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Zusammenfassung: Der Mensch tanzt seit den ältesten Zeiten. Dafür sprechen
etliche Funde schon aus dem Paläolithikum. Der Verfasser setzt sich mit einigen
neolithischen und bronzezeitlichen Entdeckungen aus Asien, Nordafrika und Europa
auseinander. Diese, Darstellungen in Ton oder anderen Rohstoffen (Knochen, Horn,
Geweih, Metall), aber auch Höhlen- und Felsmalereien, die alle tanzende Personen –
Frauen, Männer, manchesmal auch Tiere -, nackt oder bekleidet, sind alles Beweise,
dass unsere Vorfahren in verschiedenen Tätigkeit vom Tanz begleitet wurden.
Fără a dori o detalierea prea adâncă a subiectului enunţat în titlul demersului nostru,
precizăm că, nu puţine dintre realizările artistice modelate din lut ars sau din sau pe alte
materiale (piatră, os, corn, fildeş, metal etc.) din Preistorie, par a ne transmite imaginea
unor personaje, care, în accepţiunea multora dintre specialiştii care le-au analizat,
execută mişcări de „dans”.
Este bine cunoscut, că dansul nu este specific numai omului. El a fost documentat şi
pentru multe dintre animale, insecte şi păsări. Omul, în oricare dintre regiunile Lumii pe
care le-a locuit, a dansat din cele mai vechi timpuri. Unele dintre cele mai timpurii
scene de dans ne-au parvenit din Paleoliticul european, exemple în acest sens sunt
imaginile din peşterile Cala dei Genovesi şi Addaura2.
Y.Garfinkel3 este unul dintre învăţaţii care au analizat în amănunt problema dansului
în Preistorie. Făcând „disecţia” diferitelor scene, a putut constata o serie de poziţii ale
corpului dansatorilor, ale mâinilor şi picioarelor acestora. Un rol interesant îl juca şi
poziţia capului, coafura, acoperămintelor de pe cap, măştile, nuditatea şi îmbrăcămintea, încălţămintea, obiectele şi animalele acompaniatoare.
Deloc de neglijat sunt şi organizarea spaţiului în care se regăseşte dansul, curgerea
mişcărilor (liniare sau în cerc), cuplurile sau grupurile ce dansează. Dansul se practica
înspre direcţii diferite, în sensul acelor de ceas sau, dimpotrivă, în direcţia opusă.
Garfinkel a constatat mai departe că, în general, dansul era executat de fiecare dintre
sexe în parte. Rar apar scene cu dansatori femei şi bărbaţi împreună. Dansul se derula în
spaţii deschise, uneori lângă copaci sau vreo clădire (templu?). Probabil, cele mai multe
dansuri se practicau noaptea.
A. Niţu4 a fost de părere că imaginile cu dansatori ar reflecta divinitatea multiplicată.
Valentina Voina5 pune sub semnul întrebării această ipoteză, considerând însă, în
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concordanţă cu J.-C. Schmitt6, că prin dans se „înlătură orice individualizare”. Dansul,
în opinia lui Voinea, se efectua în cadrul unor practici magico-religioase, depuneri de
ofrande, ritualuri şamanice (a se vedea reprezentările rupestre de la Gabillou şi Les
Trois-Frères)7 sau de fertilitate.
La Nevali Çori din Nivelul 4, Casa 2, aparţinând Neoliticului Aceramic B (cca. 7000
a.Chr.) din Anatolia8, a fost descoperită a plăcuţă din piatră pe care sunt reprezentate
trei personaje (fig. 1). Unii specialişti9 consideră că, prima persoană din stânga este un
bărbat. Acesta este urmat de o broască ţestoasă (?) şi de o femeie cu abdomenul mai
rotunjit. Lângă bărbat se găseşte un corn de vită, iar lângă femeie un personaj fără cap.
Chiar dacă plăcuţa a fost parte probabil dintr-un obiect mai lung, se pare că avem de-a
face cu scenă de celebrare a unei noi naşteri.
După J. Yakar10 este vorba de o femeie gravidă, asemănătoare cu o broască ţestoasă.
Iar Garfinkel11 crede că nu putem vorbi de o broască ţestoasă (despre acest animal în
Preistorie, vezi, mai nou, Hansen12), ci de o femeie mai plină. Argumente în acest sens
sunt imaginile unor femei corpolente care dansează ce sunt figurate pe ceramică
neolitică (sfârşitul milen. 7 a.Chr.) de la Köşk Höyük (fig. 2)13. Dealtfel, toţi dansatorii
din acest sit sunt numai de sex feminin.
Tot din Anatolia, dar de la Tepecik, sit datat tot în milen. 7 a.Chr., provine un
fragment ceramic14, pe care se pot desluşi dansatori de sex masculin care se ţin de
mână, având pe chip un început de zâmbet. Personaje în mişcare au fost idententificate
şi pe ceramica de milen. 7 a.Chr. de la Kuruçay Höyük (femei)15 şi Hacilar16.
Astfel de scene de dansatori au fost identificate şi în Siria. Este vorba, în primul
rând, de pictura murală cu 23 de femei mişcându-se în jurul unei forme geometrice
rectangulare haşurate (câmp arat?), descoperită pe peretele unei case din situl
Neoliticului Aceramic B (milen. 8 a.Chr.) de la Tell Halula17. De la El Kown 2, datând
din prima jumătate a milen. 7 a.Chr., provine un fragment ceramic pe care se poate
vedea un bărbat cu un organ sexual apreciabil, executând mişcări de dans cu picioarele
flexate şi mâinile ridicate18. Pe stâncile de la Dhuweila (milen. 8 a.Chr.) se pot observa
dansând mai multe personaje, foarte probabil masculine, purtând măşti19.
Culturii Tell Halaf îi aparţine o serie de imagini cu dansatori ce sunt figurate pe
multe dintre recipiente din lut ars. Notabile sunt cele din situl eponim (fig. 3), dar şi
cele de la Chagar Bazar, Tell Brak, Tell Sabri Abyad, Tell Damishliyya, Khirbet EshShenef, Tell Mountbateh, Yunus, Tell Halula, Tell Kosak Shamali, Shams Ed-Din
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Tannir, Tell Kurdu, Tell Judaidah, Tell Aajar, Hama, toate în Siria, Tülintepe,
Norşuntepe, Korucutepe, Sakje Gözu, Tell Kazane Höyük, acestea din urmă în Turcia20.
Dansatori neolitici sunt specifici şi Mesopotamiei21, astfel de descoperiri fiind făcute
la Tell Sotto, pe un fragment ceramic (o femeie), şi Umm Dabaghiyah, pe mai multe
cioburi (probabil bărbaţi). Aşa numitului stil Samarra, specific unor situri de la sfârşitul
milen. 7 a.Chr., precum Yarim Tepe II, Niniveh, Khirbet Garsour, Tell Gawra,
Arpachiyah, Chogha Mami, Hassuna, Samarra, Tell Es-Sawwan, Serik, Matarrah,
Shimshara, Baghouz din Irak sau Moussian din Iran, exprimat mai ales prin forme
geometrice, îi aparţine şi castronul de la Samarra22, pe care apar patru siluete feminine
cu şolduri mari şi părul fluturând în vânt, însoţite de opt scorpioni. Astfel de reprezentări nu sunt singulare la Samarra, aici s-a găsit un fragment dintr-un vas pe care se
văd cinci femei, dar şi aşezărilor din Orientul Apropiat, Siria, Iran: Khazineh (fig. 4),
Tchechme Ali, Tell Halaf23. Interesant este că, se pare, nu conta numărul celor care
dansau, căci singura grijă era să se „umple” spaţiile goale de pe recipiente. Dansatorii
nu se priveau niciodată, figurile lor stilizate fiind arătate din faţă. Mâinile erau întinse
lateral; uneori personajele ţinându-se de ele. Ceramică de tip Tell Halaf sau Samarra a
fost găsită şi în Israel, la 'Ein El-Jarba (fig. 5), şi în Armenia, la Imiris Gora şi
Arukhlo24.
De ce se practica acest dans? Era el unul cultic, executat exclusiv de femei? Sau era
ceva domestic? Greu de spus şi ce se întâmpla înaintea şi după dans.
Am pomenit deja de descoperirea de la Moussian din Iran. Acesteia i se alătură
altele, tot neolitice, dar şi chalcolitice. Din lista de peste 42 de puncte cu ceramică
decorată cu dansatori întocmită de Y. Garfinkel25, amintim numai unele. Este vorba de
bărbaţii de la Khazineh şi Djaffarabad, de femeile de la Tchechme Ali, de personajele
îmbrăcate de la Chigha Sabz şi Mehrgarh sau de cele realizate în manieră geometrizată:
Tall-i Gap.
Pe o seamă de sigilii din Irak, Iran, Siria, Israel (Tepe Giyan, Tepe Gawra, Tell EthThalathat V, Chagar Bazar, Nippur, Susa, Chogha Mish, Ur, Niniveh, Fara, Tell Brak,
Bab Edh-Dhra), din milen. 5-3 a.Chr., apar scene cu dansatori. Aceştia, bărbaţi sau
femei, erau reprezentaţi nud sau îmbrăcaţi26. La fel şi pe pereţii unor construcţii de la
Teleilat Ghassul (a doua jumătate a milen. 5 – începutul milen. 4 a.Chr.), Megiddo
(Stratul XIX, sfârşitul milen. 4 a.Chr.).
Din Bronzul Timpuriu I din Israel (a doua jumătate a milen. 4 a.Chr.) provin
fragmente ceramice (importuri egiptene) cu dansatori. Altă piese ceramice cu astfel de
imagini s-au găsit şi la Kabri, Rosh Ha-Niqra (prima jumătate a milen. 3 a.Chr.), Beth
Yerah, El-Karm, 'Ain Kuniyeh. Nici Libanul nu este străin de astfel de ceramică. Este
vorba de aşezarea din Bronzul Timpuriu II (începutul milen. 4 a.Chr.) de la Byblos şi
Megiddo. Iar de la sfârşitul milen. 3 a.Chr. datează fragmentele ceramice de la Hama,
din Siria.
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O pereche, redată cu „capete solare” sau, poate, „soarele şi luna”, înconjurată de
animale şi dansatori, este reprezentată şi în arta rupestră din Epoca Bronzului din
Kazahstan, la Tamgaly IV27. În acest caz trebuie să vorbim, foarte probabil, de un dans
„războinic”.
Personaje dansând nu sunt o raritate nici în Egiptul Predinastic (milen. 5-4 a.Chr28.
Femei pot fi recunoscute pe ceramica de la Naqada, Umm el Qaab, bărbaţi pe cea de la
Naqada, femei şi bărbaţi pe aceea de la El 'Adaima (fig. 6) şi Semaineh (fig. 7). Uneori
dansatorii îşi exercită mişcările înconjurate de diferite animale (Abydos, Semaineh,
Harageh) sau chiar pe ambarcaţiuni ce plutesc pe Nil (incizii pe stânci: Wadi 'Abad,
Wadi Abu Wasil, Wadi Menih, Wadi Gash, Qena-Qoser).
Dansul nu a fost numai apanajul populaţiilor neolitice, eneolitice şi din Epoca
Bronzului din Asia sau Africa de Nord, ci el a fost practicat şi de comunităţile de pe
vechiul continent29. În Grecia, ceramică cu decor cu astfel de scene incizat, dar şi pictat
sau în relief, a fost descoperită Nea Nikomedia, Argissa Magula, ambele de la începutul
milen. 6 a.Chr., şi Pefkakia (Neoliticul Târziu). De notat că pentru toate personjele, este
greu a spune cărui sex le aparţin. Cu toate acestea, în situl de la Nea Nikomedeia, au
fost recuperate câteva fragmente ceramice, care ne prezintă personaje feminine
dansând30.
Şi în Bulgaria, la Gradešnitsa (milen. 6 a.Chr.) şi Tell Azmak (milen. 5 a.Chr.) s-au
găsit imagini cu dansatori. Ei sunt ori fără sex clar indicat, ori bărbaţi (fig. 8), cărora le
este schiţat organul genital. La Sarvas (cultura Starčevo, jumătatea a doua a milen. 6
a.Chr.), sit din Serbia, avem de-a face cu o femeie cu sâni şi sex bine indicat. Neclar
este în ceea ce priveşte sexul personajelor, situaţia de la Vinča (milen. 6 a.Chr.) şi
Gomolava (milen. 5 a.Chr.).
Dansatori au fost descoperiţi în mai multe situri de pe teritoriul României. Amintim
aici Turdaş (sex neclar; sfârşitul milen. 6 a.Chr.), Dudeşti (femeie; mijlocul milen. 6
a.Chr.), Târpeşti (probabil femeie, cu toate că „sânii” se găsesc sub mâinile personajului; cultura Pre-Cucuteni III, începutul milen. 5 a.Chr.), Gumelniţa (două personaje,
unul mai înalt decât celălalt; să fie vorba de un bărbat şi o femeie?; sfârşitul milen. 5
a.Chr.), Slatina (femeie; milen. 5 a.Chr.), Vădastra (femeie; începutul milen. 5 a.Chr.),
Hodoni (femeie purtând mască; sfârşitul milen. 5 a.Chr.), Traian (femeie văzută din
spate; începutul milen. 5 a.Chr.), Bârlăleşti (femeie văzută din spate; a doua jumătate a
milen. 5 a.Chr.), Truşeşti (bărbaţi; a doua jumătate a milen. 5 a.Chr.), Ghelăieşti
(bărbat; a doua jumătate a milen. 5 a.Chr.), Scânteia (bărbat; femeie cu bărbat sau
androgin; sfârşitul milen. 5 a.Chr.), Dumeşti (fig. 9) (bărbat cu femeie; sfârşitul milen. 5
a.Chr.)31. La Truşeşti s-a descoperit şi un vas unde se pot vedea două personaje „lipite”,
fără picioare, probabil femei (fig. 10). Iar la Bereşti, Frumuşica, Larga Jijia, Traian,
Truşeşti, Drăguşeni au fost găsite faimoasele „vase-horă”32. Dealtfel, acest tip de
recipient este propriu şi Ucrainei, el fiind identificat acolo în situl Pre-Cucuteni III de la
Luka-Vrublevetskaya.
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În cazul dansatorilor din mediul culturii Gumelniţa, aceştia sunt, cum bine s-a
observat33, personaje impersonale, schematice, însă cu sexul explicit exprimat:
Ciolăneşti şi Vităneşti, situri din România; Azmaka Moghila şi Plovdiv în Bulgaria34.
Dincolo de sud-estul şi estul Europei, scene cu dansatori au fost documentate şi
pentru Ungaria (Tiszavasvari, milen. 5 a.Chr.; Kotacpart, sfârşitul milen. 6 a.Chr.;
Villanykovesd, bărbat, mijlocul milen. 5 a.Chr.; Borsod, începutul milen. 6 a.Chr.;
Szegvár-Tüzköves, sfârşitul milen. 5 a.Chr.; Szajol-Felsofold, a doua jumătate a milen.
6 a.Chr.; Hagykoru, sfârşitul milen. 6 a.Chr.; Szentes-Jakorpart) şi Cehia: Strelice
(mijlocul milen. 5 a.Chr.), Kolesovice (începutul milen. 6 a.Chr.), Litomerice (prima
jumătate a milen. 6 a.Chr.), Nova Ves (bărbat), Praga-Bubenec etc.
Aşadar, dansul era o activitate importantă în cadrul comunităţilor. El a însoţit omul
încă de la început, din stadiul de vânător şi culegător, căpătând ulterior valenţe mult mai
ample odată cu practicarea agriculturii35. Dansul devine o formă de afirmare socială, o
punte de legătură între oameni şi zei. El serveşte educaţiei, învăţării, aproprie oamenii
între ei, fiind şi o formă de terapie. Probabil dansului i s-a alăturat şi muzica. În plastica
Gumelniţa s-au găsit dealtfel personaje cu gura deschisă (Vidra, Vodica), care
sugerează gestul de a cânta36.
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Explicaţia figurilor
Fig. 1. Nevali Çori. Apud Hauptmann 1993.
Fig. 2. Köşk Höyük. Apud Silistreli 1989.
Fig. 3. Tell Halaf. Apud Garfinkel 2003.
Fig. 4. Khazineh. Apud Schmandt-Besserat 2005.
Fig. 5. 'Ein El-Jarba. Apud Garfinkel 2003.
Fig. 6. El 'Adaima. Apud Garfinkel 2003.
Fig. 7. Semaineh. Apud Garfinkel 2003.
Fig. 8. Tell Azmak. Apud Garfinkel 2003.
Fig. 9. Dumeşti. Apud Lazarovici 2005.
Fig. 10. Truşeşti. Apud Lazarovici 2005.
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