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DANSUL ÎN OLTENIA ÎN EPOCA BRONZULUI 
 
 

Gabriel Crăciunescu* 
 
 
* cercetător independent, Drobeta-Turnu Severin; gabriel_craciunescu@yahoo.com 
 
 
Résumé. Comme manifestation artistique la danse apparaissait déjà au Paléolithique et durant le 
Néolithique elle touchait un niveau particulièrement explicite. Les parois de diverses grottes 
d’Europe en conservent des informations y concernant. D’autres sources sont représentées 
par dessins et applications plastiques, trouvés en grand nombre en Roumanie. 

Quant à l’Olténie, l’Age du Bronze s’avère pauvre en informations concernant cet 
aspect cultural. Permettant l’obtention d’outils et armes métalliques l’apparition du bronze occa-
sionne un changement dans les priorités des gens de l’époque. La danse diminue son impor-
tance dans la vie de la société, mais ne disparait pas. Des preuves directes et indirectes de pra-
tique de la danse subsistent de cette période. Les preuves indirectes sont représentées par 
instruments musicaux, les preuves directes par les statuettes féminines à silhouettes de dan-
seuses. Les preuves indirectes consistent en flutes et objets produisant un tintement, tels ceux 
découverts dans la nécropole d’Ostrovul Mare-Bivolării ou dans le site Colonie de la même 
localité. Les deux sites appartiennent à la culture Žuto Brdo - Gârla Mare. Il est a soup-çonner 
que deux pièces du même genre aient été découvertes au sud du Danube, a Mala Vrbica-Livade, 
pourtant le texte respectif ne contient aucune mention là dessus. A Ostrovul Mare-Km. fluvial 
862 a été découverte une statuette ayant la partie supérieure en forme de tète de bœuf et la par-
tie inferieure pareille a la robe cloche des statuettes anthropomorphes de la culture Žuto Brdo - 
Gârla Mare. Nous considérons qu’il s’agit d’un personnage exécutant une danse rituelle. Une 
figurine représentant un personnage surpris en mouvement de danse fut également découverte à 
Ostrovul Mare-Bivolării. Toujours là on connait une autre statuette fragmentaire qui a une taille 
mince et contorsionnée, suggérant toujours la danse. Dans le site d’Ostrovul Mare-Colonie 
s’est trouvée la partie supérieure d’une statuette tenant les bras levés en mouvement de danse 
et, malheureusement fragmentaire, une statuette double qui suggère toujours la danse. A Gârla 
Mare, entre km. Fluvial 839‒840, fut mise à la lumière une statuette anthropomorphe dont le 
décor inclut la représentation d’un personnage portant une robe très évasée, au corps esquissé 
par des lignes, suggérant la silhouette d’une danseuse. Dans la galerie des statuettes découvertes 
dans l’ouest d’Olténie il y a une qui attire l’attention par son large sourire. Soit-elle la représen-
tation d’une danseuse, habituée à être regardée et admirée? Le manque de recherches dans 
certains sites d’Olténie orientale nous prive de la possibilité de connaitre autres preuves de 
pratique de la danse a cette époque là. 
 
Mots-clés: Olténie, Âge du Bronze, culture Zuto Brdo-Gârla Mare, danse. 
 
 

Despre dans în preistorie s-a scris destul de mult, dar cele mai multe interven-
ții se fac referitor la Paleolitic și, în special, la Neolitic. Există opinii diferite asupra 
interpretării unor scene de pe vase ceramice sau asupra unor statuete. Pentru Marija  
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Fig. 1. Reprezentări plastice umane 
pe vase neolitice: 

a. Scânteia1; 
b. Trușești2; 
c. Trușești3; 

d. Frumușica4. 

d 
                                                      
1 după Mantu, 1992. 
2 după Gimbutas, 1982. 
3 după Nițu, 1968. 
4 după Marinescu-Bîlcu, 1974. 
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GIMBUTAS multe din scenele de pe vase reprezintă zeițe ale albinelor, păsărilor, șar-
pelui etc.5. Deși acceptate de mulți cercetători, aceste interpretări sunt și criticate6. Yosef 
GARFINKEL consideră că aceste scene reprezintă personaje care dansează. El este 
de acord cu Anton NIȚU, care spune că între tradițiile artistice europene și Orientul 
Apropiat au existat legături strânse7.  

Dansul este o mișcare ritmică care poate fi clasificat ca o formă de comunica-
re nonverbală8. El a apărut cu mult timp în urmă, chiar din Paleolitic, în cadrul socie-
tăților umane. Fără să înțeleg mecanismul, am făcut unele observații în acest sens.  

Imediat după ce a împlinit vârsta de un an, nepoata mea, Sofia, a început să dea 
atenție jucăriilor muzicale. Avea preferate unele jucării, în funcție de muzica pe care 
o reproduceau. Cum ea se afla în centrul atenției întregii familii, am observat că la anu-
mite piese muzicale se rotea ușor, cu antebrațele ridicate în sus. Nimeni nu îi sugerase 
să facă mișcări pe fondul muzical. A fost o inițiativă personală și a durat până am înce-
put să facem tot mai multe observații asupra acestui comportament. În felul acesta îmi 
imaginez că dansul a apărut spontan în cadrul societății umane, în timpul unor eveni-
mente însoțite de cântece. Treptat mișcările au fost elaborate, s-au introdus reguli, au 
apărut diferite ritmuri, iar unele din acestea s-au impus. După un anumit, timp este posi-
bil ca în mod cotidian să se fi recurs la dans. 

Deși pare dificil de constatat existența dansului, arheologul are la îndemână 
anumite elemente pentru a putea sesiza fenomenul. În general, este vorba de desene pe 
care le întâlnim în peșteri, pe vase ceramice sau alte artefacte, de statuete, care sugerează 
destul de explicit acest fenomen sau de instrumente muzicale din perioadele respective.  

Dansul se poate desfășura de către una sau două persoană, sau de un grup mai 
mare de indivizi. Din Neoliticul românesc este cunoscută celebra descoperire de la 
Frumușica (Fig. 1/d), unde evoluează mai multe persoane înlănțuite. În ceramica cucu-
teniană se întâlnesc în mai multe situații, personaje care pot fi considerate drept dan-
satori. 

Motivul dansului în neolitic este întâlnit și în sud-vestul Olteniei. În cadrul 
unui șantier arheologic din localitatea Valea Anilor, jud. Mehedinți, Ion STÎNGĂ a des-
coperit, printre altele, un vas pe care era aplicat în lut un personaj. Vasul acesta se află 
în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin. Respecti-
vul personaj este redat în poziție verticală, cu antebrațele ridicate în unghi drept, ase-
mănător cu descoperirile de la Scânteia9 și Trușești10, unde se observă destul de ușor 
că personajele execută un dans (Fig. 1/a‒c).  

Epoca bronzului are alte priorități, printre care amintesc pe cele referitoare la 
procurarea metalului și confecționarea unor arme ofensive sau defensive. Comerțul  
 

                                                      
5 Gimbutas, 1982; Gimbutas, 1989. 
6 Garfinkel, 2010, p. 210. 
7 Nițu, 1970, p. 75-99. 
8 Garfinkel, 2010, p. 206. 
9 Mantu, 1992. 
10 Nițu, 1968; Gimbutas, 1982. 
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Fig. 2. 1‒3. Zuruitori de la Ostrovul Mare-Bivolării11. 

                                                      
11 1. după Berciu, 1953; 2‒3. Foto Constantin PARA. 
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pe distanțe mari12 capacitează tot mai mult din timpul, ocupațiile și energiile indivizilor. 
Astfel că dansul ocupă un loc periferic în cadrul activităților cotidiene. Cu toate aces-
tea, sunt destule elemente care sugerează acest gen de activitate. Unele dovezi sunt 
directe, altele indirecte.  

Dansul trebuia să fie executat cu un acompaniament sonor. În afara unui cor 
uman, erau necesare anumite instrumente muzicale. În epoca bronzului, instrumentele 
muzicale puteau să fie confecționate din lut, os și lemn. Ultimul material este perisabil 
și de aceea există o șansă foarte mică să se găsească un instrument din acest material 
în timpul cercetărilor arheologice. Instrumentele din os se confecționau mai greu și 
probabil că erau mai rare. Cel mai la îndemână material, din care se puteau lucra instru-
mentele, care scoteau sunete, este lutul. Amintesc acum de un fluier din lut, aflat în 
colecția de istorie veche a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Pe acesta l-am adus la 
muzeu de la Școala Generală Ponoarele, jud. Mehedinți. Profesoara de istorie, doamna 
Răcănel, mobilizase elevi în acțiunea de depistare a unor artefacte preistorice în vede-
rea creierii unui muzeu școlar. Astfel că școala poseda numeroase topoare de piatră 
șlefuită, silexuri etc. Fluierul fusese găsit de un elev dintr-un sat component al respec-
tivei comune. Piesa are forma unui cilindru cu un orificiu plat pe unde se sufla. O par-
te a cilindrului era deschisă, dar, când era luat în mână, unul din degete bloca acea zonă 
și astfel se puteau scoate sunete caracteristice. 

Alte instrumente produc sunete mai puțin sonore, dar potrivite pentru a acom-
pania dansatorii. Cele mai cunoscute instrumente muzicale sunt zornăitorile, desco-
perite în cultura Žuto Brdo - Gârla Mare din epoca bronzului, pe ambele maluri ale 
Dunării din estul Porților de Fier. Cele mai cunoscute piese sunt cele descoperite în 
necropola de la Ostrovul Mare-Bivolării. Toate cele trei piese redau în mod fantezist 
animale dar și oameni, situație nemaiîntâlnită în alte culturi ale epocii bronzului. Prima 
piesă (Fig. 2/1) de care amintesc lasă impresia că este o broască țestoasă13, decorată fru-
mos cu motive specifice culturii Žuto Brdo - Gârla Mare. În interiorul piesei se află 
câteva bobițe din lut ars care, atunci când piesa este agitată, scot sunete caracteristice. 
O altă piesă (Fig. 2/2a‒b) reprezintă o pasăre14 cu aripile strânse, care se sprijină pe 
două picioare stilizate, iar capul este prevăzut cu două coarne orientate către spate. 
Piesa a suferit repetate accidente, astfel că acum nu se mai pot observa foarte bine 
cele două coarne. Acestea pot fi văzute în fotografiile mai vechi. Ultima zornăitoare 
de la Ostrovul Mare-Bivolării reprezintă un om, care șade în picioare și are brațele 
întinse lateral15 (Fig. 2/3a‒b). Ciudat este faptul că acesta are capul de pasăre. Toate 
cele trei piese sunt decorate cu motive ale culturii Žuto Brdo - Gârla Mare și au cor-
pul închis aproape complet. Fiecare piesă are câte un mic orificiu prin care au fost 
introduse micile bile din lut ars, care produc sunete când sunt agitate. În literatura 
arheologică aceste trei piese sunt denumite diferit, în funcție de imaginația fiecărui 
autor. 

                                                      
12 Crăciunescu, 2018. 
13 Berciu, 1939, Fig. 160/2; Berciu, 1953, Pl. XXVIII/8. 
14 Berciu, 1939, Fig. 160/3; Berciu, 1953, Pl. XXX/1. 
15 Berciu,1939,Fig. 160/4; Berciu, 1953, Pl. XXXII/2a-b. 



246 

1a  1b 

2  3a 3b 

4a     4b 

 
 

Fig. 3. 1a‒b. Zuruitoare de la 
Ostrovul Mare-Colonie16;  

2‒3a‒b. Statuetă zoomorfă de la 
Ostrovul Mare-km. fl. 86217;  
4a‒b. Statuetă antropomorfă 

Ostrovul Mare-Bivolării18. 

 

                                                      
16 după Crăciunescu, 1980. 
17 după Crăciunescu, Para, 2007. 
18 după Berciu, 1953. 
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Dintr-un alt punct arheologic situat tot în Ostrovul Mare, la km. fluvial 865 sau 
Colonie, provine o piesă cu o formă deosebită19 (Fig. 3/1a‒b). Are corpul bitronconic, 
cu două mici albieri situate pe maxima bombare, care permiteau prinderea piesei cu 
mâna. La partea superioară are un orificiu prin care se introduceau bobițe de lut ars. 
După descoperire, împreună cu restul materialului ceramic, piesa a fost spălată. Două 
din cele trei bobițe din lut ars au fost pierdute în timpul acestei operațiuni. Forma pie-
sei seamănă foarte bine cu ceea ce numim astăzi "farfurie zburătoare". Aceasta seamă-
nă cu unele piese descoperite la Veszprém20. 

Datorită unei informări superficiale, într-o lucrare privind cultura Žuto Brdo 
- Gârla Mare, mai apare încă o piesă din acest sit21. În realitate, această a doua piesă, de 
foarte mici dimensiuni, nu are corpul gol la interior, fiind protoma unui vas. 

La nord de Dunăre, pe malul românesc, în estul și vestul Porților de Fier, sunt 
semnalate alte două piese, una la Liubcova-Țiglărie și alta în Zona lacului Bistreț22. 
Este posibil ca alte două asemene piese să fie descoperite și la sudul Dunării, în punc-
tul “Livade” din localitatea Mala Vrbica23. În textul articolului nu se face nici o men-
țiune referitoare la cele două piese. 

Pentru că am amintit mai sus de acel instrument cu formă umană și cap de pa-
săre, aduc în discuție o descoperire de la Ostrovul Mare-km. fl. 862. Cu mai mult timp 
în urmă aici a fost descoperită o statuetă24, care are cap de bou și corp asemănător cu 
al statuetelor antropomorfe feminine (Fig. 3/2; 3a‒b). Am presupus, încă de la publi-
carea acesteia, că ar putea să reprezinte un personaj cu mască în timpul unui dans ritul, 
iar masca pe care o poartă are o anumită semnificație25. Dansul este adesea realizat cu 
elemente decorative speciale: coafură, acoperitoare de cap, măști, picturi corporale și 
rochie26, iar ca produs al activității umane, dansul a avut la început un caracter ritual.  

Putem afirma că dansul ca activitate umană, are două aspecte. Un aspect este 
reprezentat de caracterul ritual, prin care se invocă cineva pentru ceva și al doilea as-
pect este reprezentat de caracterul "artistic", care a derivat din cel ritual, dar a pierdut 
mult din substanța rituală inițială. Dansul "artistic" se execută în diverse ocazii, care 
nu au, obligatoriu, un caracter ritual. Este un dans de exprimare a bucuriei, a vieții, săr-
bătorirea unui acțiuni colective.  

Spre deosebire de Neolitic, unde atât bărbații cât și femeile sunt angrenați în 
acțiunea de dans, în epoca bronzului din Oltenia doar femeile sunt reprezentate ca 
singurele practicante ale dansului. Cel puțin aceasta este situația văzută prin prisma 
actualelor descoperiri arheologice. De fapt, în această cultură statuetele le reprezintă 
aproape exclusiv pe femei. 
 
 

                                                      
19 Crăciunescu, 1980, Fig. 11/2. 
20 Bóna, 1975, Pl. 261/10-12. 
21 Șandor-Chicideanu, 2003, p. 120, 330. 
22 Șandor-Chicideanu, 2003, p. 330. 
23 Vukmanović, Popović, 1986, Fig. 8/11, 12. 
24 Crăciunescu, Para, 2007, p. 62-66. 
25 Crăciunescu, Para, 2007, p. 62-66. 
26 Garfinkel, 2010, p. 206. 
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1a 1b 

 
               2a                                          2b                                            2c 

3a 3b 

Fig. 4. 1a‒b. Statuetă antropomorfă dublă, Ostrovul Mare-Colonie27; 
2a‒c. Statuetă antropomorfă28; 3a‒b. Statuetă fragmentară29. 

                                                      
27 după Crăciunescu, 1980. 
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Cea mai cunoscută descoperire care reprezintă o dansatoare este o statuetă 
antropomorfă feminină30 de la Ostrovul Mare-Bivolării (Fig. 4/2a‒c). Aceasta are 
mâinile ridicate oblic în față dar acestea nu sunt împreunate. După cum am arătat mai 
sus și rochia și alte accesorii joacă un rol important în desfășurarea unui dans. Perso-
najul are o rochie decoltată mult doar în spate, dar acoperă partea anterioară până la 
gât și se termină cu două mâneci care sunt prinse în zona antebrațelor. La încheieturile 
mâinilor se află câte patru brățări care fac parte din costumația unei dansatoare. Moti-
vele decorative folosite sunt sărace, ghirlanda și linii punctate. Abundența liniilor rea-
lizate din puncte ar putea sugera o etapă timpurie în cadrul acestei culturi. 

O altă piesă31 descoperită tot în necropola de la Ostrovul Mare se încadrează 
în aceeași categorie de dansatoare (Fig. 3/4a‒b). Piesei îi lipsește partea superioară, 
astfel încât nu putem să cunoaștem adevărata ipostază pe care o reprezenta inițial. Are 
corpul mai înalt ți mai subțire, iar în regiunea mijlocului, corpul este înclinat32, ceea ce 
sugerează o mișcare. Este decorată cu ghirlande și cercuri imprimate care sunt dublate 
de cercuri realizate din puncte.  

Datorită publicării defectuoase, nu se știe cărui mormânt îi aparțineau aceste 
statuete, iar lipsa studiilor osteologice pentru această necropolă ne privează de cunoaș-
terea sexului și vârstei respectivelor personaje, astfel încât nu ne permite să tragem și 
alte concluzii legate de cele două statuete. 

La Ostrovul Mare-Colonie a fost descoperită o locuință33, pe care acum o consi-
der a fi fost un atelier de olar sau cel puțin un spațiu pentru depozitarea artefactelor din 
ceramică, scoase din cuptor. Ritmul în care se lucra la hidrocentrala Porțile de Fier II nu 
a permis o extindere a cercetării pentru a afla mai mult despre contextul în care se afla 
respectiva construcție. Am remarcat încă de la descoperire că aceasta conținea o foarte 
mare cantitate de fragmente ceramice și piese fragmentare. Printre aceste materiale s-a 
aflat și un fragment de statuetă (Fig. 4/3a‒b) de la care se păstra doar partea superioa-
ră34. Piesa mi-a atras atenția prin faptul că păstra doar brațele și puțin din corp, întregul 
fragment fiind absolut plat. Brațele sunt ridicate vertical și îndoite din zona coatelor, 
dar fără a fi împreunate. Pe avers este decorată simplu cu o linie dublă punctată, care 
înconjoară toată suprafața păstrată. Zona pieptului este marcată printr-un grup de cercuri 
ștampilate sub forma unui triunghi, fiecare latură având câte trei cercuri. Decorul este 
completat de o ghirlandă dispusă orizontal deasupra cercurilor și câte una pe fiecare 
din cele două laturi. Ca de obicei la aceste statuete, capul nu este redat, dar există o 
ușoară buclă între brațe care ar putea să semnifice această parte a corpului. Reversul 
este mai prost păstrat, fiind exfoliată zona centrală. Și aici se află un decor format din-
tr-o linie dublă punctată situată pe partea exterioară a brațelor. Decorul astfel descris  

                                                                                                                                         
28 după Berciu, 1939. 
29 după Crăciunescu, 1980. 
30 Berciu, 1939, Fig. 160/8; Berciu, 1953, Pl. XXXII/3a-3b. 
31 Berciu, 1953, Pl. XXXII/1a-1b. 
32 Berciu, 1953, p. 596, Pl. XXXII/1a-b 
33 Crăciunescu, 1980, p. 43-58. 
34 Crăciunescu, 1980, Fig. 16 C; Crăciunescu, 2008, Pl. II/3a-b. 
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            1a                                    1b                          1c 

 
2 

 
              3a                                 3b 

 
4a 

  
4b 

 
 

Fig. 5. 1a‒c. Statuetă Gârla Mare-
km. fl. 839-84035; 

2. Personaj feminin în barcă 
(detaliu)36;  

3a‒b. Statuetă antropomorfă 
Ostrovul Mare-Colonie37;  

4a‒b. Statuetă antropomorfă 
Ostrovul Mare-Bivolării38. 

ar putea reprezenta un veșmânt, care acoperă mai mult din partea anterioară și mai puțin, 
presupun, din cea posterioară. Adică personajul ar avea o rochie asemănătoare cu cea  

                                                      
35 după Crăciunescu, 2013. 
36 după Crăciunescu, 2013. 
37 după Crăciunescu, 1980. 
38 după Berciu, 1953. 
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întâlnită la statueta întreagă prezentată mai înainte. După felul în care se prezintă acest 
fragment este clar că piesa întreagă reprezenta tot o dansatoare. 

Din cercetările de teren de la Gârla Mare, între km. fl. 839 și 840 se află o așe-
zare și o necropolă a culturii Žuto Brdo - Gârla Mare. Printre numeroasele materialele 
strânse de aici din cercetările de suprafață se află și un fragment de statuetă antropo-
morfă feminină39 (Fig. 5/1a‒c). Pe reversul acesteia se află, printre altele, un desen 
care reprezintă un personaj feminin, care are o rochie puternic evazată, iar corpul este 
redat printr-o simplă linie. La fel sunt redate și brațele, care sunt îndepărtate în jos, oblic 
față de corp (Fig. 5/2). O asemenea persoană trebuie să fi fost tot o dansatoare, așa cum 
cele două dansatoare de la Ostrovul Mare-Bivolării aveau mijlocul foarte subțire în 
comparație cu alte statuete ale acelei perioade. 

În afara modului acesta de dans, în care evoluează o singură persoană, a mai 
fost descoperit, tot în locuința de la Ostrovul Mare-Colonie, un alt fragment de statuetă40 
(Fig. 4/1a‒b). Acest fragment prezintă partea superioară a unei statuete obișnuite, care 
se prelungește, pe una din laturi, cu un fragment din altă piesă asemănătoare. Par două 
persoane angrenate într-o horă. Ar fi fost foarte interesant să știm cum se continuau 
în partea inferioară, cum rezolva artistul problema celor două rochii tronconice. Că 
sunt două personaje antrenate într-un dans înțelegem și din faptul că există în desen 
o linie verticală cu rolul de demarcare a celor două entități. 

Plastica antropomorfă a culturii Žuto Brdo - Gârla Mare este destul de bogată 
la est de Porțile de Fier. În urmă cu ceva timp, îmi exprimam opinia că această plas-
tică, pe lângă faptul că se înscrie în unele canoane, reprezintă și anumite trăsături sau 
preocupări ale unor personaje, atunci când este lucrată la comandă41. Unele statuete ne 
prezintă femei la care sânii sunt foarte bine individualizați42 (Fig. 5/4a‒b), la altele se 
poate citi o bucurie, o anumită exuberanță pe față43, altele au un aer calm. O parte din 
aceste personaje trebuie să fi fost obișnuite cu prezența activă în cadrul colectivității. 
Lucrul acesta se potrivește foarte bine cu acea statuetă care are bine conturată gura, iar 
ochii exprimă multă bucurie (Fig. 5/3b). Este posibil ca și acest personaj să fi fost tot o 
dansatoare, care era obișnuită să fie privită. Conștientă de farmecul său, aceasta afișea-
ză un zâmbet larg. 

Statuetele antropomorfe ale acestei culturi sunt prezentate în rochii decoltate în 
față și în spate. În felul acesta ele sunt acoperite în respectivele zone cu podoabe bogate 
și variate. Ori rochiile decoltate în spate, dar care acoperă în față tot corpul până la baza 
gâtului, reprezintă un costum consacrat pentru dansuri ceremoniale. Chiar și cu puți-
nele dovezi materiale pe care le avem cu privire la dans, se poate discuta despre un 
ostum obligatoriu și podoabe specifice pentru dansatoarele culturii Žuto Brdo - Gârla 
Mare. 

                                                      
39 Crăciunescu, 2013, Pl. III/2; Crăciunescu, 2013-2014, Pl. I/1a-c; V/1a-b. 
40 Crăciunescu, 1980, Fig. 16 D. 
41 Crăciunescu, 2018b, p. 79 
42 Berciu, 1953, Pl. XXXII/5. 
43 Crăciunescu, 2008, Pl. I/2a-b. 
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Este dificil să prezentăm desene sau piese tridimensionale referitoare la prac-
ticarea dansului pe scară largă în epoca bronzului. Aceasta cu atât mai mult cu cât res-
pectiva populație nu a locuit în peșteri, unde se găsesc dovezi ale acestei activități. 
Singura speranță rămâne tot în cercetările arheologice, care pot scoate la lumină dovezi 
noi referitoare la această activitate. Dar această activitate, dansul, a existat în mod cert, 
însă nu cunoaștem amploarea acestui fenomen și formele sale de manifestare. 
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