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Capitolul 1  Introducere

Ca şi în istorie, în viaţa fiecărei fiinţe umane corpul preexistă  
raţiunii. Omul şi-a folosit trupul înainte de a înţelege, pentru a  
înţelege. Aşa s-au petrecut lucrurile cu primii homo sapiens, cei care  
au început să cunoască şi să recunoască măsurând din priviri.  
Probabil că asemenea nostalgii trezesc, uneori, tentaţia cercetătorilor de  
a reevalua natura arhetipală a corpului: acel corp-artefact ce aşteaptă 
în străfundurile pământului, dar şi în muzee; acel corp-pământ  
suflat de duhul Genezei, cel dat de Creator dar, în egală măsură,  
şi de escatologie; acel corp-mesaj trimis în timp şi spaţiu  
pentru a căuta şi întreţine dialogul; acel corp edenic mistificat de 
cuvinte şi învăluit în veşminte filistine; acel corp-paradox, când 
idolatrizat până la extaz, când stigmatizat de propria sa formă; în 
fine, acel corp „de aur” ce nu se lasă corodat de nepăsare şi uitare.  
 Dorim ca din punct de vedere arheologic, mai precis arheometric,  
lucrarea de faţă să propună o nouă metodă de investigare a repre- 
zentărilor antropomorfe, dintr-o perspectivă antropometrică adaptată 
percepţiei vizuale primare, pentru o mai bună înţelegere istorică şi  
antropologică a vremurilor ancestrale. 
 Nu avem pretenţia unei viziuni cu totul originale în ceea ce 
priveşte natura interdisciplinară a temei propuse, dimpotrivă, vrem să 
arătăm că o asemenea abordare a ajuns să fie în mod firesc o cerinţă 
a cercetării moderne. Una dintre cele mai importante lucrări dedicate 
acestui subiect este cea a britanicului Douglass W. Bailey, Figurine  
preistorice1, unde, încă din subtitlu („Reprezentare şi corporealitate 
în neolitic”), întâlnim un termen cu o nuanţă semantică aparte: 
„corporealitatea”. Studiul de faţă porneşte tocmai de la analogiile 
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fundamentale ale omului, de la similitudinile „corporealităţii” în ceea 
ce priveşte structura fizică şi psihică a prezentării şi reprezentării. Omul 
primitiv contemporan se aseamănă cu omul preistoric, atât anatomic cât 
şi prin percepţia propriei identităţi, acestea constituind premisa  metodei 
pe care o supunem atenţiei. Nu este vorba de aplicarea anacronică a unui 
model teoretic modern, inadecvat cercetării paleoantropologice, ci de 
interpretarea statuetelor antropomorfe ca prime semne de comunicare, 
deloc întâmplător legate de realitatea corporală. Evităm astfel tocmai 
abordarea empirică, metrologică, ce nu oferă nicio explicaţie pentru  
existenţa şi rolul figurinelor preistorice. 
 Înţelegem că primele măsurători şi comunicarea aceastora s-au 
întâmplat printr-o media antropometrică. Piciorul, cotul, palma şi  
şchioapa s-au transmis până în ziua de azi ca unităţi de măsură, şi la 
fel s-a întâmplat cu celelalte gânduri şi trăiri; figurinele paleolitice şi 
neolitice conţin asemenea mesaje antropometric „criptate”, ce aşteaptă 
să fie interpretate într-un mod analog.
 „Pentru conştiinţa modernă, un act fiziologic - mâncatul, 
sexualitatea - nu este decât un proces organic, deşi împovărat de o serie  
întreagă de tabuuri” (reguli de bună cuviinţă în timpul mesei; limite  
impuse comportamentului sexual de „bunele moravuri”). Pentru 
„primitiv” însă, un asemenea act nu este niciodată pur şi simplu fiziologic,  
ci este sau poate deveni o „taină”, o „participare la sacru”2. Cauza şi  
efectul primului gest de Weltanschuung a fost chiar propriul corp.  
Prin conturul antropomorf, viu sau modelat, au intrat şi au ieşit gândurile, 
trăirile, acţiunile. A fost etapa transferului antropometric de la subiect 
la obiect. 
 Uneltele, vasele, armele, podoabele, dar şi locuinţele şi 
construcţiile, de la peşteri până la piramide, toate poartă amprenta  
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proporţiei antropometrice, inclusă într-un registru semiotic de la  
profan la sacru. 
 Când Pitagora a spus „La început a fost Numărul” se referea la 
faptul că există o ordine universală guvernată de legi matematice, iar 
cunoaşterea acestora ne permite să înţelegem armonia numerică şi 
geometrică a lumii. După cinci secole, maxima evanghelistă „La început 
a fost Cuvântul” poate fi interpretată ca o reluare a acestui concept, 
ştiut fiind faptul că în scrierea ebraică numerele se redau prin litere, 
astfel încât oricărui cuvânt îi corespunde o anumită valoare numerică.  
Altfel spus, atât numărul cât şi cuvântul au fost înţelese ca expresii ale 
logos-ului, adică ale unei voinţe divine3. 
 În matematica pitagoreică, logos-ul presupune o relaţie „calitativă” 
între numere, care să explice esenţa transcendentală a lumii, dincolo  
de raţionamentul cantitativ al oricărei speculaţii aritmetice sau  
geometrice. Euclid a reuşit să surprindă această relaţie în teoria sa  
despre raporturi şi proporţii. „Raportul reprezintă relaţia calitativă în 
ceea ce priveşte dimensiunea dintre două mărimi omogene. Proporţia 
(analogia) reprezintă echivalenţa raporturilor”4. 
 Euclid a definit media şi extrema raţie în jurul anului 300 î.Hr. 
Însă Doriforul lui Policlet, considerat canonul proporţiei de aur, a fost 
sculptat cu mai bine de un secol în urmă. La fel s-a întâmplat cu statuile 
celebrului Fidias, care a trăit între anii 490 şi 430 î.Hr. În amintirea lui, 
matematicianul american Mark Barr a dat raportului de aur numele phi 
(φ), „deoarece mulţi istorici ai artei au susţinut că Fidias a folosit în 
mod frecvent şi minuţios Secţiunea de aur în sculptura sa”5. 
 În acelaşi secol V î.Hr., pitagoreicii erau îngroziţi de 
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4  Matila C. Ghyka, Estetica şi teoria artei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,  
  1981, p.30.
5  Mario Livio, Secţiunea de aur, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, p.14.



incomensurabilitatea numărului de aur, considerând-ul „un fel de 
eroare cosmică, o informaţie care trebuie suprimată şi ţinută secretă”6.
 Extinderea ipotezei conform căreia secţiunea de aur a fost aplicată în 
limbajul plastic înaintea formulării sale abstracte, în limbaj matematic, 
stă la baza lucrării de faţă. Aşa cum sculptorii Greciei antice au  
utilizat armonia estetică a mediei şi extremei raţii înainte ca acest 
adevăr să fie recunoscut ca un concept geometric, la fel, amplificând 
decalajul temporal, putem spune că raportul de aur a fost aplicat de  
artizanii pre şi protoistorici printr-o intuiţie a frumosului aflată dincolo 
de orice convenţie sau demonstraţie matematică. „Unii autori vorbesc 
de un instinct al numărului de aur, aparţinând nu numai atiştilor, ci 
oricărei fiinţe umane”7. Cercetările din ultimii ani au arătat că originea  
naturală a analogiei şi intuiţia secţiunii de aur aparţin paleoliticului  
inferior, ceea ce practic înseamnă că „naşterea” lui φ ar coincide cu 
antropogeneza8. Structura osoasă a mâinii umane se conformează  
proporţiei de aur, primele unelte de piatră preluând, prin analogie,  
amprenta antropometrică. Analiza mai multor unelte ce aparţin culturii 
Auchelean confirmă această ipoteză, motiv pentru care homo erectus 
poate fi considerat ca fiind primul utilizator al acestei descoperiri. 
 În cartea a treia a lucrării De Architectura, capitolul 1, Vitruviu  
ne explică sensul cuvântului proportio, ca fiind echivalentul terme- 
nului grecesc αναλογια (analogia). Azi, cele două cuvinte au evoluat  
semantic în mod diferit. Observăm că proporţia are un sens precis, de 
egalitate matematică, în timp ce analogia este condiţionată doar de o 
asemănare relativă, o similitudine. 

5

6 Ibidem, p.13.
7 Solomon Marcus, Artă şi Ştiinţă, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1986, p.47.
8 Feliks, J., Phi in the Acheulian: Lower Palaeolithic intuition and the natural origins  
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 La începutul secolului al XX-lea, lingvistul genevez Ferdinand 
de Saussure (1857-1913), afirma că „limba este un sistem de semne 
exprimând idei şi, prin aceasta, este comparabilă cu scrierea,  
alfabetul surdomuţilor, riturile simbolice... Ea este pur şi simplu cel mai  
important dintre aceste sisteme ce se pot concepe, deci, o ştiintă care 
să studieze viaţa semnelor în cadrul vieţii sociale; ea ar putea forma  
o parte a psihologiei sociale şi, în consecinţă, a psihologiei generale; 
noi o vom numi semiologie”.  Astfel, studiul semnelor a dat naştere 
unei noi ştiinţe numită semiotică sau semiologie. Aceast disciplină  
cercetează felul în care funcţionează comunicarea şi semnificarea, 
relaţiile dintre cod şi mesaj, dintre semn şi discurs9. 
 Înţelegem că doctrina structuralistă este departe de a oferi o  
explicaţie satisfăcătoare pentru nivelul actual al semioticii, dar observăm 
dubla natură a semnului, de semnificat (conţinut) şi semnificant  
(expresie), model ce-şi menţine valabilitatea formală şi în contextul 
operei deschise, despre care Umberto Eco spune: „opera îşi transformă 
neîncetat propriile denotaţii în conotaţii şi propriile semnificaţii în 
semnificanţi ai altor semnificaţii. Experienţa de decodificare devine 
deschisă, procesuală...”10.
 Analogiile vizuale din cadrul aplicațiilor au la bază tocmai 
această corespondenţă dintre semnificatul şi semnificantul trupului 
uman, proporţiile sau, mai bine spus, disproporţiile, dovedindu-se a 
fi semnificative. Omul preistoric putea percepe intuitiv componentele 
unui raport matematic. Înţelegem că procesul de simbolizare a corpului 
uman a pornit tocmai de la o divizare a unor piese corporeale care se 
potrivesc: una naturală, vie, obiectiv proportionată, dar pieritoare, iar 
cealaltă artificială, subiectiv proporţionată, dar nepieritoare. 
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Capitolul 2  Analogia ca premisă

 Antropometria comparată nu ne preocupă doar din  punct de vedere 
obiectiv, ca metodă de cercetare a creaţiei vizuale, ci şi din punct de  
vedere subiectiv, ca formă de relaţionare interumană. Comparaţia  
antropometrică este specifică psihismului uman. Detaliile diferitelor 
părţi ale corpului, precum şi înălţimea staturii, stimulează percepţii 
comparative mai mult sau mai puţin conştiente. 
 În cazul omului, comparaţia vizuală a anumitor componente  
anatomice sau a întregului trup constituie premisa unei retorici fără 
sfârşit. Aşa s-au născut primele identităţi individuale şi colective, 
aşa au apărut primii eroi şi zei ai omenirii - prin comparaţie. În cazul 
eroilor, analogia intuitivă a permis ca anumite identităţi imaginare să  
acumuleze doar calităţile fizice şi morale, iar altele să reprezinte  
defectele şi aspectele negative ale semenilor lor. 
 Tradus în termenii psihologiei analitice jungiene, de-a lungul a 
două milioane de ani, omul şi-a lărgit sfera psihică de la inconştientul  
colectiv şi individual la ego. Este de remarcat faptul că fazele de dezvoltare 
a relaţiei fizic-psihic se regăsesc în conceptele jungiene: arhetipurile, 
ca elemente esenţiale ale inconştientului colectiv, oferă sinelui, ca 
model ideal al individului, diferite forme preexistente, care se umplu de 
conţinut prin viaţa psihică. Conţinuturile psihice asociate unui arhetip, 
numite complexe, se manifestă la nivelul inconştientului personal. Orice 
complex are asociat un arhetip şi, de asemenea, orice arhetip generează 
un complex, dar modul de manifestare diferă în funcţie de experienţele 
individului. Cel mai important complex al omului este complexul 
eului, numit şi ego sau complexul identităţii. Aşa cum sugerează şi 
numele, eul reprezintă imaginea prin care individul îşi percepe propria 
identitate, felul în care acesta se vede pe el însuşi. Importanţa eului este 
dată de faptul că acest complex se află într-o poziţie centrală în cadrul 
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conştiinţei. În consecinţă, imaginea corporală, ca identitate biologică 
a eului, a căpătat semnificaţii multiple. De aceea, figurina preistorică 
poate fi interpretată ca un substitut pentru arhetip, sine sau eu. Altfel 
spus, primele statuete au putut fi reprezentări intuitive ale identităţii la 
nivelul inconştientului colectiv sau personal, precum şi al conştientului 
colectiv sau personal, ori toate simultan. Şi poate că tocmai în această 
identitate psihică multidimensională constă valoarea primelor repre- 
zentări corporale. În termeni semiotici, semnificantul unui semnificat 
multiplu oferă figurinelor relevanţă culturală.
 Legătura fundamentală între analogia semiotică şi cea perceptuală 
constă în natura comparativă a binomului prezentare - reprezentare. 
Animismul preistoric are la bază tocmai acest reflex al omului de-a se 
compara cu natura înconjurătoare, de-a se regăsi în formele din mediul 
ambiant. Senzaţia mistică a unei realităţi însufleţite ca şi propriul corp 
este dovada că homo sapiens sapiens s-a comparat cu întreaga natură. 
Astfel, corporealitatea a ajuns să includă toată realitatea concretă, la care 
s-a adăugat ulterior întreaga idealitate a lumii lăuntrice. Comparaţia 
instinctivă s-a transformat în comparaţie metaforică. Omul s-a 
comparat cu piatra, împrumutându-i forma în schimbul permanenţei. 
 Nevoia individului de-a se prezenta prin comparaţie, precum şi 
abilităţile sale de a crea „unealta” specifică oricărei nevoi, l-au determinat 
să se reprezinte. Asemănările şi diferenţele trebuiau exprimate plastic 
tocmai dintr-o nevoie paradoxală de-a se distinge şi, totodată, de-a se 
integra în mediul social. Prin reprezentare, omul s-a trezit în faţa unui 
alt sine, un sine similar celui viu ca formă, dar nemişcat şi durabil. 
În ciuda inadvertenţelor, reprezentarea întruchipa abilitatea individului 
de a trece de la impresie la expresie. Iar această comparaţie metaforic 
exprimată nu o putea face decât eul. Era desigur o fază preconştientă 
a eului, în care instinctul procreaţiei era sublimat în intuiţia creaţiei, 
desigur fără înţelegerea raţională, estetică sau morală a gestului.  
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Din acest punct de vedere, antropometria comparată alătură trupul,  
ca primă unealtă a sinelui, cu figurina, ca primă unealtă a conştiinţei  
de sine. Este practic o simulare a unei percepţii mentale, o primă  
exprimare prin corporealizare.

Capitolul 3  Canonul ca analogie

 Înainte de a trece la prezentarea metodei antropometriei comparate, 
sunt necesare câteva precizări şi concluzii preliminare.
 Aşa cum am văzut, în lunga perioadă cuprinsă între paleoliticul  
superior şi Antichitate, omul a fost preocupat de prezentarea şi repre- 
zentarea fiinţei corporale ca principală formă de exprimare şi raportare 
la univers. Figurinele preistorice şi, mai târziu, statuile, au creat  
o media antropomorfă, tridimensională, prin care se transmiteau  
mesaje, de la idei şi sentimente imediate, la politicile, filosofiile şi  
religiile vremii. Omul apela în mod firesc la inter-mediul corporal  
pentru a face legătura între fiinţa sa şi ceilalţi. Referile la această 
formă de comunicare ne-a determinat să utilizăm conceptul de 
„corporealitate” în accepţia arheologului Douglass W. Bailey. Însă, din 
punct de vedere semiotic, ducem raţionamentul mai departe şi extindem 
semnificaţia termenului, analizând structura antropomorfă în tripla sa  
calitate de emiţător, vehicul şi receptor. Această corporealitate  
extinsă în domeniul semiologic permite identificarea proceselor ce 
au loc la nivel semantic, sintactic şi pragmatic. Nu ne oprim doar la 
înţelegerea faptului că  „figurinele erau filosofii în politica de a fi în  
neolitic”11, ci urmărim şi modul concret în care intuiţia artizanului utiliza 
unităţi şi concepte antropometrice. Am observat că asemenea unităţi de  
măsură antropometrice au fost identificate şi aplicate mult mai târziu, în  
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Antichitate, unele fiind valabile şi azi. De aceea considerăm că sistemul 
de referinţă corporal poate deschide în continuare noi direcţii pentru 
interpretarea statuetelor, prin înlocuirea grilei metrologice cu una  
analogică. Este posibil ca limbajul plastic al figurinelor preistorice să fi 
fost „scris” într-un „alfabet” antropometric. Normele primelor canoane 
antice demonstrează tocmai faptul că figura antropomorfă a fost tratată 
ca o convenţie atât pentru limbajul plastic, cât şi pentru limbajul scris. 
Hieroglifele şi canoanele egiptene evidenţiază corporealitatea comună 
a textelor şi sculpturilor. Corpul oscila între statutul de semn şi de  
simbol într-un mediu în care emiţătorul şi receptorul aveau aceeaşi 
anatomie.
 Ce aduce nou canonul grecesc? Dincolo de aportul enorm în  
dezvoltarea plasticii, spuneam că diferenţa dintre arta Egiptului  
antic şi cea a Greciei antice  este că prima a fost colosală, iar a doua a 
generat artişti colosali. Prin exaltarea estetică şi etică fără precedent a  
nudului, grecii antici au dat subiectului o dublă identitate nemuritoare - 
personajul sculptat a intrat în universalitate odată cu autorul. Identitatea 
sculptorului s-a arătat concetăţenilor prin subiectul eliberat din piatră.  
Artistul s-a prezentat lumii prin reprezentarea plastică. Corporealitatea 
cetăţii a făcut posibilă întâlnirea sinelui cu alteritatea, iar comunicarea 
subconştientă la acest nivel nu putea avea o coerenţă decât antropome-
trică; doar aici sculptura şi geometria, gimnastica şi arhitectura, 
filosofia şi religia,  îşi puteau găsi buna măsură. Şcolile filosofice au 
dezbătut tema alterităţii în plan orizontal, între membrii colectivităţii, 
şi în plan vertical, între zei şi oameni, în ambele cazuri apelând la 
acelaşi mediu corporeal. Alfel spus, asistăm la primele încercări ale 
omului de-a pătrunde în problematica imagologiei. Fiinţa umană avea 
un corp individual şi un corp colectiv, care, ambele, îi dădeau identitate. 
Locuitorii statelor învecinate nu puteau recunoaşte un cetăţean decât 
prin emblema concetăţenilor săi. Corporealitatea începea să-şi trădeze 
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natura profund paradoxală: apropia şi totodată îndepărta oamenii, 
dându-le tocmai ceea ce căutau - identitatea. 

Capitolul 4  Analogia ca metodă

 Într-o primă etapă vom identifica două puncte de simetrie: unul în 
accepţia antică, iar celălalt în sensul modern. Procedăm astfel deoarece 
termenul de simetrie are azi un înţeles cu totul diferit de cel din 
trecut. „Simetria este într-un fel primul şi cel mai evident principiu de 
compoziţie. Omul are paradigma acestui principiu în propriul său trup şi 
în decursul existenţei sale l-a putut observa în chip obiectiv pretutindeni 
în lumea naturală: la plante, minerale sau în trupurile animalelor.  
Din simetrie a emanat întotdeauna o puternică intensitate expresivă fiind 
fără îndoială, unul din mijloacele cele mai pregnante de reprezentare a 
spaţiului, întrucât simetria pune în mod constant într-o confruntare două 
entităţi asemănătoare şi în acelaşi timp diverse, egale şi contrarii”12.  
În Antichitate simetria presupunea totalitatea mijloacelor folosite pentru 
a da „o proporţie plăcută unei opere de arhitectură sau de artă plastică, 
printr-o justă alegere a raporturilor dintre elementele sau părţile acelei 
opere între ele şi dintre acele elemente sau părţi şi opera întreagă”13. 

Simetria provine etimologic din grecescul συν μετρον (sin metron), 
care se traduce în latineşte prin commensus, ceea ce înseamnă măsurare 
cu unităţi comune, ori cu etalon sau modul comun. Din interpretarea 
tratatelor vitruviene înţelegem distincţia dintre simetria aritmetică 
şi cea geometrică. Aflăm că simetria geometrică permite punerea în 
proporţie a suprafeţelor, de unde deducem că simetria aritmetică are 

12 Cornel Ailincăi, Introducere în gramatica limbajului vizual, Ed. Dacia, 
   Cluj-Napoca, 1982, pp.152 – 153.
13  H.R.Radian, op.cit., p.57 
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o dimensiune liniară14. În lucrarea de faţă vom identifica analogiile 
antropometrice  verticale, pentru a evidenţia  modul în care simetria 
liniară a contribuit la articularea  limbajului plastic al diferitelor  
culturi. 
 În primul capitol al Cărţii a treia din De Architectura, Vitruviu ne 
defineşte centrul corpului uman astfel: „Ombilicul este în mod natural 
centrul exact al corpului. Deoarece unui om care stă pe spate, cu mâinile 
şi picioarele îndepărtate, şi pe ombilicul căruia este plasat centrul 
unui cerc, degetele membrelor inferioare şi superioare vor fi atinse de 
circumferinţă. De asemeni, se va găsi un pătrat descris în cadrul figurii, 
în acelaşi mod în care s-a realizat reprezentarea rotundă. Deoarece, 
prin măsurarea distanţei de la talpa piciorului la creştetul capului şi 
compararea acesteia cu cea dintre mâinile întinse, lăţimea va fi găsită 
egală cu înălţimea, ca în cazul laturilor normale ale pătratului” 15.
 Ombilicul va fi numit centrul de simetrie biometrică şi se află la 
interesecţia diametrelor cercului circumscris (homo ad circulum); iar 
prin intersecţia diagonalelor pătratului (homo ad quadratum) obţinem 
centrul de simetrie izometrică, ce împarte înăţimea corpului în două 
părţi egale. Centrul de simetrie biometrică este identificat prin 
înscrierea corpului într-un cerc, simbol al cerului, al lumii spirituale cu 
mişcare infinită; centrul de simetrie izometrică este identificat prin 
înscrierea corpului într-un pătrat, simbol al lumii materiale guvernată 
de cele patru elemente fundamentale (apă, aer, pământ, foc), de cele 
patru stări de agregare ale materiei (lichid, gazos, solid, plasmă) şi de 
cele patru puncte cardinale (nord, sud, est, vest) . Gestul ascendent al 
braţelor îndică cercul, adică cerul cu toate semnificaţiile sale, iar gestul 
de întindere orizontală a braţelor indică în mod evident orizontul, adică 
lumea pământeană. Observăm că atitudinea corporală este legată direct 

14  Matila C. Ghyka, op.cit., p.67. 
15 www.vitruvius.be/boek3h1.htm.
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de înţelesul simbolic. Prezentarea  fizică este mijlocul reprezentării 
metafizice. Corpul-semn devine corp-simbol. Cele două ipostaze ale 
trupului exoteric, comun tuturor oamenilor, decriptează sensul ezoteric 
al acestuia. Este modul în care corporealitatea dezvăluie limbajul 
celor iniţiaţi. Prin proporţiile celor două centre de simetrie, armonia 
corporealităţii se extinde şi în peisajul arhitectural. Din tratatul vitruvian 
dedicat arhitecturii înţelegem că armonia unui templu trebuie să conţină 
măsura corpului uman, aşa cum armonia corpului uman trebuie trăită 
precum măreţia unui templu. Trupul îşi expune şi impune cea mai 
intimă identitate fizică şi metafizică, personală şi transpersonală. Prin 
această „unitate” corporeală, omul are acces la tainele lumii materiale 
şi spirituale, la tot ceea ce îi determină viaţa ca individ şi specie.

 Aplicaţii

 În cadrul acestui subcapitol s-au efectual măsurători prin metoda 
antropometriei comparate, în cazul a peste două sute de reprezentări 
plastice antropomorfe din:
arta plastică paleolitică, arta primitivă modernă, arta plastică de 
pe teritoriul Anatoliei, arta plastică din Balcani, arta plastică de pe 
teritoriul României, arta plastică de pe teritoriul  Mesopotamiei, 
arta plastică de pe teritoriul Egiptului, arta plastică de pe teritoriul 
Chinei, arta plastică de pe teritoriul Japoniei, arta plastică de pe 
teritoriul Mexicului, arta plastică de pe teritoriul Ecuadorului, arta 
plastică incaşă, arta plastică de pe teritoriul Greciei, arta plastică 
hindusă, arta plastică etruscă şi arta plastică romană.

 Prin percepţia şi aplicarea intuitivă a secţiunii de aur, limbajul 
artistic al figurinelor paleolitice reprezintă primul gest al omului  de 
transcendere a corpului biologic. Tocmai abaterea de la forma armoniei 
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naturale dovedeşte autenticitatea stilistică a artistului preistoric şi îi dă 
accesul la primele arhetipuri antropomorfe. Abaterea de la „canonul” 
obiectiv al corpului viu articulează limbajul plastic, disproporţiile 
„de aur” reprezentând exprimarea subiectivă a dinamicii armoniei 
cosmice prin intermediul armoniei corporale. O asemenea formă 
de comunicare menţine într-un plan intuitiv atât emiţătorul, cât şi 
receptorul,  indiferent de coordonatele spaţio-temporale ale percepţiei. 
Din această perspectivă, corporealitatea poate fi definită ca un mediu în 
care emiţătorul, receptorul şi vehiculul sunt deopotrivă antropomorfe.  
Aici, antropometria comparată nu este doar o metodă de investigare 
raţională şi obiectivă, ci surprinde limbajul corporeal în procesul 
de elaborare şi percepţie, cu toate implicaţiile sale emoţionale şi 
subiective; comparaţia însăşi devine suportul comuniunii şi comunicării, 
dincolo de liminalul conştiinţei. Înăuntru sau în afara oricărui canon, 
proporţionalitatea corpului generează involuntar trăiri ale privitorului. 
Natura apodictică a relaţiei minte-trup structurează subconştientul 
individual şi colectiv al corporealităţii, motiv pentru care ambiguitatea 
redărilor plastice rămâne sursa mereu fecundă a unui şir nesfârşit de 
interpretări. 

 Capitolul 5 Elemente de prelucrare a 
informațiilor, analize statistice și  interpretarea 
rezultatelor
 
 Sunt prezentate noțiunile și elementele informatice necesare pentru 
pregătirea măsurătorilor și analizarea rezultatelor.
 Pentru efectuarea juxtapunerilor vizuale s-a utilizat programul 
de aplicație Adobe Photoshop (CS3 Extended, Version 10.0). Acest 
software este destinat prelucrării documentului de tip bitmap (BMP), 
adică a formatului de fișier - imagine utilizat pentru a stoca fotografii 
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digitale, în special pe sisteme de operare Microsoft Windows. Prin 
instrumentele specifice acestui program, imaginile reprezentărilor 
antropomorfe din studiul actual au fost optimizate în vederea efectuării 
măsurătorilor.
 Pentru ca măsurătorile din capitolul anterior să poată fi utilizate 
într-o analiză mai amănunţită, acestea trebuie să fie structurate într-
un sistem de informaţii numit bază de date. Astfel, informaţiile trec  
printr-o serie de etape precum colectarea, organizarea şi analiza. În urma 
acestor prelucrări, se obţine o colecţie de informaţii sistematizate sub 
formă de fişiere, astfel încât, cu ajutorul computerului, să se identifice 
rapid datele în funcţie de diferite criterii de analiză şi interpretare.
 Interogarea bazei de date ne determină să aplicăm testul χ² 
de comparare sau de asociere16.  Datorită simplităţii calculelor, a 
specificului datelor experimentale şi a posibilităţilor imediate de a se lua 
o decizie în urma aplicării sale, testul este frecvent utilizat în ştiinţele 
sociale.
 Interpretarea rezultatelor ne indică existența unei cauze oarecare în 
alegerea proporțiilor plastice. Cu alte cuvinte, recurența abaterilor de 
aur indică faptul că disproporționarea plastică nu este doar rezultatul 
necunoașterii unor rapoarte antropometrice elementare,  ci constituie o 
formă firească de exprimare a unor trăiri estetice.
 Considerentele psihologice și semiotice ale unei asemenea direcții 
de cercetare pot fi dezvoltate și aprofundate pentru a desluși evoluția 
perceptuală a mediului corporeal. 
 Pe de altă parte, extinderea bazei de date cu noi măsurători și 
interogări pe direcția abordării actuale oferă posibilitatea unor analize 
dedicate diferitelor domenii de cercetare. S-a observat importanța 

15

16 Florin Constantin Stănescu, Aplicaţiile calculatoarelor în arheologie, Alba-Iulia,  
    2003, pp. 48-53. Formulele, prezentarea, exemplul şi explicaţiile au fost preluate din  
   lucrarea menţionată.



formulării unor întrebări pertinente, pentru ca, ulterior, prin structurarea 
unor baze de date adaptate acestor problematici, să se găsească răspunsul 
prin metodele oferite de calculul statistic.
 Site-ul dedicat măsurătorilor prin metoda antropometriei 
comparate și bazelor de date aferente are următoarea adresă:  
http://www.antropoz.zaan.eu 
 
 Capitolul 6  Concluzii

 Aplicaţiile antropometriei comparate din capitolul anterior generează 
o serie întreagă de întrebări: Ce aduce nou metoda antropometriei 
comparate? Care este semnificaţia abaterii de aur? De ce o regăsim 
de-a lungul unei perioade atât de lungi? Ce indică abaterea de aur 
spre deosebire de secţiunea de aur? Cum ajută aceasta la interpretarea 
figurinelor şi statuilor? Ce rol joacă în media corporealităţii? În cele ce 
urmează, încercăm să dăm unele răspunsuri fără pretenţia de a epuiza 
amploarea şi complexitatea problematicilor.
 Juxtapunerea este justificată psihologic prin reflexul comparativ al 
percepţiei vizuale. Măsurarea din priviri, ca reflex atavic al evaluării 
vizuale, este prezentă la majoritatea speciilor, doar că, în cazul omului, 
aceasta s-a obiectivat prin reprezentarea plastică a corpului. Mecanismul 
unei comparaţii instinctive devine astfel metodă obiectivă de cercetare. 
 Metoda se reduce la măsurarea analogică a componentelor 
saussuriene ale comunicării. Modelul semiotic este relevant tocmai 
datorită principiului elementar pe care îl reprezintă şi anume procesul 
de semnificare vizuală. 
 Nudul sculptat reprezintă starea liminală a omului, forma ce desparte 
individul de lume. Pragul la care se referă conturul corpului trimite  la 
binomul existenţei sub toate formele sale:
microcosmos - macrocosmos, intracorporal - intercorporal, personal 
- transpersonal, fizic - metafizic, real - ideal, relativ - absolut, fiinţă - 
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nefiinţă, viaţă - moarte, conştient - inconştient, supraliminal -subliminal, 
subiectiv - obiectiv, subiect - obiect, natural - cultural, individual - 
social, sine - eu, profan - iniţiat, identitate - alteritate, om - zeu, amorf 
- antropomorf, individ - specie ş.a.m.d. 
 În retorica antropomorfă, abaterea de aur nu articulează un mesaj 
conştient, ci unul subconştient, ce aparţine mentalului colectiv, şi 
acţionează ca un veritabil arhetip în exprimarea plastică a unei stări 
liminale. Continuumul corporeal în care are loc această permanentă 
căutare este guvernat de simetrii naturale şi artificiale, când riguroase, 
când ambigue, dar întotdeauna antropometrice. De aceea, antropometria 
comparată este o metodă de măsurare şi, în acelaşi timp, un model 
de percepţie vizuală a armoniei nude; juxtapunerea prezentării cu 
reprezentarea corpului uman este un reflex mental axiomatic ce stă la 
baza limbajului corporeal şi, fără pericolul vreunei emfaze discursive, 
putem spune că surprinde sincretismul dintre arhetipul creaţiei şi 
cel al comunicării. Sintaxa exprimării este concretă, anatomică şi nu 
abstractă, iar ambiguitatea face posibil mesajul polisemic, eminamente 
intuitiv, atât în elaborare cât şi în percepţie. Aflate undeva între senzorial 
şi senzual, cauzele şi efectele limbajului corporeal sunt neuronale 
şi hormonale deopotrivă. Probabil că tocmai în acest dublu nivel de 
manifestare constă şi sensul hermeneutic al plasticii antropomorfe. 
Mesajul se adresează minţii, precum şi trupului, întrucât apelează la un 
„mesager” cu o morfologie holistică, subliminal analogică întregului 
organism al receptorului. De la un corp natural, prin inter-mediul unui 
corp artificial, la un alt corp natural - acesta este circuitul limbajului 
plastic antropomorf menit să creeze legături între cele mai îndepărtate 
zone ale fiinţei umane, de la înaltele culmi ale conştiinţei individuale la 
trăirile abisale ale mentalului colectiv. 
 Criptate sau decriptate, antropoglifele au constituit mediul de 
comuniune și comunicare pentru iniţiaţi şi neiniţiaţi deopotrivă. Ele 
reprezintă o punte sincronică şi diacronică între toţi oamenii, din toate 
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locurile şi toate timpurile. În viaţa de zi cu zi, ca şi în întreaga istorie, 
corporealitatea se dovedeşte a fi prima şi ultima realitate a identităţii 
noastre ca indivizi şi specie. În această mass-media antropomorfă, 
abaterea de aur evidenţiază esenţa paradoxală a creaţiei: pe de-o parte, 
exprimă percepţia subliminală a unei simetrii antropometrice obiective, 
pe de altă parte, reprezintă aplicarea subiectivă a proporţiei de aur, ca o 
„figură de stil” primordială în istoria limbajului plastic şi a comunicării 
în genere.
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