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„Gânditoarea de la Pietrele” – încă o statuetă cu ținută 

din galleria preistoriei noastre 

deConf. univ. dr. George V Grigore 

 

În satul preistoric de la Măgura Gorgana situate pe un deal din 

apropierea Dunarii, din localitatea Pietrele (jud. Giurgiu),arheologii 

români și germani au făcut o descoperire extraordinară în anul 2014. Este 

vorba de o statuetă făcuta din lut și măsurând ma ipuțin de 10 centimetri 

ce înfățișează o femeie așezată pe scaun într-o postura meditativă. 

Statueta are aproximativ 7000 de ani și aduce cu faimosul„Gânditor de la 

Hamangia”și a sa pereche (putem menționa aici șivalorosul „Vas cu 

îndrăgostiți” din Cultura Gumelnița – 6.500 de ani), sau cu „Gânditorul” 

cucutenian de la Târpești, de aceea fiind numită și „Gânditoarea de la 

Pietrele”.Înafară de „postura meditativă” a personajuluifeminin, 

putemsemnalașiexistențascaunului, a acesteipiese de mobiliercreat de om 

acumpeste 7000 de anispre a-iușuraexistența. Descoperirea a fostfăcutăîn 

zona satuluiPietrele din județul Giurgiu, încursulsăpăturiloreffectuate de o 

echipămixtăromâno-germană de arheologipe un deal aflat la 

câțivakilometri de Dunăre. Cercetările au fostrealizate de 

specialiștii Institutului de Arheologie„VasilePârvan” din Bucureștișicei 

de la „DeutschesArchäologischesInstitut” din 

Germania.Potrivitarheologilor, mica figurinăar data din mileniul al V-lea 

î.Hr.șiaraparțineculturiiGumelnița din perioadaeneolitică – adicăperioada 

de trecere de la EpocaPietrei la cea în care oamenii au învățat să 

folosească metalele. Peteritoriulțăriinoastre, culturaGumelnița se întindea 
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din Dobrogea pânăînvestulMunteniei, dar depășea granițele României, 

descoperiri similar fiind făcute în Bulgaria șiGrecia.Statuiagăsităînjudețul 

Giurgiu a fostreconstituită de arheologi, datfiindcăunelepărțilipseau – 

lucru normal după 7.000 de ani.Însă, cu toatătrecereatimpului, forma ei 

este extrem de modernă. SpecialistaînrestaurareCristina Georgescu de la 

Institutul de Arheologie„VasilePârvan” din București, care s-a ocupat de 

restaurareastatuetei, spunecă„…atât din punct de vederestilistic, 

câtșitehnic, statuetaeste o capsulă a timpuluiinedită, 

bogatăîninformațiișideschisăinterpretărilorcelormaiinteresante”.O 

echipă de aproximativ 30 de specialişti din diverse domenii, din 

România, Germania, Olanda, SUA, Bulgaria şiRepublica Moldova, 

studiază de pesteşaseanisatulpreistoric de la MăguraGorgana, din 

localitateaPietrele, judeţul Giurgiu, pentru a 

reconstituilumeaculturiineoliticeGumelniţa, 

unadintrecelemaistrălucitecivilizaţii din ultima jumătate a mileniului al 

V-lea î.Hr. Satulpreistoricstudiat la Pietrele este oaşezare de tip tell, cu 

case despărţite de uliţeînguste, de până la un metruşijumătatelăţime, cu 

unelelocuinţeconstruite la înălţime, care 

reprezentaucentrulvieţiiaceleicomunităţi, fiind, probabil, folosite ca 

spaţii de depozitare.Casele din acest sat au ars, iarpereţiilor s-au 

prăbuşitîngropândobiectele care se aflauînăuntrullor. Cauzeleincendiului 

nu au fost determinate.Celemaiimportante descoperiri făcuteînacest sat 

preistoric, avândîntre 20 şi 30 de case, pe o suprafaţă de 160/120 metri, 

nu suntobiecteleîn sine, ci faptulcă au fost determinate 

strategiieconomiceşi de organizaresocială ale comunităţii care a 

trăitacolo, înperioadaaproximativă 4400 - 4200 î.Hr., după cum au 

apreciatcercetătorii.Pânăînprezent, au fostcercetatepatrudintre case, din 

zone diferite ale tell-ului, după cum a precizatMedaToderaş, 

iarînacestea, darşipeuliţe, au fostgăsite circa 5.300 de artefacte din 

piatră, os, corn, lut, cupru şiSpondylus - un melc din 
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MareaMediterană.Printreobiecteledescoperire se numărătopoare, vârfuri 

de săgeţi, unelte de ascuţitsaulustruit, ace de pescuit, statuete, figurine, 

cărora li se adaugăaproape 800 de vase de ceramică şipeste 300.000 de 

cioburi. Obiectele din ceramicădescoperitecântăresc circa opt tone. În 

plus, vaselesuntlustruiteşi decorate cu desenegeometricesau care 

imităvalurile, realizate cu grafit.Printre obiectele descoperite se numără, 

de asemenea, maimultegreutăţi de ţesut din piatră, 

aşezateînşiruriparalele.Acestea au dus la 

identificareaexistenţeirăzboiului de ţesutîncomunitate, 

ceeacearputeaconstituiceamaivechedovadă a 

existenţeiacesteiunelteîn preistorie, care a adusînviațaomuluișansa de a 

puteaîmpletidiferitețăsăturiși a le folosiîndiferitescopuri, spre a-

șiușuraexistența. 

Sub colbulmiilor de 

anistauîncăascunseadevăratecomorilăsatemoștenire de strămoșiinoștri. 

Iată, cu spijininternațional, putemsă le aducem la luminășisă ne bucurăm 

de ele.   
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O statuetădin lutde 7000 de ani: „Gânditoarea de la Pietrele” (jud. Giurgiu) – CulturaGumelnița / 

Dupărestaurare.Eastăpeunscăunel (existaaceastăpiesă de mobilieracum 7000 de ani!), într-o 

posturămeditativă. 
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O statuie de 7000 de ani: „Gânditoarea de la Pietrele” (jud. Giurgiu) – CulturaGumelnița / Înainte 

de restaurare 

 

„Gânditorul de la Hamangia”șiFemeiasa – Muzeul de Istorie a României din București 
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Gânditorul” cucutenian de la Târpești 

 

„Vasul cu îndrăgostiți” – CulturaGumelnița – 6.500 de ani.Ceidoi „îndrăgostiți” staupe o 

băncuță. 

 

 


