PLASTICA ANTROPOMORFĂ

A

CULTURII COŢOFENI

Sfârşitul epocii neo-eneolitice aduce Cll sine modificări substanţiale în toate sferele vieţii,
modificări ce pot fi recunoscute atât pe planul creaţiei materiale cât şi spirituale, în cadrul culturilor
-

perioadei de tranziţie spre epoca bronzului1 In acest context, am considerat că repertoricrea exhaustivă
a idolilor antropomorfi cunoscuţi în cadrul culturii Coţofeni, precum şi discutarea unor trăsături
tipologico-stilistice, dar şi a unor implicaţii de ordin spiritual-religios, ne vor permite şi punctarea unor
�Iemente constitutive ale perioadei de tranziţie spre epoca bronzului în bazinul carpato-dunărean,
Originalitatea reprezentărilor antropomorfe ale culturii Coţofeni nu poate fi realizată fară a
cunoaşte atât originea culturii cât şi legăturile pe care le are aceasta în cuprinsul orizontului cultural
specific perioadei de tranziţie spre epoca bronzului,
Originea culturii COlofeni a constituit, după cum arăta şi cercetătorul P. Roman, obiecrul unei vii
tontroverse'- Astfel, a fost susţinută ideea unei evoluţii din culturile locale neo-encolitice, dar şi cea a
-

unei migraţii. In realitate, fenomenul este mult mai complex şi nuanţat. Cercetări mai rec e nte

au

evidenţiat formarea În perioada de final a neoliticului a unui orizont cultural unitar care include ariile de
răspândire ale culturilor Sălcula, Bubanj Hum 1, Petre�ti, Ariuşd, Bodrogkeresztllr şi unele elemente
e,en\iale ale primelor, unificare datorată presiunii unor populaţii nord-pontice, pe de-o parte, şi a unora
central-europene pe de alta3
Din acest mare orizont cultural se vor desprinde două complexe ce vor constitui, alături de
importante elemente sudice, rădăcinile directe ale culturii Coţofeni'. Astfel. în zona sud-vestică şi vestică
il

României, complexul cultural Băile Herculane-Cheilc Turzii reprezintă fondul iniţial din care va rezulta

varianta transilvăneană a culturii Coţofeni. Alături de acest complex cultural, orizontul Cernavoda [fi a
contribuit la adâncirea uniformizării culturale a unor intinse regiuni, favorizând prin aceasta reuş it a
ulterioară a procesului de !'coţofcnizarc":",

In acelaşi timp) accentuarea presiunii unor triburi nord-pontice� care se infiltrcază În spaţiul est
carpatic �i apoi chiar la sud de Balcani, va determina o deplasare etnoculturală dinspre sud spre centrul
Europei, proces ce va determina la rându-i, apariţia la Dunărea de mijloc a culturii Baden, acea "verigă
de legătură" dintre Anatolia şi Europa Centrală', Pc teritoriul României, acelaşi proces a dus la formarea
culturii COiofcni.
Originea sudică a celor două culturi şi geneza lor relativ simultană a făcut ca ambele să dea
elemente asemăn[ltoare7. Dar, în vreme ce cultura COJofeni poate fi sincronizală mai greu cu sudul

:s ,

dillamismul culturii Baden şi elementele sale componente denotă legături mai stranse ale acesteia cu

--------
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regiunea cgeo�allatoli�nii9. În consecinţă. cele două nOliuni rămân diferite in ceea ce priveşte cultur:�
materială. Totu�i. cercetarea arheologică a ariitat că pe linia de contact dintre cele două cultur;
întrepătrunderile au fost frecvente. transmiţându-se atât elomente de naturii r.latcrială cât şi de naturii.
spiritual,,". Înţelegerea corectă a raporturilor dintre culturi!e Coţofeni şi Baden ne va ajuta să analizăn',
aspectele referitoare la plastica amropomortă din cadrul urizontului C oţ afen i .
Necesitatea reactualizării repertoriului plasticii ant.ropomorfe

cunoscute

În cadrul culturii

COlofe,,; este argumentatii de dublarea numărului statuetelor cunoscute, alte şajJte piese Ilind publicate
Sepaî"aL în răstimpul scurs de ia apaiÎţia principalei lucrări ce tratează această cultură ] 1. Cu toate acestea.
cele cinsprezece piese sunt departe de <: fi suficiente pentru aldHuirea unor se--rii tipologice dare. Lipsa

unor indicatii stratîgrafice stricte În cazul unora dintre ace-ste piese Împiedică

o

Înctidrare cronologică În

cLiprinsul razelor de dezvoltare ale culturii Coţofcni. Singurul criteriu care ne-ar putea oferi o încadrare
lipologieo-crOlJologicii este cel al manierei de execuţie şi de ornamentare. dar şi acesla ar fi hazardat.
,
incluzând o m are doză de subiectivism. In aceste conditii, prezentarea asupra căreia ne-am oprit estc unB.
arbitrară.

in lucrarea sa Cull/ll'O

('oţofimi.

Leliccni (pI.l/1.2,3). l.upadea Veche (pU1I3). Boal1a (pI.H; pI.1II5), Pianu de Jos (pl. IIIII) şi Vâlcelo
jud. Olt (pI.II!6). Alături de aceştia. cercetările ulterioare au dus la publicarea a încă şase piese dintre care
două la Agrişteu'; (pI.lU2,8), două la Câlnic" (pI.1II4,71 şi două la Unirea" (pU/5; pl.l1Il). Acestora \,
se adaugă

llli

fragment provenit din colecţia Zsofiei Torn1a16, care a fost recunoscut şi întregit ca idol

antropomorf asemănător celorlalţi apaJ1inând culturii Coţofcni" (pl. 1/6). Toate piesele descoperite până
acum sunt fragmcntare. dar contormaţia asemănătoare permite întregirea în aproape toate cazurile. Idolii
reprezintă o zeitate feminină, unii având aplicaţi butoni semnificând sânii sau având incizat tringhiul

Pllbian''. Acest tip de idoli sunt plati sau ovali în secţiune. având capul în formă de disc aşezat oblic ŞI
braţele ridicate. Bazinul şi coapsele Sunl reprezentate sub temnă circulară. Idolii antropomorfi slInt redaţi
schcmati7at, fără tendinte naturaliste. Unii sunt ornamentali, cu indicarea unor organe (ochi: sex),

,1

podoabelor şi veşmintelor"'. Nu este exclusă ornamentarca în toate cazurile. dar părţile lipsă ne opresc
s�l generalizăm acest aspect. Înainte de a analiza semnificaţia religioasă a idolilor, trebuie să ne oprim

puţin asupra unor elemente de compozitie. S-a arătat de către unii cercetători că acest cap discoidal aşezat

oblic are 1) motivaţie stilistică. avansiindu-se În acelaşi timp ideea că aplatizarea feţei este un element de
origine sudică, mediteranceană. ce arată posibilitatea folosirii unei măşti�o. Tl)t atât dc adevărat este şi

faptul că acest cap discoidal este foarte asemănător butonilor aplatizaţi ce apar pe vase apaJ1inand culturii

,
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Pl.!. Ţdoli antropomorfi din cultura COlofelli: 1-3 Leliceni-"Locu Oprit"; 4 Boarta;

5 Unilea: 6 Turdaş (1-4 după P. Roman: 5 după II. Ciugudean; 6 după M. Roska).
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PUI. Idoli antropolllorfi din cultura Co\ofcni: 1 Unirea: ?,8 Agrişteu; 3 Lopadea Veche;

4,7 Câlnic; 5 Boarta; 6 Viilcele-Olt

(2,4,5.7,8 după V. Lazăr; 3,6 după r. Roman).
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pun. Ido!i aniropolT!orfi: 1 Pianu de Jos (;:-uit. Cotofen!): 2 Ozd (cui::. 3c:Jen). Lirnt: funerare.': Poliodmi
'."mnos; 4 Troio: 5-7 Center (cult. Baden) (1 după L Paul: 2.5-7 după '1. Kaliez; 3.4 dup} M. Gimbu:05).
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PLlV. Vase antropol11orfe:

1.2

..
•

Troia; 3 Kakcv� (Ungaria): 4 Ccnter (Ungari::t

�

cult.

8aden)

Badcn�\, ceea ce nu implică renunţarea la ideea originii :-;udicc a acestui element. Reprezentarea
podoabelor şi a v"'imil1lelor poate ti şi ea o preluare din aria culturii Baden, ca rezultat al adoptării unor
importante influenţe sudice"'.
A�a cum a fost subliniat deja În cadrul cercetării de specialitate", cele mai interesante analogii
le găsim În cadrul culturii Baden. care a preluat principalele elemente ale acestei plastici din regiunea
egeo-anatoliană.!4. Astfel, ornamentarca idolului de la Pianu de Jo:::;25 este foarte asemănătoare CLI cea a

N. K al icz, op,cit.. iig.13a J 5a, 16a; Idern. J)ieu.x d'argile. pl.73: Peire J. Roman, 1. 0lcm�ti. Cu/tura 8aden. .. , p.24-37.
pU8-40.
N. Kalicz. Die {'ealer. ... fig.2a: Idem, DWII.l d'argile. p.73.
Petre 1. Ro m an Cuitura C%feni, p.SI şi urm,; li. Ciugudcan. op.cit., p. 50.
:

N. Ka\icl., op.cit.: Sinclair Hood. Ihe Baden Cufture in RelatioHIO the Aegean, în .)�vmpo.�iIl1lJ iiber die Ensfehung /ind
rhro/1o!ogie de 8adener Kullur, V�r1ag der SIO\\'akischcn Akadcmic dcr Wissenschaftcn, Bratislava, 1973. p.lll-128:

J. J3ouzck, [)ie tlgois, Anatoli<'11 /Ind Alifie/europa im 3. Jahrslausefld

V,II./.,

in PraehiswricCl. XV-XVI. Internmionalcs

Symrosium Univcrzitas Karlova, Prailil, J lJ89, p.\ 09-114.
1. Paul. ;Jşcarea neo-eneolilică de la Pio nII de Jos (Podei), Jud. Alba. in StComBI"ukenlha', 14, p.72, pI.XV/1 a-I d.
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ailui idol descoperit la Ozd, În Ungaria (pl.I1I/2), aparţinând a rici culturale badenoide". De asemenea,
urnele funerare de la Center" (pI.IlI/5-7), realizate Într-o manieră stilistică asemănătoare ne trimit În zona
cgco-anatoliană, la Poliochni în Lemnos" (pI.l1l!3) şi în nivelurile Il-V de la Troia" (pl.lll/4).

D isc n tând semn ifi caţia religioasă a acestor rec ipi cnte trebuie subliniat faptul că ele sunt urne
,

funerare repreze ntând una dintre numeroasele hierofanii ale Zeiţei Mamă. Natura zeiţei este duală, ea

tiind cea care îi primeşte cu braţele deschise pe cei ce păşesc in moarte, dar, în acelaşi timp, caracterul
ei rcgenerator este accentuat prin detaliile anatomice reprezentate"'.
Purtătorii culturii Coţofeni au preluat cu originalitate această manieră de realizarc artistică. Idolii
leminini rcprezintă perpetuarea materială a cultului neo-eneolitic al fertilităţii şi fecul\dităţii sub forma
Zeiţei Mam ă';'.
Sigur cii numărul mic al acestor reprezentări, precum şi man i era de execuţie mai puţin Îngrijită
a tl n ora dintre ace,;;ti idoli nu este întâmplătoare. Acestea SUllt rezultatul tiresc al ullor mod i fi cări social
economice, dar �i de natură spiritual-religioasă in societatea existentă pe aceste teritorii În faza fi na lă

a

nc oliticului şi la începutul perioadei de tranziţie spre epoca bronzului. Pătrunderea triburilor de păstori
indoeuropcni dinspre cst nu a rămas fără urmări. Vechile culte ale feculldităţii şi fe rtilit ăţii au fc)st
detron ate, ele ncputând ofe ri solUţii viabile pentru o so c i e tat e preponderent pastora!ă". Pe de altă parte,

('�tc greşit a credeprcpon dercl l ţi fată de cei chtonienî. dar asistăm mai degrabă la lin sincretism dec ât la substituirea unui
intreg sistem religios.

UII ultim aspect asupra căruia vrem să atragem atcllţia este acela al numărului idolilor descoperiţi
În Transivania. Aparitia unei singure piese în afara Arcului Carpatic

se

poate datora ullei cercetări

arheologice insuficiente, dar, îll acelaş i timp. este posibil ca în Transilv ania reminiscenţe ale fondului
vechi Ileo-e ncolitic şi contactele directe cu cultura Haden, şi prin aceasta cu sudul anatolian, să determine
păstrarea într-un număr mai mare a formelor materiale ale vechiului cult al fecundită\ii şi fcrtilităţii.
/\naliza plasticii antropomorfe a culturii Co\otcni şi aspectele ce le implică ac-�aslă anali:til
t1L'l..:csită () ct:rcctare mai aprofllndată� ale cărei rezultate le vom preze nta Într-o lucrare ulterioară.
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Uni\ ersitatea "1 Dece m b ric 1918"
Alba Iulia

LA PLASTlQlJF: ANTHROPOMORPHE OE LA ClJLTlJRE

COŢOFENI

RESl:MfDan!' cel ollvragc !'auleur fait un inventaire des e w dt s du poim de \'ue la connaissance J'un aspect Inoins
(!:io�de dans les etu des de specialite - la plastiquc anthropomorphe de la culture Calafcni.
A la fin d'unc analisc sur l origin e el J'cvolution de cette culturc, j'auteur realisc un repe rtoire el um:
dC:-icription du p o int de vue typologîque-stylistique des idoles anthropomorphes d�couvertes jusqu'a ce moment.
'

-

'

-

'
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:'\. Kulicl.
,

f)ie1CY j'argile.

p.71. pl.64,

lhldem. p, 71, pI.65-70.
M. C]:lIbul;-tS.

Civili=otie şi ctiltllră.

Ed. :Vkridia!le. Bucufl;�li. 1<;�9. tig 12:1-2.

11. Clu�udean, op.cir, , p.SU: 1\1 Gimbutis. opdt,. fig, 12�.
\l, Gimbutas. op.l.'fl.. p. 8? f1g.12/l-2.
Vi. EIiJdc. !sIOI'!(J

c/'edintelor

.,i

iJi?I!f)r religIOase,

Eli. Şiin{ith.J.şi Encidopedic5.. Bueurqti, J981,

p.23-SR:

U.

CiUg.lll1can. Op.cil.. p,jO. 1\-1. Gimhllh\s. op.ci!. P 76-12--1.
VI. I)IH11itre.snl. .-4rta !JI'âstoric'J. iJ/ .'�on/{Îllia. [c!. �l·.:ridi:Hl(:, nU\;uro;:şi:. 197J. p.26!. :H9: �v1. Fliade, r;p.c!l. . r. i9h226: }1, C!llgudean, np,Cll" p,50-5 1: \1. Ciimbutas, OP,{!!
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p. 1:t(l-147.
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! origine connue. J evolutior.
'

.'

paralkh:. le vo : sinage terrîlori ale cntre la culture Badt.�n

el Cotofeni ont il'

possibilite d'offrir les cxplications destinees j rcssaisir les elcmcnts d'originc sudique doll1'; la culture Coţofeni p::tl'
j'intelmediJlre de la culture B:tden.

C'cst lâ sitllation
If:! cuhure Baden.
Conccrnant la fOJlction magicoMrcligieuse, les idoies anthmpomorphcs represelltent des reminescences d��

culLurc mafericll� e! spirituelle existantes dans

cultcs de 12 l'crt.ilite et dl: la fecondite c:recs sur le fond ancien neo-encolithiquc local ayant des contributiorc;
culLUrclies d'originc sudiqul:.

EXPl.ICATIO]\

PI.I.

Idoles anthropomorphes appartenanl il la cullme Cotofen;:

Pl.J11.

5 U nirea: 6 Turdaj (1-4 d'apres

7,

3 LcJiceni-"Locul Oprit"; ..;

P Roman;

.

-

fUllcraires - culturc Baden (Ccnter).
PI.lV.

1.

5-6 d'apr;,s II. Ciugudcan; 7 d'aprcs M. Rosk a)
fdo]cs 8nthropomorphes appm1enanr a la culture Coţofelli: I Unirea; 2. S Agrîşteu; 3 Lopadea
\-'cehe; 4., 7 Câlnic: .5 l'3oana; 6 Vâlcele-Olt (2, �-5, 7-8 J'apres V. Lazăr: 3, 6 d'aprcs P. Roman).
I Idole anrhropomorphe - culture Co!oleni (Pianu de Jos); 2 Idole anrhropomorpht'
culture
l3aden (Ozd): 3 Urn� funeraire (Poliochni, Lcmnos); 4 Urne fUl1traire (Troia>: 5-7 Urncs
Boarta:

Pl.!1.

DES FIGURES

Rccipi�J1ts anthropoll1orphes
(Lenter).

