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REPREZENTĂRI ORNITOMORFE DESCOPERITE ÎN AŞEZAREA
DE LA VITĂNEŞTI ‘MĂGURICE’, JUD TELEORMAN

Radian-Romus ANDREESCU

Abstract: This article presents a number of Eneolithic finds from the Gumelniţa culture
settlement at Vităneşti ‘Măgurice’. Among the artefacts discovered are six ornithomorphic figurines.
There are two types of figurine. One type is of birds modeled on a socle (the legs) probably
representing sitting birds at rest. The second type is represented by relatively flat objects, without a
pedestal, with spread wings, probably showing flying birds. A unique figurine from Vităneşti
represents a half man - half bird. The figurine is fragmentary showing a part of the legs and torso of
an anthropomorphic form. The upper part of the body has laterally spread wings instead of arms.
Unfortunately the upper part of the figurine was broken in prehistory. Throughout history birds have
inspired complex symbolism including mediators between the sky and earth and representations of
the souls of dead people.
Rezumat: În acest articol sunt prezentate o serie de descoperiri din aşezarea eneolitică de
la Vităneşti ‘Măgurice’, aparţinând culturii Gumelniţa. Printre artefactele descoperite în acest sit se
numără şi un număr de şase figurine ornitomorfe. Figurinele se împart în două tipuri, unul cu pasările
modelate pe un soclu (picioarele) care reprezintă probabil păsări în stare de repaus. Al doilea tip
cuprinde piese relativ plate, fără piedestal, cu aripile întinse, figurând probabil păsări în zbor. O piesă
cu totul deosebită este o reprezentare a unui om-pasăre descoperită în situl de la Vităneşti. Figurina
fragmentară reprezintă o parte din picioarele şi torsul unei figurine antropomorfe. La partea
superioară a trunchiului sunt modelate, în locul braţelor, aripi întinse lateral. Din păcate partea
superioară a figurinei este ruptă din vechime. În istoria civilizaţiei omeneşti păsările au avut o
simbolistică complexă, de la mediatorii între cer şi pământ până la reprezentarea sufletelor morţilor.
Keywords: ornithomorphic figurines; typology; bird; bird-men; symbolism.
Cuvinte cheie: statuete ornitomorfe; tipologie; pasăre; om-pasăre; simbolism.
Comuna Vităneşti este amplasată pe Valea Teleormanului, la circa 7 km nord-est de oraşul
Alexandria. Aşezarea de tip tell de la Vităneşti, cunoscută sub numele de ‘Măgurice’, are o formă
relativ ovală, cu diametrele la partea superioară de 40-45 m, iar la partea inferioară de 80 x 60 m şi
o înălţime maximă de circa 6 m. Situl, aparţinând culturii Gumelniţa (mil. V î. Hr.), se află în lunca
largă a râului Teleorman, în apropierea terasei de nord-est. Aşezarea a suferit numeroase
deranjamente datorită locuirii moderne, fiind folosită ca teren agricol. Cercetările au debutat în anul
1993 având caracterul unor săpături de salvare. Obiectivul principal al cercetării îl constituie
cunoaşterea principalelor caracteristici ale civilizaţiei gumelniţene din zona Teleormanului (Andreescu,
Mirea şi Apope 2003: 71-87). Materialul arheologic scos la lumină de cercetările arheologice este
deosebit de bogat, fapt obişnuit pentru aşezările de tip tell. Printre numeroasele artefacte descoperite
ne-am oprit atenţia asupra unor reprezentări ornitomorfe, precum şi a unei statuete deosebite,
descoperite în aşezarea de la Vităneşti.
Statuetă fragmentară modelată din pastă de culoare cenuşiu-gălbuie (Planşele I.1, II.3).
Reprezintă o pasăre al cărui cap este rupt din vechime. Trupul este plat la partea inferioară şi bombat
la cea superioară. Aripile întinse sunt modelate uşor trase spre spate. Vârfurile aripilor sunt relativ
triunghiulare. Capul pare a fi fost uşor ridicat, iar coada este trapezoidală. Corpul este străbătut de o
perforaţie uşor oblică. Dimensiuni: lungime cap-coadă = 6,6 cm; anvergura aripilor (parţial rupte) =
7,2 cm; gr. piesei = 2,4 cm. Piesa provine din zona unei locuinţe puternic deranjate, aparţinând fazei
Gumelniţa A2.
Statuetă relativ întreagă modelată din pastă de culoare cenuşie (Planşele. I.2, II.5).
Reprezintă o pasăre cu aripile triunghiulare întinse lateral. Partea inferioară este plată, cea superioară
uşor bombată, iar coada este rotunjită. Capul are partea superioară (ciocul?) lipsă şi nu are figurat
nici un alt detaliu. Piesa este decorată pe spate, aripi şi coadă cu incizii late, figurând poate penele.
Dimensiuni: lungime cap-coadă = 4,7 cm; anvergură aripi = 4,9 cm. Descoperire întâmplătoare.
Statuetă fragmentară modelată din pastă de culoare cenuşie (Planşele I.3, II.6). Reprezintă
o pasăre al cărui cap lipseşte din vechime. Pasărea are aripile de formă triunghiulară întinse lateral.
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Coada păsării este scurtă şi are un mic orificiu. Partea superioară este bombată, iar capul pare a fi
fost modelat uşor ridicat. În locul picioarelor pasărea are un piedestal conic, lăţit la bază. Dimensiuni:
înălţime = 4,5 cm; anvergura aripilor = 5,5 cm. Piesa nu are un context precis, provenind din profilul
de nord-est al suprafeţei A-G.
Statuetă fragmentară modelată din pastă de culoare maroniu-gălbuie (Planşele I.4, II.4).
Modelată destul de rudimentar, piesa reprezintă o pasăre cu capul rupt din vechime. Partea
superioară este puternic reliefată în timp ce aripile întinse lateral sunt mici şi rotunjite. Coada
triunghiulară este foarte mică. În locul picioarelor statueta are un soclu conic, masiv. Elementul
central al acestei piese este partea superioară, reprezentând probabil şira care este puternic reliefată
şi disproporţionat modelată în raport cu aripile şi coada pasării. Capul rupt din vechime pare a fi fost
masiv. Dimensiuni: înălţime = 6,5 cm; anvergura aripilor = 4,6 cm. Piesa provine dintr-o margine a
aşezării, dintr-o zonă în care sunt amestecate multe artefacte.
Statuetă relativ întreagă modelată din pastă de culoare cenuşie, cu urme de lustru la partea
superioară (Planşa II.2). Picioarele sunt reprezentate de un piedestal conic, lăţit la bază. Corpul este
modelat în plan înclinat, cu capul în sus, spre deosebire de piesele anterioare care au corpul modelat
în plan orizontal. Aripile mici, întinse lateral, sunt triunghiulare, la fel si coada pasării. Capul este
relativ mare, schematic modelat, iar maniera de modelare aminteşte de un cap antropomorf.
Dimensiuni: înălţime = 4,3 cm; lungimea cap-coadă = 3,5 cm; anvergura aripilor = 3 cm. A fost
descoperită în marginea aşezării, ca şi piesa de mai sus.
Statueta, modelată din pastă de culoare cenuşiu-deschis, este o interesantă compoziţie
formată din elemente antropomorfe şi ornitomorfe (Planşa II.1a-c). Din păcate este fragmentară, mai
multe elemente fiind rupte din vechime. Piesa reprezintă o parte din picioarele şi torsul unei figurine
antropomorfe. Picioarele, rupte deasupra genunchilor, sunt modelate separate şi nu lipite ca la
majoritatea statuetelor gumelniţene. Fesele nu sunt reliefate, iar torsul este scurt. Nu există nici un
element care să indice sexul acestui personaj. Elementul deosebit al acestei piese îl constituie
modelarea la partea superioară a trunchiului a unor aripi întinse lateral, care practic înlocuiesc braţele.
Din păcate lipseşte partea superioară a acestei statuete care avea câteva elemente interesante.
Astfel, în partea din faţă se pare că exista un cap modelat la nivelul aripilor. Nu putem şti dacă era
antropomorf sau zoomorf, de pasăre. În partea din spate exista un alt element, probabil rotund, care
era aplicat si nu modelat împreună cu restul piesei. Nu este clar dacă era coada păsării sau alt
element pe care nu-l putem identifica cu siguranţă. Oricum nu pare a fi fost o coadă, reprezentările
ornitomorfe având spatele, coada propriu-zisă, modelată altfel (vezi piesele descrise mai sus).
Dimensiuni: înălţime = 5,3 cm; lăţime (anvergura aripilor) = 8,3 cm. Piesa aparţine fazei Gumelniţa
A2 şi este descoperită în interiorul aşezării, fără un context special.
Piesele descoperite la Vităneşti sunt relativ comune pentru civilizaţia gumelniţeană, desigur
cu excepţia celei care figurează un om cu aripi de pasăre. Fără a fi foarte numeroase, reprezentările
ornitomorfe fac parte din materialele arheologice descoperite în aşezările gumelniţene (Comşa 1999:
13-18). Fără a intra în detalii, din punct de vedere tipologic, reprezentările ornitomorfe par a se
împărţi în două tipuri, cu mai multe variante.
Primul tip este reprezentat de păsările care au corpul modelat în plan orizontal, iar în locul
picioarelor au un piedestal conic sau cilindric (Planşele I.3,4; II.4,6). Majoritatea acestor păsări au
aripile întinse lateral, partea superioară mai mult sau mai puţin bombată (reliefând probabil şira).
Aripile sunt uşor rotunjite, iar coada este fie relativ dreptunghiulară, fie o proeminentă triunghiulară.
Uneori corpul este decorat cu incizii (Planşa II.5). Capul este schematic modelat, uneori ridicat
deasupra corpului, caz în care este figurat şi gâtul.
Pe lângă cele de la Vităneşti, astfel de piese au mai fost descoperite la Gumelniţa
(Dumitrescu 1925: 83, 90; fig.64/13; 68/11), Căscioarele (Ştefan 1925: 186, fig.40/15), Vidra (Rosetti
1939: 39, Taf.26/9-13), Sultana (Andreescu 1997: 312, pl.4/6), Gărăgău (Andreescu 1997: 313,
pl.5/3).
O variantă a acestui tip de statuetă îl reprezintă statuetele care au un piedestal în loc de
picioare, dar corpul este modelat în plan oblic, nu orizontal, având capul orientat în sus. Aripile
triunghiulare sunt întinse lateral (Planşa II.2). O altă statuetă descoperită la Vlădiceasca (Andreescu
1997: 313, pl.3/2), modelată tot pe un soclu cilindric, nu are aripile întinse lateral, fiind probabil
figurate strânse pe lângă corp.
Al doilea tip este reprezentat de statuetele care au corpul plat la partea inferioară şi uşor
bombat la cea superioară (Planşele I.1, 2; II.3, 5). Aripile triunghiulare sau rectangulare sunt întinse
lateral, uneori trase spre spate, figurând parcă o pasăre în zbor. Acest tip de reprezentare este foarte
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rar în sudul României, fiind în schimb mai des întâlnit în sudul Dunării. De altfel situl de la Yunasiţe,
din sudul Bulgariei, plasat la graniţa dintre culturile Gumelniţa Karanovo VI - Kodjadermen şi Sălcuţa Krivodol, se remarcă printr-un lot numeros de reprezentări ornitomorfe, care cuprinde şi cele două
variante descrise mai sus (Terzijska-Ignatova 2004: 383-90).
O piesă cu totul deosebită este statueta care îmbină elemente antropomorfe, corpul, cu
elemente ornitomorfe, aripile în loc de braţe (Planşa II.1a-c). Această piesă este, după ştiinţa noastră,
prima reprezentare a unui om-pasăre sub aspectul îmbinării elementelor antropo şi ornitomorfe. În
epoca neo-eneolitică se întâlnesc reprezentări care combină elementele antropomorfe cu cele
ornitomorfe, dar într-un alt mod. În cultura Vinča există statuete care au corpul antropomorf, în timp
ce capul (sau o mască) amintesc mai degrabă de un cap de pasăre (Gimbutas 2007: 137, fig.120,
121). Un alt tip de reprezentare antropo-ornitomorfă provine din situl de la Măriuţa, de pe Valea
Mostiştei. Statueta reprezintă o pasăre de tipul celor cu piedestal, având corpul modelat în plan oblic,
cu aripile strânse lângă corp. Capul acestei păsări este antropomorf, având inclusiv urechile
reprezentate de doi lobi laterali perforaţi, tipic pentru capetele antropomorfe gumelniţene (Anthony
2010: 232, fig.57). De altfel, în acelaşi sens, capetele unor statuete descoperite la Yunasiţe par a fi
antropomorfe, destul de schematic modelate (Terzijska-Ignatova 2004: 388-9, fig.1/1, 2/1). Acelaşi
cap antropomorf schematizat pare a fi fost modelat şi la una din piesele descoperite la Vităneşti
(Planşa II.2).
Care este semnificaţia acestor reprezentări? O privire aruncată asupra istoriei religiei relevă
faptul că reprezentările ornitomorfe au diverse semnificaţii. La modul general, păsările mediază în
diverse feluri între cer şi pământ. Spre exemplu, în textele vedice vechi, pasărea este considerată a fi
un simbol al prieteniei pe care o au zeii faţă de oameni. În lumea celtică, pasărea este în general
mesagerul sau auxiliarul zeilor. În Coran, pasărea este asociată uneori cu nemurirea sufletului, iar în
arta africană pasărea este o imagine frecventă, simbolizând puterea şi viaţa. În religiile Orientului
Apropiat, încă din vechime, pasărea este asociată cu moartea. Astfel, în Mesopotamia spre exemplu,
defuncţii sunt reprezentaţi sub formă de păsări. Păsările de noapte sunt adesea asociate cu stafiile, cu
sufletele morţilor care se întorc la fostele locuinţe (Chevalier şi Gheerbrant 1995: 22-27).
Într-un alt registru al interpretării este binecunoscut faptul că unele păsări sunt utilizate pe
post de totem, strămoş şi protector al unei populaţii, aşa cum sunt exemplele amerindienilor de pe
continentul nord-american sau cel al populaţiilor cumane.
Aceleaşi semnificaţii diverse le întâlnim şi în cazul reprezentărilor antropo-ornitomorfe.
Horus, zeul cu cap de şoim din Egiptul antic, era stăpân peste cer şi aştri. Zeiţa asiriană şi babiloniană
Ishtar, zeiţă a fertilităţii dar şi a războiului, este înfăţişată cu o pereche de aripi, fiind asociată cu alte
păsări. De altfel, omul a fost fascinat încă din vechime de zbor, dovadă fiind în acest sens
binecunoscutul mit al lui Daedalus şi Icarus. Imageria creştină abundă în reprezentări antropomorfe
care au aripi de pasăre, arhanghelii şi îngerii.
Revenind la piesele de la Vităneşti, vom sublinia încă o dată faptul că semnificaţia reală a
acestor piese este greu de descifrat. Putem face o mulţime de speculaţii numai pe baza celor câteva
semnificaţii redate mai sus, dar ele rămân simple speculaţii cu un grad foarte redus de veridicitate.
Analiza pieselor şi a contextelor particulare şi generale în care au fost descoperite este un prim pas
spre formularea unor ipoteze de lucru. Contextul arheologic în care au fost descoperite aceste piese
nu este unul special. Au fost descoperite în interiorul aşezării, în zone menajere, în zona unei locuinţe,
sau pur şi simplu întâmplător, la suprafaţa solului. Poziţiile în care sunt modelate cele două tipuri de
reprezentări ornitomorfe suscită anumite discuţii. Astfel, cele cu picioare-piedestal au fost asociate cu
păsări în stare de repaus, în timp ce statuetele fără piedestal, cu aripile întinse, au fost asociate cu
păsări în zbor (Terzijska-Ignatova 2004: 385-6). Existenţa unei perforaţii la acestea din urmă ar
sugera suspendarea acestor piese. Reprezentările ornitomorfe sunt destul de rare în aşezările
gumelniţene, câteva piese, sau, cel puţin până acum, cercetările au scos la lumină piese puţine. În
acest context situaţia de la Yunasiţe este un caz special. Aici au fost descoperite nu mai puţin de 128
de reprezentări ornitomorfe, număr care depăşeşte cu mult numărul statuetelor descoperite la nordul
Dunării (şi probabil şi la sud). În acest caz este de discutat existenţa unei relaţii speciale între
comunitatea de aici şi reprezentările ornitomorfe. Poate este, ca şi în cazul decorului de pe unele
statuete gumelniţene, un mod de identificare, particularizarea unei comunităţii în cadrul întregii
societăţi, prin intermediul acestor reprezentări.
În ceea ce priveşte omul-pasăre este greu de făcut diferenţa între reprezentarea unui mit
(ex. Daedalus şi Icarus) sau o divinitate înzestrată cu aripi, cu semnificaţii necunoscute nouă. O
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atentă evaluare a vechilor colecţii, combinată cu cercetări extinse în aşezările neo-eneolitice, ar aduce
noi informaţii despre societatea neolitică şi, implicit, despre reprezentările antropomorfe şi zoomorfe.
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Reprezentări ornitomorfe descoperite în aşezarea de la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman
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Planşa I.

Vitănești ‘Măgurice’. 1-4 Statuete ornitomorfe.

Vitănești ‘Măgurice’. 1-4 Ornithomorphic figurines.
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Planşa II.

5

Vităneşti ‘Măgurice’. 1a-c Statuetă antropo-ornitomorfă; 2-6 Statuete ornitomorfe.

Vităneşti ‘Măgurice’. 1a-c Anthropo-ornithomorphic figurine; 2-6 Ornithomorphic figurines.
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