum 
ar fi: Vladimir Dumitrescu. Eugen Comşa, Radian-Romus Andreescu. Unul din criteriile 
prin care statuetele au fost împăJ1ite a fost criteriul morfologic . 

• 

[n funcţie de acest criteriu ele au fost Împărţite in trei tipuri: statuete prismatice. 
statuete plate şi statuete convexe denumite şi .. en violon,,2 

Primul tip este cel al statuctelor prismatice. ce pot li diferenţiate în două variante În 
funcţie de prezenţa sau absenţa oriticiilor laterale pe cap3 

Forma acestora este de prismă triunghiulară. partea superioară fiind rctuşată. 
Lnghiul ascuţit dintre două laturi redă faţa cu nasul ascuţit. acesta semănând cu un cioc". 

De multe ori ochii sunt indicaţi prin câte o adâncitură rotundă pe o parte şi alta a 
nasului. Pe marginea celor două laturi. care reprezentau faţa. se realizau câte două-trei 
perforaţii verticale. posibil pentru a se fixa de verigi mici de sârmă de cupru. Menţionăm in 

acest sens o statuetă descoperită la Măriuţa; (fig. 1). Acestor verigi li se vor da semnificaţii 
multiple. cum ar fi cercei sau mijloace de susţinere6 

Baza este aplatizată, probabil ca statueta să poată fi aşezată şi in poziţie verticală. 
Acest tip de statuete sunt lucrate în marea majoritate din metapodii de porc şi mistreţ, dar 
şi din metapodii de urs, bovine şi ovicaprine

7 Fac excepţie unele statuete care nu sunt 
lucrate din metapodii, ci din altc oase cum ar fi cele de pasăreR• 

Statuetele prismatice sunt cunoscute la nordul Dunării în cultura Gumelniţa. În faza 
A2 şi continuă evoluţia şi în faza B1. La sudul Dunării apar în Karanovo V. Astfel de 

statuete au fost descoperite şi in culturile Sălcuţa şi Cucuteni9• prezenţa în aceste culturi 
• 

fiind probabil datorată contactelor specifice dintre comunităţile neo-eneolitice. [n acest caz 
considerăm că se poate afirma existenţa unor circuite de schimb. 

Până în prezent sunt cunoscute circa 60 de statuete prismatice de os, majoritatea 
fiind fără perforaţii laterale10 Piesele Îară orificii sunt asemănătoare cu cele cu orificii 
laterale. 

Semnificaţia acestor statuete poate fi variată. Una din ele este utilizarea lor ca amulete. 

I Radian Andreescu. Plastica antropomorfo gumelmÎ{eana - Analiză primară, Bucureşti. 2002. p. 55 
, Eugen Comşa, Figurinele antropomorje din epoca neolilieli. Bucureşti. 1995. p. 55-63 
, Radian Andreescu, op. ciI . . p. 55 
� Vladimir Dumirrescu. Arta preistorică În Romania, Bucureşti. 1974. p. 244 
, Radian Andreescu, op. ciI. p. 56. pl. 41/3 
, Eugen C om şa, op. ciI .. p. 61 
� Ibidem, p. 67 
, Dumitru Bereiu. 1995, p. 540 - 541, fig. 66/6. cf. Radian Andreeseu. op. ciI . . p. 62 
, Eugen Comşa, op. ciI. p. 61 
'" R d' A d 

. 
6" a 13n n reescu,op. Cit., p. _ 
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Al doilea tip de statuete este reprezentat de cel al statuetelor plate. acestea fiind cele mai 
frecvente. majoritatea fiind descoperite întregi. 
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Palierul cronologic în care ele apar este etapa Gumelniţa A I şi continuă şi în fazele 
următoare II . 

Acestea au fost clasificate în mai multe variante: a) cu picioarele separate efectiv: 
b) cu partea inferioară decorată: c) cu partea inferioară nedecorată; d) schematizate, fără 
detalii anatomice sau decorl2 

Etapele prelucrării acestui tip de statuete au putut fi observate prin intermediul 
descoperirii de la Hotniţa în Bulgarial3. Aici a fost descoperit un atelier de figurine de os. 
Acestea se aflau În curs de prelucrare, conservându-se datorită incendierii a locuinţei
atelier. 

• 

In ceea ce priveşte faza A 1 s-au descoperit până în prezent doar şase statuete 
aparţinând acestui tipl4 Dintre acestea. trei reprezintă o variantă deosebită întâlnită doar în 
această fază. Prima din cele trei statuete deosebite are capul şi corpul relativ triunghiulare 
şi o incizie orizontală pe faţă (fig. 2). Celelalte două sunt oarecum asemănătoare. ele având 
capul în formă romboidală cu o perforaţie centraIăI'. 

Celelalte trei piese se regăsesc tipologie şi în următoarele faze ale culturii 
Gumelniţa, A Î şi B 1. În etapa A2 statuetele se diversifică din punct de vedere tipologie. 
acestea având un decor relativ bogat. 

O primă variantă cuprinde statuete cu picioarele separate efectiv. această separaţie 
tacându-se în general de la genunchi în jos (fig. 3). Aceste piese sunt bine realizate în 
ceea ce priveşte decupajul. şlefuirea şi decorarea. Astfel. inciziile şi orificiile au fost 
interpretate drept reprezentări ale unor detalii anatomicelo. Această categorie de piese 
evidenţiază plasticitatca corpului omenesc. Faţa este sugestiv realizată cu ochii marcaţi 
prin puncte. gura printr-o linie orizontală subliniată uneori de un şir de gropiţe, iar nasul 
printr-o muchie mediană sau creastă 17 

Toate statuetele au triunghiul sexual marcat prin incizii. iar partea inferioară 
decorată cu şimri de puncte. incizii sau crestături. Partea inferioară este uneori 
disproporţionat de lungă faţă de cea superioară. 

A doua variantă a statuetelor plate de 0S prezintă partea inferioară bogat decorata 
• 

cu şimri de puncte sau incizii. In comparaţie cu varianta anterioară. acestea sunt lucrate 
mai neglijent. Picioarele sunt separate printr-o linie mediană incizată vertical. Ochii şi gura 
sunt asemănător realizate, ca la varianta anterioară. 

Partea inferioară prezintă o formă trapezoidală. Posibila interpretare a grupelor de 
gropiţe anate pe faţa anterioară şi dorsală este tatuajul18 În unele cazuri punctele adâncite 
este posibil să ti lost umplute cu pastă albă. Unele piese au pc linia şoldurilor o incizie cu 
două puncte adâncite deasupra sau nunlai două puncte adâncitel9 

A treia variantă cuprinde un nunlăr mic de statuete, circa şapte. Se caracterizează 
prin absenţa decorului. Este reprezentat triunghiul sexual marcat prin incizare20. 

1\ Radian Audreescu. op. cit" p. 55·59 
"Ihidem. p. 56 
13 Eugen Comşa, op. Cii., p. 55 
" Radian Andreescu. op. ciI . . p. 55 
l� Ibidem 
" Eugen Comşa. op. ciI . . p. 56 
17 Vladimir Dumitrescu. Arta preislOrică in România. Bucureşti: 1974, p. 246 
III Ihidem 

. 

l'Radian Andreescu. op. ciI .• p. 57 
:0 Ibidem 
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A patra variantă are ca element specific absenţa decorului şi a detaliilor faciale. 
Unele dintre ele probabil erau în curs de prelucrare sau decorare. Finisarea este pUţin 
îngrijită. Unele dintre acestea au ochii marcaţi prin perforaţii. Menţionăm În acest sens o 
statuetă descoperită la Măriuţa2I În etapa Gumelniţa B I acest tip de statuete continuă in 
linii mari aceeaşi morfologie ca in faza A2. unele statuete fiind îngrijit lucrate. dar decorul 
se degradează. 

Modul de impodobi re a unor piese cu cercei, colier, brâu şi verigi în jurul 
picioarelor. toate de aramă. dovedeşte atenţia acordată acestor reprezentări şi rolul jucat de 

" 
acestea-- (fig. 3). 

Statuetele plate de os sunt lucrate din plachete care provin de la oase lungi (tibie. 
metapodii) sau coaste. Gradul de şlefuire şi prelucrare împiedică identificarea speciei de 
animale de la care provine osul. Aceste statuele de la inceputul şi sfârşitul culturii 

. ' 
Gumelniţa au fost preluate ca tip de către populaţiile din cultura Să!cuţa-'. 

Al treilea tip este reprezentat de statuetelc conwxe numite şi .. en violon"(fig. 4). 
Acestea au fost clasificate în două variante. în funcţie de prezenţa sau absenţa pe cap a 
prelungiri lor laterale ascuţite. Statuetele convexe au trci părţi principale: .. capul". gâtui 
inalt şi relativ îngust. şi corpul de formă dreptunghiulară sau puţin lărgită la bază2�. Aceste 
statuele nu sunt propriu-zis plate. ci prezintă profilul arcuit2;. 

in etapa Gumelniţa A2 s-au descoperit şase exemplare. dintre care una rară 
prelungiri ascuţite pe cap. Această statuetă are capul relativ pătrat. acesta prezentând cinci 
perforaţii. din care una centrală"'. Statuetele cu prelungiri laterale au capul extrem de 
stilizat. acesta fiind arcuit la partea superioară şi continllândll-se În jos de o parte şi de alta 
cu două .. urechi" lungi şi ascuţite orificiile situate pe cap nu pot ti considerate ca indicând 

" 

ochii- . , 
In etapa Gumelniţa B 1 piesele descoperite sunt fi-agmentare. neputând fi precizată 

. 
d' . 18 vananta m care provm . 

Figurinele .. en violon" au fost lucrate porţiuni arcuite dinspre extremitatea 
superioară a unor oase mari de bovine"9 Acestor figurine li s-au dat mai multe semnitlcaţii 
printre care apărători pentru braţe (O. Rosetti) sau instrumente muzicale (E. Comşa). dar 
sunt puse si În legătură cu practicile funerare. 

Pentru semnificaţiiie statuetelor de os au lost formulate mai multe ipoteze. unele 
fiind puţin' plauzibile. cum ar tI nudul. .. Moartea" sau zeităţi cum ar fi zeiţa pasăre sau zeiţa 
şarpe'o Şi alţi autori au considerat statuetele din os ca fiind zeităţi. folosind termenul de 

" E. Paveleţ. 2000. p. 145. cf. Radian Andreescu. op. cit .. p. 57 
2� Silvia Marinescu-Bâlcu. Barbu Ionescu, Catalogul sculpwrilor eneo/ith't' din ,\1u=eu! Raional 

Olteniţa. 1967. p. 24 
,
. 

-" Eugen Comşa. op. cit .. p. 57 
" Ibidem. p. 64 
;5 Vladimir Dumitr�scu. FigurineJe anlhropomnrfe de os din civili:a{ia eneoJiJÎcă halcano

danubhmă. În voi. inchinare lui X. Iorga eli prilejul Împlinirii rcir.Hei de 60 de ani. Cluj, 1931, p. 8 
" Radian Andreescu, oI'. ciI., p. 58 
17 Vladimir DumÎtrescu. Figurinele anthropomorfe de os din ci\'ili:alia eneoli/ică balcono-

danuhianci, În val. Închinare lui .v. lorKa CII prilejul Împlinirii ;'ârs/ei de 60 de ani. Cluj. 1931. p. 8 
" Radian Andreescu. op. cit., p. 60 
2�; Eugen Comşa. op. CII., p. 65 
J() Marija Gimbutas. Cirilizalie şi cllltllra. Bucureşti. 1989. p. 90 
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idoli)l. Unii cercetători au fost rezervaţi în ceea ce priveşte semnificaţiile acestor statuete32 

Credem că ultimele opinii sunt mai plauzibile . 
• 

In concluzie. se poate afirma că plastica din os este specifică culturii Gumelniţa. ea 
retlectând complexitatea lumii spirituale şi varietatea formelor de expresie. 

VIOREL RADU 
Universitatea "Valahia" 

Târgovişte 

801"E STA TUETTES FROM GUMELNIT A eUL TURE 

SUMMARY 

The bone statuenes are specific ro the cultural complex Gumelnita - Karanovo VI· 
Kodjadermen. The hone statuenes typology required seriolls studies during the years. 

Considering the morphologic criterion there have been distinguished three types of 
statueltes: prismatic. planes. convex. The first type of statuettes is divided into t\Vo categories 
cOllsidering the prcsence ar absence of the lateral oritice on the head. The second type can be split 
lip in four ditrerent categories: statueltes with legs well separated. with the lower part decorated. 
\\ ith the il",er part ulldecorated Andover simply statuenes. 

The last typc. the convex ones also cal led "en ,ialon" can be classified considering the 
presence ar absence ofthe lateral pointed extension. 

31 Vladimir Dumitrescu. Figurinele anthropomorfe de os din ci\'ili:afia eneolitică halcano
danubiană. În voi. inchinare lui .v. Iorga CII prilejul implinirii vars/ei de 60 de lIni. Cluj, 1931, p. 1-10. 

3� Radian Andreescu, op. cit. 


