ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALI$
VAS LUI
XXI, 1999

DESPRE PLASTICA ZOOMORFĂ DE LA
ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI
Corina Nicoleta URSACHE

Trecerea de la epoca bronzului la epoca fierului in Europa central-estică a
fost marcată de un proces de reformare culturală, însoţit de o schimbare de aspect
general a culturilor locale din perioada târzie a bronzului, precum şi formarea grupelor
caracteristice celor două mari complexe culturale ce caracterizează inceputul epocii
fierului carpato-danubiano-balcanic - complexul cu ceramică canelată şi complexul
cu ceramică incizată şi imprimată.
Alături de numeroasele vestigii arheologice care se referă la totalitatea
elementelor de cultură materială caracteristice complexelor amintite se adaugă şi
unele descoperiri care ne pot da anumite informaţii cu privire la unele aspecte ale
vieţii spirituale ce caracterizează comunităţile umane care au locuit in această
zonă in perioada amintită aici. Acestea se referă indeosebi la reprezentările plastice
- privite atât din ipostaza de simboluri cultice, legate de diverse practici ritual
magice, dar şi ca manifestări artistice.
Pl�stica este reprezentată prin statuete antropomorfe şi prin statuete
zoomorfe. In acest studiu vom face referiri la reprezentările plastice zoomorfe
descoperi�in�ria culturilor Gava-Holihrady şi Corlăteni-Chişinău cu ceramică
canelată (pentru cele două culturi vezi: Kemenczei 1 971 ; 1 982; 1 983; Smirnova
1 974; 1 990; 1 992; Laszl61 984; 1 985; 1 989; 1 994; Gumă 1 993; p. 1 84-1 94; 1 05-1 41 ;
Leviţki 1 994; 1 994 a).
Consideraţii despre plastica zoomorfă din cadrul culturilor Hallstattului
timpuriu s-au făcut de la primele descoperiri de acest fel. Astfel, pentru plastica
zoomorfă caracteristică cuUurjiGava-Holihrady au fost publicate descoperirile din
aşezările: Lechinţa de Mureş (Popescu 1 925, p. 304-334; Horedt 1 963, p. 527-537;
fig. 2/1 - 1 1 ), Teleac (Berciu, Popa 1 965, p. 71 -72, fig. 5/1 -7, 6/4-8); Vasiliev 1 986, p.
70-92; fig. 1 / 1 - 1 8; Vasiliev et alii 1 991 , p. 145-1 52, fig. 27, 28/1 -8), Reci (Szekely,
1 966, pl. Vll/6), Căuaş (Nemeti 1 982, p. 45-55, pl. XV/4-7), Grăniceşti, Siret (Laszl6
1 984, p. 79, fig. 9; 1 986, p. 1 55-1 56, pl. 5/1 - 1 4 ; 1 994, p. 90, fig. 46-49), Vărădia,
Remetea Mare (Gumă 1 993, p. 1 89-1 90, 269-270) [România] , Poroszl6 (Patay
1 976, fig . 3/7-9 [Ungaria] , Lisieniki, Krivee, Bedrikoytzi, Holihrady, Gru�evo,
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Horodnitza, Podolska Melnitza, Zaleski (Maleev 1 992, fig. 1 -4; 1 996, fig. 1 ) [Ucraina]
De asemenea au fost publicate şi câteva statuete din aria culturii Corlăteni
- Chişinău, cum ar fi cele de la Trinca (Leviţki, 1 994, p. 1 1 1 , fig. 59/1 -2; 1 994a, p.
1 66, fig. 2/1 -2).
Tn momentul de faţă avem cunoştinţă despre 82 de statuete zoomorfe,
informaţiile privitoare la ele fiind risipite în numeroase publicaţii. Considerăm, astfel
utilă adunarea lntr-o lucrare a acestor informaţii şi analizarea lor. Aceasta cu atât
mai mult cu cât cei care au publicat statuetele nu au insistat întotdeauna îndeajuns
asupra unor aspecte cum ar fi condiţiile de descoperire, modelarea, rolul, funcţia
- aspecte pe care vom încerca să le discutăm.
Statuetele au fost modelate în lut şi în marea lor majoritate au fost găsite
în stare fragmentară, cu excepţia celor care provin de la Lechinţa de Mureş, care
au fost descoperite întregi. Trăsăturile lor generale ne sugereaz� existenţa unei
maniere realiste în modelarea lor, ca şi strădania de a reda cât mai fidel
caracteristicile anatomice, inclusiv sexul animalelor. Astfel , printre statuete
distingem: 24 cai (29,27%), 26 cornute mari (31 ,71 %), 20 cornute mici (24,39%) şi
12 porci (14,64%). Toate piesele reprezintă cu precădere animale domestice, poate
cu excepţia celor trei statuete de la Lechinţa de Mureş, considerate drept mistreţi
(Horedt 1 963, p. 528) (fig. 1 3/1 -3). Trebuie să menţionăm că toate animalele sunt
reprezentate în poziţie statică, picioarele sunt drepte, cu terminaţiile rotunjite, fără
reprezentarea copitelor, iar trăsăturilor secundare li se acordă mai puţină importanţă.
Astfel caii (fig. 1 -4), în mare lor majoritate, au corpul mai mult sau mai puţin
masiv, elegant modelat, cu gâtui lung şi arcuit, uneori cu coama frumos redată (fig.
1 /1 ; 2/1 ,3; 3/1 ,2,4,5; 4/1 ,5,6;). Capul este mic, cu urechile ascuţite, ochii şi gura
fiind rar reprezentate (fig. 4/1 ), coada în cazul în care este păstrată, poate să fie
scurtă (tăiată?) (fig. 1 /2,3,5; 2/3; 4/1 ,2) mai mult sau mai puţin lungă (fig. 1/1-3; 3/
3) şi într-un caz despicată la vârf (fig. 1/1). Una din statuetele de la Teleac (fig . 1 /2)
prezintă pe corp două şiruri de ornamente imprimate. Acelaşi ornament poate fi
observat şi în faţă, la baza gâtului. De asemenea o statuetă ce provine de la
Lisieniki (fig. 3/2) p�zintă la baza gâtului trei dungi paralele, de culoare n�ru cafeniu
(ce pot fi obserlâle şi lateral, pe partea dreaptă). Menţionăm că o statuetă ce
provine de la Krivee(fig. 4/6), prezintă la baza gâtului, sub coamă, o perforaţie. De
cele mai multe ori picioarele statuetelor sunt neproporţionat de scurte. Mai putem
remarca şi faptul că piesele ce provin din Ucraina prezintă o specie mult mai
robustă, spre deosebire de celelalte statuete, qare reprezintă exemplare mai suple.
Cornutele mari (fig. 5-8, 1 2/6-7) sunt reprezentate de tauri şi vaci, sexul
animalelor fiind întotdeauna pus în evidenţă. Totuşi, taurii pot fi identificaţi prin
marcarea sexului (fig. 7/1 ), sau bărQia bine reliefată (fig. 6/3; 7/2,6,7; 8/2,4,5; 2/7).
Statuetele sunt masive , cu corpul îndesat, picioarele scurte, coarnele îndreptate
înainte, sunt de cele mai multe ori rupte şi, după cât se pare, nu foarte mari. Capul
este redat schematic, sub forma unei proeminente. uneori fiind marcate şi urechile.
Coada, ca şi în cazul cailor, poate fi scurtă sau lungă şi lăsată.
Cornutele mici (fig. 9-1 1 ) paH i deosebite de cornutele mari prin corpul lor
mai suplu şi prin coarnele îndreptate înapoi. Distingerea ovinelor de caprine nu este
uşoară, cu excepţia recunoaşterii ţapilor. Aceştia din urmă pot fi identificaţi prin
coarnele mari şi curbate, botul ascuţit, prin barbă, codiţa ridicată şi prin organele
sexuale puse în evidenţă (fig. 9/2,3,6). ln cazul celorlalte statuete precizarea speciei
si/sau a sexului este echivocă. Trei dintre statuetele descoperite la Lechinţa de
M ureş au f�st determinate de K. Horedt ca fiind oi. El descrie aceste statuete ca
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având . cap mic şi urechi mari, însă, după desenele publicate, acestea din urmă ar
putea fi considerate coarne (de berbec?). Lipsa marcării organelor sexuale mascu
line ar putea veni in sprij inul interpretării iniţiale . a lui K. Horedt. in sfârşit, o statuetă
ce provine de la Lisieniki, care are marcate atât coarnele cât şi ugerul, poate fi
considerată drept o cap.n;i (fig. 1 0/6 }:
Porcii (fig 1 2/1-5; 1 3/1 �7) sunt reprezentati prin exemplare cu corpul ro
bust, terminate _cu codiţă, picioare scurte şi put(ilrnice, care sunt asc;:uţite şi puţin
rotunjite la capete. Capul este mai mult sau mai puţin realis� modelat, dintre detaliile
anatomice doar urechile sunt de cele m(li multe ori reprezentate. Statuetele ce
provin de la Lechinţa c;le Moreş sunt intregi şi se disting de rest1,.1l statuetelor prin
câteva trăsăsti.Jri: au râtul prelungit, prezintă o coamă destul de bi n e evidenţiată, iar
două dintre piese au colţii pute.rnici şi organele sexuale m�sculine accentuate, fiind
considerate drept mistreţi (fig. 1 3/2-3). Două dintre c;ele cinci statuete fragmentare
ce provin de la Usieniki se disting prin d�talii anatomice specifice scroafei (fig. 1 2/
6,- 7) . Pe una dintre aceste piese se observă urme de ·vopsea de culoare neagră.
Având în vedere informaţiile de care dispunem în legăt1,1ră cu contextu l în
care au fost găsite statuetele putem menţiona existenţa mai multor tipuri de
descoperiri: in locuinţele aşezărilor, în gropi special amenajata şi în stratul de cultură.
Locul de descoperire al statuetelor sugerează şi el rolul magica-religios al acestora.
Astfel, în acest sens, după opinia lui V. Vasiliev este sugestiv că, în aşezarea de
la Teleac, în locuinţa nr. 1 7 , în apropierea unei statuete în stare fragmentară
considerată oaie (fig. 1 0/1 ) , a fost descoperit un phallus miniatura!. Tot în această
aşezare in locuinţa nr. 37, a fost descoperită o statuetă reprezentând un taur (fig. 7/
2), alături de care s-a găsit şi un fragment de statuetă antropomorfă. Se mai
menţionează descoperirea, în locuinţa nr. 12, în apropierea vetrei de foc, încă a unei
statuete zoomorfe, fără precizarea speciei (V. Vasiliev, 1 986; Vasiliev et alii , 1 991 ,
p. 1 51 ).
De asemenea, nu este poate întâmplător faptul că din cele 35 de piese
descoperite în aşezarea Grăniceşti, 19 (54,29%) provin din trei complexe apropiate:
8 din bordeiul nr. 1 , 4 din bordeiul 2, iar 7 din preajma vetrei de foc de lângă ele;
numai celelalte 1 6 (45, 71 %) fiind descoperite în stratul de cultură. A. Lăszl6,
neexcluzând existenţa unei legături între locuinţe şi vetre, pe de o parte, şi statuete,
pe de altă parte, afirmă că această legătură le asigură acestor piese un anumit rol
în credinţele şi practicile magica-religioase ale comunităţilor de la GrăniceŞti (Lăszl6,
1 994, 90).
Deoarece în câteva aşezări (Vărădia, Remetea Mare, Lechinţa de Mureş)
au fost surprinse gropi rituale care conţineau alături de alte obiecte (oase de animale,
vase) şi statuete zoomorfe dispuse în mici "turme" şi reprezentând diverse specii
de animale, putem presupune existenţa unui obicei depoziţional cu depunere de
ofrandă. Cel mai elocvent exemplu este depunerea de la Lechinţa de Mureş
(despre care deţinem mai multe informaţii), unde într-o groapă special amenajată, la
o adâncime de 1 , 70 m au fost găsite cele 1 1 statuete zoomorfe împreună cu două
vase întregi (Horedt, 1 963, p. 534; pentru descoperirile de la Vărădia şi Remetea
Mare vezi : Gumă, 1 933, p. 1 89-1 90; 260-270).
Un caz aparte il reprezintă descoperirea la Li5ieniki (din anii 1 990- � 991 şi
1 993), unde, in aşezarea fortificată, au fost cercetate resturile unui "templu" in care
s-au păstrat fragmentele unui altar de lut. Printre d�scoperii"ile semnalate, puse in
legătură cu acest altar, se numără ş i mai multe statuete zoom.orfe de lut: 3 c;:ai, 2
cornute mari, o ovicaprină şi un porc. Cercetătorul aşezării pun� această descoperire
·

·
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în legătură cu credinţele agricultorilor, piesele menţionate fiind puse pe altar ca
simboluri ale fertilităţii (Maleev, 1 994, p.369) .
Cert este faptul că până acum nici o statuetă (antropomorfă sau zoomorfă)
nu a fost descoperită în mormintele culturilor aici amintite, ci doar în cadrul aşezărilor,
aşadar , în stadiul actual al cerc�tărilor, se poate exclude ideea că acestea ar fi
putut avea un rol în practicile funerare.
Referitor la funcţia acestor statuete zoomorfe, cercetătorii sunt de acord că
ele pot fi puse, într-un fel sau altul, în relaţie cu un "cult al fertilităţii şi fecundităţii"
(Horedt, 1 963, 534; Vasiliev, 1 986, p. 80-81 ; Vasiliev et alii 1 991 ; p.90-91 ) .
in acord cu opiniile exprimate anterior cu privire l a rolul ş i l a semnificaţia
statuetelor zoomorfe, studiate în lucrarea noastră, apreciem că aceste reprezentări
pot fi puse în legătură cu anumite practici şi credinţe, menite să protejeze animalele
şi să influenţeze sporirea lor.

CORPUS-UL DESCOPERIRILOR

Toate piesele menţionate în acest corpus provin din aşezări aparţinând
culturii Gâva - Holihrady (cu excepţia pieselor descoperite la Trinca, . care aparţin
culturii Corlăteni- Chişinău).
Lipsa referirilor la condiţiile de descoperire se datorează absenţei unor
asemenea informaţii în bibliografia consultată.
•

CĂUAŞ, "Sighetin", jud. Satu Mare . . De aid provin trei statuete întregi şi
una în stare fragmentară; toate piesele reprezintă cornute mari.
Nemeti, 1 982, pl. XV/4-7 ..
BEDRIKOVTZI , Ucraina. De aici provine o statuetă ce reprezintă un cal
robust (fig. 4/5).
Maleev, 1 992, p. 1 4, fig. 1 /3.
GRĂNICEŞTI , jud. Suceava. in aşezarea de aici au fost descoperite 35
de statuete (22 întregi şi 13 fragmentare). Dintre piesele intregi se pot distinge 1 5
cornute mari, 5 cai ş i 2 porci. Piesele a u fost modelate cu multă îndemânare. Tn
ceea ce priveşte repartizarea lor topografii::ă se constată că 1 9 provin din trei
complexe apropiate, iar 1 6 din stratul de cultură (fig. 2/1 -5; 5/1 -6; 6/1 -6; 1 3/4-7).
Lăsz16, 1 994, p. 226-269, fig. 46-49.
GRU S EVO, Ucraina. Aici a fost descoperită o statuetă de capră. Foarte
.
interesant este faptul că Tn partea superioară a burţii , în locul ugerului este trasat
un cerc împărţit in patru (prin două linii perpendiculare). in cele două compartimente
posterioara, se află câte un punct adâncit, care lipseşte din cele anterioare (fig. 1 0/6).
Maleev, 1 992, p. 1 8, fig. 4/7.
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HOLIHRADY, Ucraina. De aici provin două statuete intregi. Una reprezintă
un taur, cu corpul puternic, cu o bărbie pronunţată, picioare scurte şi groase (fig. 7/
6). A doua este o statuetă ce redă o oaie sau o capră ( 1 0/7).
Maleev, 1 992, p. 1 7, fig. 3/7, p. 1 8, fig. 4/5.
HORODNITZA, Ucriana. De aici provin două statuete de cai, care sunt
asemănătoare chiar şi in stare fragmentară (fig. 4/3,4).
Maleev, 1 992, p. 1 4, fig. 1 /7 ,6.
KRIV E E, Ucraina. Statuetă de cal, cu corpul robust, gâtui lung, capul mic,
iar la baza gâtului, sub coamă, prezintă un orificiu, probabil pentru a fi suspendat
(fig. 4/6). Putem presupune că era folosită drept pandativ sau chiar amuletă.
Maleev, 1 992 , p. 1 4 , fig . 1 /1 .
LISI E NIKI , Ucraina. în această aşezare s-au descoperit mai multe statuete
zoomorfe. Astfel, cinci dintre acestea redau in mod realist un tip robust de cal (fig.
3/1 -6). La una dintre statuete , pe partea din faţă, la baza gâtului (se vede şi lateral,
pe partea dreaptă), au fost trasate trei dungi paralele de culoare negru-cenuşiu (fig.
3/2). De asemenea tot aici au fost descoperite şi şase statuete ce repr�zintă
cornute mari (tauri şi vaci). Acestea au un corp puternic, coarnele sunt rupte,
picioarele sunt scurte şi groase (fig. 7/5,7; 8/1 -5). Cinci statuete in stare fragmentară
redau porci. Piesele reprezintă unjjp de animal robust, cu corpul puternic, indesat,
cu gâtui scurt şi coada mică. Pentru câteva exemplare o trăsătură o constitue
"pişcăturile" ce se observă pe marginea coloanei vertebrale. Pe una dintre piese se
observă urme de vopsea de culoare neagră. Cele mai multe au picioarele rupte (fig.
1 2/1 ,4-7). Tot aici au mai fost descoperite şi cinci statuete de ovicaprine. Acestea
au corpul lungueţ, picioarele scurte, coarnele indreptate spre spate (fig. 1 0/8; 1 1 /1 4,6).
Maleev, 1 992, p. 1 4, fig. 1 /2,5,7; p. 1 5, fig. 2/1 -4, p. 17, fig. 3/2, 4 ,5,8,9; p.
1 8, fig. 4/1 -3, 6,8; p. 365, fig. 1 -7
LECHINŢA DE MUREŞ , punctul "Sălişte", jud. Mureş. fn aşezare, spre
fundul unei gropi, la o adâncime de 1 ,70 m s-au descoperit sţatuete zoomorfe şi
două vase intregi (o ceaşcă şi o cupă cu picior). Statuetele sunt modelate realist.
Chiar dacă anumite părţi au fost redate schematic. Se observă că statuetele au fost
modelate in acelaşi stil şi probabil au fost lucrate de aceeaşi mână. Acestea reprezintă
exclusiv animale domestice: 3 porci, 6 ovicaprine, un cal şi un taur. Statuetele au
fost lucrate din lut şi sunt bine conservata. Propo_rţille părţilor corpului sunt
aproximativ aceleaşi şi variază intre 3-3,5 cm şi 5 cm. In general trăsăturile au fost
modelate mai mult schematic. Sexul animalelor este.. uşor de identificat. Astfel,
dintre cel 1 1 animale, 6 sunt masculi şi 5 femeie (fig. 1 /1 , 7/3, 9/1 -6, 1 3/1 -3).
Popescu, 1 925, p. 304; Horedt, 1 963, p. 527-534, fig. 2/1 -1 1 .
1 1 /5).

PODOLSKA MELNITZA, Ucraina. Statuetă ce redă, probabil, o oaie (fig.
.Maleev, 1 992, p. 1 7, fig. 4/4.

PROSZLO , Ungaria. Au fost descoperite trei statuete, dintre care două
reprezintă cai.
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Patay, 1 976, p. 1 97, fig. 3/7-9.
RECI , punctul "Telek", jud. Covasna. Din aşezare provine o statuet� ce
reprezintă un cal.
Szekely, 1 966, p. 57, pl. VI Î/6.
REMETEA MARE, punctul "Gomila lui Pituţ", jud. Timiş. Se menţionează
prezenţa unor statuete zoomorfe.
Gumă, 1 993, p. 279.
SIRET, punctul "Ruina", jud. Suceava. Statuetă de .cal, in stare fragmentară
(fig. 1 /7).
Lâszl6, 1 994, p. 272, fig. 52/1 .
TELEAC , jud. Alba. Din aşezarea fortificată provin 35 de statuete. Acestea
s-au descoperit in toate nivelurile aşezării, inclusiv in locuinţe, mai numeroase fiind
totuşi cele aflate in nivelurile 11 şi III. Statuetele au fost executate in stil realist,
rustic , uşor schematizat. Este evidentă strădania de a reda cât mai fidel
caracteristicile anatomice, inclusiv sexul animalelor reprezentate. Printre piesele
descoperite se dinsting cu uşurinţă câţiva cai, porci şi tauri (fig. 1/1-2, 7/1 -2 , 1 0/1 4, 1 2, 2,3).
Berciu, Popa, 1 965, p. 78, fig. 5/1 -7, 6/4-8; Vasiliev, 1 968, p. 91-91 , fig. 1 /1 8 ; Vasiliev et alii 1 � , p . 223, fig. 27, 28/1 -8.
TRINCA, Republica Moldova, De aici provin două statuete: una dintre ele
redă un taur, iar cealaltă o oaie. Piesele sunt modelate realist şi sunt in poziţie
statică (fig. 7/4, 1 0/5).
Leviţki, 1 994a, p. 236, fig. 49/1 -2; 1 994, p. 1 39, fiQ. 2/1 -2.
VĂRĂDIA, punctul "Chilii", jud. Caraş Severin. Printre descoperirile din
această aşezare, sunt semnalate şi statuete zoomorfe.
Gumă, 1 993, p. 1 87.
2).

ZALESKI , Ucraina. De aici provin două statuete ce reprezintă cai (fig. 4/1 Maleev, 1 992, p . 14, fig. 1 1 4 ; Kru�elnicka, 1 976, p . 35, fig. 1 .

A PROPOS D E LA PLASTIQUE ZOOMORPHE D U PREMIERE ÂGE

DU FER
Resume

Les representations plastiques (anthropomorphes et zoomorphes) peuvent
nous donner certaines informations concernant des apects de la vie spiritualle qui
caracterisent les communautes humaines qui ont vecu sur ce territoir�. En ce
qui concerne la plastique zoomorphe caracteristique â la civilisaţion de Găva

�
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Holihrady, ont ete publiees nombreuses statuettes decouvertes dans les ha bitats
de Lichinţa de Mureş, Teleac, Reci, Vădia; Remetea Mare, Grăniceşti, Siret
(Roumanie), Lisieniki, Krivee, Bedrikovtizi, Holihrady, Grusevo, Podolska, Melnitza,
Zaleski (Ukraine) et de Poroszl6 (Hongrie).
Ont ete publiees aussi quelques statuettes de l'aire de la cultura de Chişinău
-Corlăteni, celles de Trinca, par exemple.
JusqLi'a presant ont ete mentionnees dans la litterature specialisee un
nombre de 82 statuettes zoomorphes.
Les statuettes ont ete travaillees en argile et pour la plupart ont ete
decouvertes dans un etat fragmentaire; il faut mentionner que toutes les statuettes
de Lechinţa de Mureş ont ete decouvertes intactes. Les traits caracteristiques nous
suggerent l'existence d'une maniere realiste dans le niodelage et l'effort de reproduire
fidelement les traits anatomiques, meme le sexe.
Ainsi, parmi les statuettes on remarque 24 chevaux, 26 betes a cornes, 20
petites betes a cornes et 1 2 cochons.
Les pieces representent particulierement des animaux domestiques.
Grâce aux informations concemant les conditions de decouverte des statu
ettes, on peut mentionner l'ex!stence des suivarits contextes: decouvertes dans
l'habitations des etablissements, dans des fosses specialement amenagees et
dans la couche de la cu1ture.
Concemant la fonction de cettes statuettes zoomorphes, les specialistes
sant d'acord que celles-ci, d'une fac;on au d'autre , sont en relation avec "une culte
de la fertilite et de la fecondite"
L'auteur tout a fait d'accord avec les opinions concernant le râie et la signi
fication des statuettes zomorphes analysees dans cet ouvrage et considere que
cettes representations peuvent mises en relation aux certaines pratiques et
croyances destinees a proteger les animaux et faire croitre le nombre de ceux-ci.
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Fig. 1 Statuete reprezentând cai (StatLettes representant des chev
aux). 1 : Lechinţa de Mureş (după K. Horedt) ; 2 6 Teleac (după Vasiliev
et alii); 7: Siret (după A. Laszl6).
-
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Fig . 2 Statuete reprezentând cai (Statuettes representant des chev
aux). 1 -5: G răniceşti (după A. Laszl6).
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Fig. 3 Statuete reprezentând cai (Statuettes representan t des chev
aux). 1 -6 : Lisieniki (după I . N . Maleev)
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Fig. 4 Statuete reprezentând cai (Statuettes rep resentant des chev
aux) . 1 -2 : Zaleski (după 1. M al eev şi 1. Kruselnika) ; 3-4: Horodnitz a ; 5:
Bed riKovtzi ; 6: Krivee (după I . N . Maleev ) .
-
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Fig�5_:-

Statuete repr�entâ nd corn ute rrta ri ( S tatuettes representant
betes a cornes) t-6 G ră�upa A. LasziO};-,
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Fig . 6 - Statuete reprezentând cornute m a ri (Statuettes rep resentant
bâtes a cornes) . 1 -6 Grăniceşti {după- Â. Lăsz16) .
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F i g . 7 statuete reprezen.t ând corn u te inari (Statuettes rep re s entant
betes a cornes) 1 : Lechinţa d e Mureş (după K. Horedt) ; 2-3: Teleac
(după V. Vasiliev et a l i i ) ; 4: Trin ca (după O. !,.esiţk i ) ; 5 , 7 : Lisien i k i ; 6 :
Holihrady (după I . N . Maleev ) .
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Fig . 8
Statuete reprezentând cornute m a ri (Statuettes representant
betes a cornes). 1 -5 Lisiimiki (după I . N . M aleev ) .
-
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Fig . 9 Statuete rep rezentând ovicaprine (Statuettes representant pe
tites bâtes a cornes) . 1 -6: Lechinţa de M u reş (după K. Horedt) .
-
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Fig. 1 O Statuete reprezentând ovicaprine (Statuettes representant pe
tites betes a cornes) . 1 -4 Teleac ( d u p ă V. Vasiliev et a l i i ) ; 5: Tri nca
( d u pă O. Leviţk i ) ; 6 : G rusevo; 7: H o l ih ra d y ; 8: Lisieniki
(după I . N .
M a l eev) .
-
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Fig. 1 1 Statuat� reprezentând ovicapriri·e (Statuettes representant pe
tites bâtes â cornes) . 1 -4 , 6: Lisieniki; 5: Podolska Melnitza .(după I . N .
Maleev ) .
-

·

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

Despre plastica zoomorfă de la inceputul epocii fierul u i

60

- ·�· -�
-•

1

.

�

;f �

5

6
-

-

.

_ ....

,
"

Fig. 1 2 - Statuete reprezentând porci ( 1 -5) şi cornute mari (6-7) (Statu
ettes representant cochons et betes a cornes) . 1 -3 Lechinţa . de M u reş
(după K. Horedt) ; 4-7 G răniceşti (după A. Laszl6).
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Fig. 1 3 - Statuete reprezentând porci (Statuettes representant coctJons).
1 , 4-7): Lisieniki (după I . N . Maleev ) ; 2-3: Teleac (după V. Vas i l i ev et
a ! i i).�
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Răspândirea statuetelor zoomorfe aparţinând culturilor Gava - Holihrady
Chişinău ( La distribution des statu ettes zoomorphes
şi Corlăteni
appartenant aux civilisations de Gava-Holihrady et Corlăteni-Chişinău);
1 :Gru sevo; 2 : Lisienki; 3: Holihrady; 4: Podolska Melnitz a ; 5: Horodnitza ;
6: Bedrikovtz i ; 7: Zaleski ; 8: Krivce ; 9: Trinca; 1 O : Siret; 1 1 : Grăniceşti ;
f2: Proszl6; 1 3: Căuaş; 1 4: Lechinţa de Mureş; 1 5: Remetea Mare ; 1 6:
Telea c ; 1 7 : Reci ; 1 8 : Vărădia.
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