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Unele dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice fac parte din categoria
plasticii miniaturale de lut. Acest tip de descoperiri te forțează, pe tine ca arheolog să îți pui
o serie de întrebări cu privire la simbolistica unor astfel de artefacte, la rolul pe care îl
jucau în viața comunității și la rostul pentru care au fost modelate.
Studiul plasticii şi a simbolisticii asociate acesteia este unul dintre mijloacele de
reconstituire a religiei şi a vieţii sociale din Preistorie. Complexitatea acestor simboluri,
create încă din Paleoliticul Superior, ridică multe semne de întrebare la care au încercat să
răspundă numeroşi autori. Elementele semiotice ar putea reda aspecte comune, precum
piese de vestimentaţie sau tatuaje, dar ar putea avea şi conotaţii mult mai profunde, legate
de concepţii cu privire la cosmos, începuturile lumii, de strategii de supravieţuire şi
perpetuare a comunităţilor umane care au elaborat acele elemente.
Pentru mine realizarea acestei lucrări a însemnat concretizarea unui interes mai vechi
pe care îl aveam legat de această categorie de descoperiri arheologice. Interesul pentru
simbolistica acestor categorii de piese mi-a fost stârnit încă din primii ani ai studenției,
atunci când am ajuns pentru prima dată pe un șantier arheologic și am avut primele
contacte directe cu figurinele antropomorfe.
Cât de importante erau aceste miniaturi pentru comunitățile Epocii Bronzului? sau
Ce motive i-au făcut pe meșterii olari ai acelor vremuri să le modeleze și să le decoreze cu
atâta minuțiozitate?
În opinia mea, plastica Epocii Bronzului din România nu include doar figurinele
antropomorfe și zoomorfe. În această categorie trebuie incluse și toporașele miniaturale,
rotițele și cărucioarele, dar și acea categorie de „obiecte enigmatice”, idolii în formă de
pâine. Toate aceste obiecte de artă miniaturală, unele modelate mai migălos, altele mai la
repezeală, unele bogat ornamentate, altele fără orice urmă de decor, trebuie analizate
laolaltă, fără a fi scoase din mediul lor.
În această teză nu mi-am propus să realizez un corpus al descoperirilor de plastică
miniaturală care datează din Epoca Bronzului, având în vedere că un astfel de demers ar
necesita mult mai mult timp pentru identificarea şi colectarea posibilelor părţi ale unor
piese (starea fragmentară a acestora este în epoca bronzului deosebit de accentuată),
analiză și studiu.
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Pentru o mai bună înțelegere a rostului și rolului pe care aceste piese le jucau în
comunitățile care le-au creat, am încercat să le privesc și din punct de vedere etnografic, nu
doar din cel arheologic.
În mentalul colectiv reprezentările plastice din lut sunt asociate în general cu
Neoliticul, pentru că, deși asemenea piese sunt prezente și între descoperirile Epocii
Bronzului, dar și ale altor perioade preistorice, miniaturile de lut sunt mult mai puține ca
număr și mult mai răspândite ca și loc al descoperirii.
De referință pentru plastica miniaturală din Epoca Bronzului din România, rămân
descoperirile din Perioada Târzie a acestei perioade, cu precădere cele din cultura Gârla
Mare.
O imagine de ansamblu a creațiilor artistice ale Epocii Bronzului este necesară
pentru o mai bună înțelegere a mentalității acelor oameni, care deși au trăit cu mai mult de
5000 de ani înainte de noi, nu sunt foarte diferiți de omul modern. Evoluția acestor piese,
care se întinde pe mai mult de două milenii și jumătate, poate ajuta la o cunoaștere mai
bună a modului în care oamenii și credințele lor au evoluat sau involuat, poate duce la
înțelegerea mai bună a lucrurilor sau evenimentelor care marcau viața acestor oameni
preistorici și care îi făceau să creeze aceste opere de artă miniaturală.

Metodologie de lucru

Studierea unui subiect atât de sensibil cum este viața spirituală și religioasă a unei
întregi perioade istorice, nu putea fi abordată fără o aprofundare prealabilă a teoriilor și
interpretărilor referitoare la perioadele preistorice premergătoare Epocii Bronzului.
Analiza contextului descoperirii poate aduce la rândul ei unele indicii cu privire la
rolul acestor piese, dar din păcate, de multe ori contextul nu este foarte clar precizat sau
chiar lipsește de tot.
Pentru o mai bună înțelegere a acestor piese am realizat o distribuire a descoperirilor
respectând manifestările culturale și ariile lor de răspândire, dar în același timp am ținut
cont și de formele de habitat și de contextul geografic pe care le cunoaștem pentru fiecare
cultură a Epocii Bronzului.
Provocarea cea mai mare a fost aceea de a reuși o interpretare obiectivă a
simbolurilor pe care le reprezintă ornamentația, ținând totodată cont și de teoriile și
interpretările formulate anterior acestei teze.
Pentru redactarea acestei lucrări am studiat o bibliografie destul de vastă care
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cuprinde atât titluri ale bibliografiei preistorice românești, dar și titluri ale bibliografiei
străine, în special în limbile engleză, germană, franceză. Pe lângă bibliografia preistorică
am studiat și o serie de lucrări cu privire la istoria și simbolistica artei, dar și lucrări
etnografice care tratează spațiul românesc și nu numai.
De mare ajutor pentru demersul acestei teze au fost şi participările mele pe unele
şantiere arheologice de Neolitic și Epoca Bronzului care mi-au oferit șansa să analizez pe
viu câteva piese din această categorie a miniaturilor din lut, dar și perioada în care am
lucrat ca muzeograf-arheolog la Muzeul Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu.
Pentru o mai uşoară consultare, am ales să introduc figurile în text şi nu la sfârşitul
lucrării, într-o secţiune separată. Aparatul critic a fost prezentat la subsolul paginii
împreună cu unele informaţii şi explicaţii suplimentare.
Teza este structurată în patru capitole principale, fiecare împărțit la rândul său în
subcapitole și un capitol de concluzii.
În primul capitol, Teorii şi ipoteze vechi şi noi cu privire la rostul şi rolul plasticii
antropomorfe şi zoomorfe în perioadele preistorice anterioare epocii bronzului, am
prezentat în mod succint principalele teorii și ipoteze privind interpretarea figurinelor
antropomorfe și zoomorfe care datează din Paleoliticul Superior și din Neolitic. Am ales să
prezint astfel aceste interpretări pentru a ilustra cât mai clar direcțiile pe care le-au urmat
cercetătorii, de-a lungul timpului, în încercarea de a desluși tâlcul acestor artefacte
impresionante.
Capitolul este împărțit în două subcapitole, care tratează, pe rând, teoriile și
interpretările menite să deslușească rostul și rolul reprezentărilor antropomorfe și pe al
celor zoomorfe din perioadele preistorice anterioare Epocii Bronzului.
Următorul capitol, Premisele unei posibile înţelegeri mai bune a plasticii Epocii
Bronzului: aspecte geografice, habitat şi viaţă economică, repere cronologice şi
manifestări culturale, studiază posibilitatea unei mai bune înțelegeri a plasticii Epocii
Bronzului din România, ținând cont de aspectele geografice, habitatul și viața economică,
dar și de diferitele manifestări culturale ale acestei perioade, încercând totodată crearea
unei imagini unitare și de ansamblu asupra mozaicului de culturi din această perioadă a
Preistoriei, dar și a unei cronologizări a descoperirilor de plastică miniaturală de lut ce
aparțin Epocii Bronzului.
Al treilea capitol al tezei, Plastica Epocii Bronzului din România, a fost gândit ca
un catalog al principalelor forme și categorii de plastică miniaturală de lut atribuite Epocii
Bronzului de pe teritoriul țării noastre. Și acest capitol a fost împărțit la rândul său în trei
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subcapitole, ținând cont în principal de forma acestor manifestări: antropomorfă, zoomorfă
și alte forme (cărucioare și rotițe, toporașe, brotlaibidole). Prezentarea acestor piese a fost
structurată ținând cont de cronologia Epocii Bronzului și de arealul cultural în care au fost
descoperite aceste artefacte.
În cel de-al patrulea capitol, Rostul și rolul plasticii Epocii Bronzului comparativ
cu cele din perioadele anterioare, am realizat o interpretare proprie a simbolurilor
ascunse în forma și ornamentele manifestărilor plastice din Epoca Bronzului, ținând însă
seama și de teoriile și interpretările mai vechi. Și acest capitol este împărțit în mai multe
subcapitole delimitate în funcție de forma pieselor.
Capitolul de Concluzii reprezintă corelarea teoriilor proprii din capitolul patru și a
interpretărilor anterioare, pentru a ajunge la o mai bună înțelegere a semnificației
manifestărilor plastice din Epoca Bronzului din România și totodată, poate, pentru o mai
bună înțelegere a vieții spirituale caracteristică acestei perioade a Preistoriei.
Figurinele antropomorfe au fost studiate și interpretate fie pe baza formei, mai mult
sau mai puțin anatomice, pe care o au, fie pe baza decorului, adeseori de-a dreptul
impresionant, care le acoperă corpul și hainele.
Una dintre cele mai importante dintre aceste teorii, care se aplică la majoritatea
reprezentărilor antropomorfe încă din Paloliticul Superior, este teoria interpretării realiste.
Cercetătorii care au îmbrățișat această direcție de studiu considerau că miniaturile
antropomorfe reflectă cu exactitate realitățile vieții preistorice.
O altă direcție tradițională a cercetării statuetelor antropomorfe din Epoca Bronzului
este aceea potrivit căreia, figurinele reprezintă diferitele ipostaze ale zeității supreme, ale
Marii Mame, atât de des menționată în scrierile Marijei Gimbutas și nu numai.
Cea de-a treia direcție de studiu pe care am abordat-o pentru a înțelege rostul și rolul
plasticii antropomorfe în societatea preistorică a Epocii Bronzului este dedicată
descoperirii și interpretării simbolurilor care se regăsesc în ornamentația acestor statuete.
Acestă analiză pornește de la ideea că oamenii Epocii Bronzului fac parte din aceeași
specie ca și oamenii moderni, anume Homo Sapiens Sapiens, ceea ce înseamnă că din
punct de vedere mental, psihic și al intelectului nu diferă de omul de astăzi. Singurele
diferențe de gândire ar putea veni din multitudinea de informații și din nivelul crescut al
educației, răspândite azi pe scară largă.
În ceea ce privește rolul sau rolurile pe care le aveau de jucat aceste statuete în viața
comunităților umane din Epoca Bronzului, pot afirma cu un grad destul de mare de
certitudine că aceste piese nu erau destinate doar unui singur rol.
7

În funcție de necesitățile vieții spirituale fiecare statuetă putea interpreta rolul
oricărei zeități, fie ea masculină sau feminină, fapt ilustrat destul de clar, în opinia mea, de
abundența de simboluri deopotrivă masculine și feminine ce constituie decorul acestor
piese.
Ca o concluzie pot spune că figurinele Epocii Bronzului, privite din prisma
simbolisticii decorului, joacă mai multe roluri, au mai multe atribute în Panteonul acestei
perioade. Rolurile principale identificate de mine în teză sunt cel al reînnoirii, al protejării
vieţii, dar şi acela de protector împotriva stihiilor naturii, sau al divinităţii călăuzitoare în
lumea morţilor.
Nici rolul de jucării sau de obiecte destinate educației copiilor nu poate fi exclus în
totalitate, pentru că, din observarea societății contemporane și a comportamentului copiilor
noștri, putem observa că aceștia din urmă au capacitatea de a-și face jucării din orice fel de
obiecte, cu atât mai mult cu cât acestea seamănă cu niște omuleți în miniatură.
Din acest punct de vedere, este posibil ca unele dintre aceste piese să fi fost modelate
chiar de către copii, în acest fel urmărindu-se o însușire mai bună a tehnicilor de modelaj
și, de ce nu, chiar a simbolurilor și a înțelesurilor acestora.
În ceea ce privește plastica zoomorfă a Epocii Bronzului din România, pot spune că
majoritatea figurinelor din această categorie sunt modelate într-un mod realist, forma și
ornamentația acestor mici animale de lut respectând forma și caracteristicile fizice ale
animalelor reale cu care creatorii acestor obiecte interacționau destul de frecvent.
Există însă și figurine zoomorfe modelate într-un mod suprarealist, la care
accentuarea unor anumite trăsături este făcută cu scopul de a sublinia cele mai importante
atribute ale acestor ființe, sau de ce nu, chiar a zeităților pe care le întrupau.
Toate atributele animalelor care se regăsesc între reprezentările zoomorfe ale Epocii
Bronzului erau cu certitudine impresionante pentru omul preistoric, ceea ce justifică
alegerea lor pentru a face parte din Panteonul acestei perioade.
Cărucioarele miniaturale, rotițele de cărucioare, toporașele miniaturale de lut și idolii
în formă de pâine reprezintă ultimele tipuri de reprezentări plastice studiate în teză.
La fel ca și celelalte categorii de piese de plastică miniaturală analizate aici, și
această ultimă categorie de artefacte poate avea mai multe roluri, de la acela de jucării sau
obiecte destinate educației, la acela de surogate sau accesorii ale divinității, așa cum se
întâmplă cu acele cărucioare miniaturale din arealul culturii Gârla Mare.
Din punctul de vedere al manifestărilor artistice de tipul plasticii miniaturale de lut,
Epoca Bronzului poate fi împărțită în două etape: o etapă de cristalizare a formelor și una
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de maturitate a manifestărilor.
În Epoca Bronzului, rostul şi rolul plasticii de lut era unul complex, piesele având de
interpretat, în funcţie de situaţie, roluri diferite pentru a servi unor rosturi diferite.
Fie că erau jucării, obiecte destinate învăţării sau obiecte de cult, toate aceste
miniaturi demonstrează existenţa unei vieţi spirituale și cotidiene deosebit de complexe în
Epoca Bronzului.
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