CONSIDERAŢ I I CU PRIVI RE LA PIEPTĂN ĂTU RA
CURSU L EPOCI I NEOLITICE PE TER ITOR I UL
ROMÂ N I E I

TN

Eugen COMŞ�

Studierea fi gu rl n elor antropomorfe din diferitele culturi din timpul epocii neolltlce
de pe teritoriul RomSnlel , ne-a permis, cu t im pul , s� aprofund �m . pin� In prezent , un ei�
probleme referitoare la 1mbrldmlntea şi la incălţ�mlntea oamenilor din acea epoc� tnd ep�r
tat�. dar adt de Interesant� din Istoria veche a Patriei noastre.
ln lucrarea de faţ� vom incerca să st ringe m la un loc datele despre modul cum '''
aranJau p�rul femeile şi b�rbaţli din epoca neolitld, bazindu-ne pe redarea p�rulul, In
special, pe diverse fig uri n e antropomorfe de lut ars. Numărul unor astfel de figurine este
relativ red us, dat fiind faptul d in unele culturi capul fi g ur i n e lo r era s t i l i zat mult, fiind
redat - după anumite . ,ca naane " - adesea chiar fără am�nuntele anatomice obişnuite.
De asemenea, vom folosi şi unele date oferite de o serie de capace cu chip omenesc şi de
Indicii rezultate din observaţii făcute asupra unor morminte.
Pe teritoriul �rll noastre, pină in prezent, u na din cele mal vechi figurine de lut ars,
din categoria celor care ne l nteresew in l egăt u ră cu tema studiată, este o ples� desco per!�
la Inceputul secolului, In qezarea aparţl nind purtătorilor culturii ·Starcevo-Crlş, de ITngl
Beşenova Veche (azi D ud eşt l l Vec hi), d i n Judeţu l Tl m l ş .
Flgurlna este fragmentar!, foarte st il izată şi probabil reprezintă u n bărbat. Capul
şi gitul inalt au impreună forma cillnd rlcă. Pe faţă sint redaţl n u mai ochii, ca două liniuţe
lnclzate, orizontale şi nasu l ca o proeminenţă micuţă. Partea de sus a capului este arcul�
şi pe ea, de la frunte spre creştet sint trasate mal multe linii subţiri , par.alele şi d es e , care
redau părul pieptănat. Corpul figu r in e! este şi el clllnd rlc, partea Inferioară fiind .rup�
din vechime. Prin dou� proemlnenţe laterale sint probabil Tnfăţlşate şoldurile, Iar in faţl
r '
este o prelungtre l (fig. 1 /1).
Alte citeva piese Interesante au fost scoase la Iveală tot din qezarea de tip Star�evo
Crlş menţionată,_ Mă refer la ind\ patru fig uri n e foarte stlllzate (fig. 1 fl, 3,4,6) de lut, '<:u
partea de Jos netedă, pentru a fi aşezate tn picioare, 'Jar cea de sus es.te arcultl pentru a reda
capu l . Pe fiecare din ele sint I ndicaţi foarte sumar ochii, -nas ul şi pe una gura. Pe trei dJn
cele patru figu rine părul este Tnfăţlşat prl h citeva linii pa ralel e , de la fru nte ' ptnă pe s pate 1
(fig. 1/1 , 2, 6). Pe cea de a patra este reprezentat u n alt mod de a aranJa p�rul anume des
părţit pe miJloc printr-o . ,drare" şi pieptAnat in plrţl, după cum rezultă dl'n linia l nclzad
trasată pe miJloc şi din llnluţele laterale 3 {fig. 1/4).
- -i n ţinuturile vecine din U nzarla, Intr-o aşezare aparţlnTn d tot ·culturii Starcevo-C rlş .
de la Kotacpart din punctul Vata-tanya , s-a gistt o ftg urlnă feminină, Importanti pentru
tema 'hoastrl. Din ea s-a plstrat nu mai porţiunea de la piept in sus. Ungi marglnea - · lnfe-
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Fir. f CUL.TURf STARlEVO-CRIŞ: 1--4.6. 8eJenovo Veche (- Dudeştl/ Vechi f .. d'opr!r 1. Kutzlan, Ofi'.
CIT. , pl. XUV/4 a, b; 2--..f , 6 - d'oprir Gh. L.azarovlc/, OI'. CIT. , pl. X/A/3. 7, 6, 4-5) ; 5 .. d'oprts
1. Kutzion, OI'. CIT. , pl. XUII/1 ) .
1 . K.utzlan , OI'. CIT., pl. XL.III/7 ) .

rloarl se vld plrţl din stnl . Braţele erau scurte şi masive. flgurlna avea gitul gros şi relativ
Inalt. Capul fusese arcult deasupra şi puţin lirglt in pirţl. Ochii sint redaţl prin llnll lnclzate
orizontale. Iar nasul ca o proemlnenţi mld, spartl. Blrbla este reltefatl, aproape ascuţit!.
De la frunte spre creştet şi pe spate, pinl in dreptul pieptului, sint trasate linii l nclzate
aproximativ paralele reprezentind plrul lung, pleptlnat, resfirat pe spate şi puţin tn faţi,
pe umlrul drept ' (fig. 2).
.
O alti figurlnl din Ungaria, din cadrul aşezlrll de la Kopincs-Zsoldos--tanya are
forma de coloanl dllndrlcl, cu gitul Inalt. La partea s�perloarl sint Indicaţi ochii şi nasul ,
Iar spre cr�tetul arcult stnt trasate citeva linii lnclzate, redtnd plrul 5 (fig. 1}5).
Am amintit mal sus şi piesele descoperite in estul Ungariei , deoarece consld�rlm d
acelaşi mod de a-şi aranja plrul il aveau şi femeile din arealul culturii Star�evo-Criş, din
vestul ţlrll noastre.
Din analtza tlpola,lcl a pieselor descrise rezultl el purtltorll culturii Star�evo-CriJ
din vestul ţlrll noastre şi .din regiunile vedne, oblşnulau sl-fl pleptene şi sl-fl aranjeze
plrul In diferite moduri. ln mal multe cazuri se vede el lnten�a era de a reda pe figurine
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plrul pleptliriat peste cap, flrl clrare. In unele cazuri probabil femeile mal tinere, IŞI plep
Unau plrul peste cap şi ti resflrau pe spate şi pe un umăr fn faţl. Pe o singuri figuri ni feml·
nlnl plrul este reprezentat ca fiind pleptlnat cu o . ,clrare" pe miJloc. Din cele relatate
se cuvine subllnlaU observaţia el in aceeql aşezare a culturii Star�evo-Crlş, de la Dudeftll
Vechi , dupl cum o lndlcl figurlnele menţionate, femeile obltnulau sl·şl pleptene plrul
peste cap, pe spate, dar fi cu .,drare" pe miJloc. Blrbaţll din cultura analizati obltnulau
fi el sl-şl pleptene părul spre spate, tot firi drare.
Purtlitorll culturii Vlnfa din Banat au modelat şi folosit numeroase figurine de lut
ars. Dupl plrerea noastrl, pe chi pul acelor figurine era reprezentată cfte o mască, avtnd
o anumiti forml In fiecare fazl de evoluţie a culturii . De aceea este uşor de lnţeles de ce
pe capul lor este, atft de rar, redat plrul.
Presupunem el pe doul figurine, datfnd din perioada de Inceput a culturii , din faza
Zorlenţu Mare, descoperite in afezarea de la Zorlenţu Mare Oud . Caraş-Severln) este
reprezentati pleptlnlturll prin citeva lin iuţe lnclzate.
Din prima figurinl s-a plstrat numai capul şi gitul, ca o cluperd. Planul feţei fiind
Inclinat oblic. Pe mască, de forml aproximativ triunghiular! (cu o laturi arculti mult),
sfnt trasate doul linii orizontale tnfllţ lşfnd ochii şi o proemlnenţll miel rotundl, redtnd
nasul . Mal sus sint două grupuri oblice de llnll lnegale, paralele prin care probabil cel care a
modelat şi ornamentat figurlna a vrut si redea pirul tmplrţlt fn doui printr-o drare 1
(fig. 3/1).
Din cea de-a doua flgurlnl s-a plstrat tot numai capul şi gitul masiv şi Inalt. Masca
este puternic lncllnată şi are forma trlunghlularl cu colţurile rotunJite. Ochii şi nasul sint
reprezentaţl ca fi la piesa precedentl, Iar mal sus sint, de asemenea, doul grupuri oblice
Flf. 2 CUlTURE STARi:E.VO-CRIŞ: Kotocport - Vatt�-tanya (d'oprh 1. Kutzlan, OP. CIT., p. XI.IV/8. a, b).
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d e lini uţe i ncizate, qre p resuf)\Jnem el redau plrul: despărţit pri ntr-o ,,�rare" Ja mijloc 7
.(fig . l�).
'
. :
Am�tlm şl·citeva figurine gă�lte in a�ezarl:!! a, ,de la :Vin�a. A.tiage atenţia o ijgu rin l
fem ini n ă masivă (găsită la 6,-4 m adincime), fragmimtară, cărei a 11 U psesc . cap.ul cu gitul �1
partea I nferioară a piclojlralor. Pe spate sint trasate o serie de l i n i i l nclzate, verticale , d�tSe,
la fel ş l in faţă este cite un grup d e l i n i i , pe fiecare u măr. Este evident că pe această figu rină
a fost reprezentat părul pieptănat spre �p.,te şi răsfirat, atit pe spate, cit şi pe umeri 8
(fig . . �). Pri n urmare, pleptănătu r;a d e pe figurlna d�şcrlsă se aseamănă m u lt cu, �ea de pe
figu rlna. feminlnă de tip Star�evo-Crlş .din .Ungaria, descrisă mai sus.
•'·
. r;
Ma,i amlnJ:I.m şi o altă figur i nă frag"'�nţară, toţ: de 1� Vin�a pip ea s-a păstrat n u mai
capul �1 gitul. Pe cap sint Indicaţi och i i prin două lini i , şi nas u l relativ proemi nent, iar pe
creştet ş i in părţi sint trasate l i n'l d�se, chiar cu porţiuni �[\11 u l ate, redind păru l ' (fig� 3/3).
Din .datele prezentate rel�s� � . ŞI (emei le din areaful cult!Jrll Vin�a .di� sud-vestul
ţăr i i noastre şi d i n ţinuturile veci n�, oblşn u lau să7�1 pleptene .părul şi să-I �ranjeze cu "că
rare" .pe mijloc, dar şi dat pe spate şi resfirat pe spate şi pe u_merl, ca şi femeil e d i n aria
rlspind l re e cultt� rll Star�evo-Crlş.
Din ct�prinsul complex�lor. � e ti p �ucov� din nord-vestul Banatu l u i sintem in mbură
�� se mnalăm doar o , figurină fragmentară d i n care s-a. păstrat n umai cap u l şi gitu l . Pe fa�ă
sint ln�lcaţl och ii prin linii lncl;ljate ;Şi naS,L!I c:a o proeminenţă . .mică. Părul. este redat prin
linii d istanţate, ca fiind pieptănat spre spate, fără "drare" 10 (fig . 3/4) .
•

.

:Pe fondul reprezenta.t de cultu ta. .Vin�a. tn sud-vestul Transilvanie i , s-a format cultura
Turdq. Prin săpăturtle, de la sfirş1tul ·secol u l u i trecut, d i n aşezarea eponlmă, s-au scos
la I veală n u meroase materiale arheologice, i nclusiv figu rine. Pe�� t ru , probli!ma noastră,
in cazul de faţă, sint utile două categori i de obiecte : capacele şi figu r l nele.
Un fragment de capac reprezi ntă u n ch i p , u man , cu nas proem i nent, och i i i nd icaţi
prin două linii oblice şi gura pri ntr-o l i n i e arcuită. Părul este redat prin două grup1,1 rl d e
l i n i i paral ele, distanţate, I nd i ci u că era despărţit prin "cărare" 1 1 (fig . 5/1 ) . Un alt frag
ment de capac inflţlşa tot u n chip stilizat, cu och i i ca două l i n i u ţe , iar mai sus era redat
părul s u b forma a două grupuri de l i n i i paralele, d istanţate şi oblice, ca şt la ple�a prece
d entă 12 (fig. 5/2). Din aceeaşi categorie de capace mal sint şi alte fragm ente care pot fi
consid erate d reprezinti chipu ri u mane cu amănuntele anatomice şi cu păru l 13 •

Tot d i n aşezarea de la Tu rdaş prov in mal mu lte figurine fem i n i n e , u nele cu cite o
pre l u ngi re a capului spre spate, care, d u pă părerea noastră, ar putea reprezenta părul
aranjat in "coc" 14 (fig. 5/7, fig . 5 /8) .

Expresiv este un cap de figurină modelat real ist. Och i i sin t ca două alveole de formă
ovală, nas u l prelung, g u ra ovală şi u rechile mici . Pe cap este i nd i cată "cărarea" �i fi rele
de păr prin linii i ncizate, trasate lateral 16 (fig. 5/3) .

O altă figurină mult stilizată, de formă cllindrică, are capul del i m i tat jos prin două
lin i i in u ng h i , ochii redaţi 'p rin două l i n i uţe , iar nasul ca un buton rotu n d . Pe cap este Indi
cat păru l despărţit in două, deci pieptănat cu "cărare" 16 (fig. 5/4) .
D intr-o figurină fragmentară s-a păstrat numai capul de formă ovoidală, cu gitul
masiv şi un u măr. Faţa este planii, cu nasu l prelung, cu ochi i şi g u ra i n d i caţi prin adinci
tu r! . Pe cap sint două grupu ri de l i n i i , arătind că şi in acest caz , păru l era pieptănat cu o
"cărare" 17 (fig . 5/6).

O figurină feminină fragmentară este cu totul deosebită. Din ea s-a păstrat capul,
gitul şi o parte din corp. Gitul il are m.aslv, capul rotund rel i efat, cu nasul ca o l i n i uţă.
Och i i şi g u ra sint redaţl prin înţepătur i . In j u r u l capului are ca o "au reolă" de lut, pe care
sint trasate o serie de linii i nclzate, rad Iare. S-ar putea să reprezl nte un mod de aranjare
a piru l u l , legat de o anumită manifestare magice-religioasă 18 (fig . 5/9) .

34
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Fig. 3 CULTURE VINC::A : 1-2. Zor/enţu Mare (d'opres fug. Comşa şi Oct. Răuţ, OP. CIT. , p. 5, fig. 1/10,
1 1 ) ; 3. Vinla (d'apres M. Vasl�, OP. CIT. , pl . 'IX/25; 4. GRUPUL 8,UCOVAŢ: Fratelio (d'aprl:s Gh. Lazarovici, OP. CIT pl. XXI/J/17 ) .
.•

·

:

·

Nu este exlus ca fi chi pul uman , fixat pe un fragment ceramlc, din afezarea de la
Tu rdaş, să .reprezl nte o femeie cu corpul ca o coloană, cu braţele îndoite din coate, in jos,
cu capul mic de la care pornesc obUc, in doui părţi , două prelungiri groase, ce ar pute�
reda părul impletit in două cozi scurte 19 (fig. 5/10).
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CULTURf VIN,A: Vinlo (d'oprh

M.

Vosl�. OP. CIT., pl. XXXII) .

Din prezentarea flcutl c u privire l a capacele ş i flgurlnele din aşezarea Turdq, respec

tiY cultura cu acelaşi nume, rezultl el plnl acum sint date clare el purtltorll culturii, In

special, femei le, pleptlnau plrul cu "elrare" pe miJloc.
Prin slplturlle de la Tlrtlrla Qud. Alba) s-a descoperit in stratul Inferior, corespun
:zltor culturii Turdaş, o figurlnl fragmentari, avind pe faţl o masă trlunghlulari, cu obiş
nuitele liniuţe redtnd ochii şi proeminenta micuţi a nasului. Pe cap sint trasate liniuţe
paralele oblice, care arati el plrul era desplrţlt prin "cărare" 11°,
Dintr-o altă piesă din stratul Petreşti-Turdq, in aceeaşi aşezare, s-a găsit numai
capul cu amănuntele anatomice şi sus cu o margine lngroşată şi crestată, Indicind, desigur,
plrul pieptănat pe spate 21.
Din aria culturi� Bolan , datele despre modul de a aranJa plrul sint cu totul sărace.
Menţionăm doar o figu rlnl de lut ars, de la inceputul fazei G i u leştl , descoperiti In com
plexul de la Greaca Qud . Giurgiu), in punctul "la Slom", tn plmtntul de umpluturi al
unei gropi de bordel. Figurlna este fragmentar!, are faţa tociti, dar in spate capul este
lngroşat şi are forma rotundl, cu un ornament pe miJloc, alditult din linii lnclzate. 112 Consl
derlm el ingroşarea reprezinti oglindirea unui obicei al femeilor din acea vreme şi arie
culturali, de a aranJa plrul Intr-un fel de "coc" şi de a-1 acoperi cu un fel de clclullţl, orna
mentatl cu d ungi de diferite culori .
Pe unele din figurlnele din arealul aspectului cultural Aldeni 11, a fost modelatl pe
cap o proemlnenţl regulati, de formă rotundl, care presupunem el reprezintă părul
aranJat I n ch ip de "coc" 13 (fig. 6).
Din timpul neolltlculul tTrzlu datează numai citeva piese cu lndlcarea pleptănăturll.
Din aria de rispindlre a culturii Cucutenl ne-au atras atenţia numai trei figurine.
Una a fost descoperiti In aşezarea de la Truşeştl Qud . Botoşani). Prin forma şi decorul
slu este caracteristici pentru faza Cucutenl A, dar spre deosebi re de alte figurine cucute
nlene d i n aceeaşi fu!, aceasta are pe piept reprezentate, In relief, trei şlragurl masive;
succesive, iar pe spate, plnl mal Jos de brlu este redat plrul, ca o ftşle latl, In relief
56
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Flf. 5 CULTURE TURDAŞ: 1-10. Turdoş (d'oprl:s Rosko M., OP. CIT. , 1 - pl. Cll/16; 2 ... pl. C/11/ 1 ; 36, 8 • pl. CXXXIX/'1. 20, 1 1 , 15, 4); 7 • pl. CXXXVII/10; 9 - CXL/1 ; 10•pl. CXLI/12).
(fig. 7). N u este Insi clar daci sint cozi lmpletlte şi alltu rate sau de un alt mod de aranJare
şi legare a plruluJ 141.
Cea de a doua figurlnl fem l nlnl, descoperiti tot la Truşeştl , are li psi capul şi partea
de Jos a picioarelor. Tot corpul el este ornamentat cu obişnuitele grupuri de lini i , speci
fice fazei Cucutenl A. Pe spate figurlna are reprezentat plrul Impletit In patru cozi , In
rel i ef. Remarclm fi faptul el fiecare coadl are la partea l nferloarl cite o podoabl de
forml rotundl, cu un orificiu mic la m iJloc 11 (fig. 8).
Cea de a treia flgurlnl femlnlnl cucutenlanl, datatl d i n faza Cucutenl 8, descoperiti
In Moldova, este cu locul de glslre neprecizat. Reprezi nti un personaJ fem i n i n aşezat.
11 l i psesc numai braţele şi picioarele. Pe piept sint I ndicaţi slnl l , Iar In J u rul gitul u i este
o l i ni e lnflţlşlnd un şl rag. Capul este redat realist, cu faţa rellefatl, cu nasul puţin ciobit
(cu doul Tnţeplturl tn d reptul nlrllor), cu och i i ca doul adtnclturl rotunde şi gura ca o
crestltu rl. Lobl l u rechi lor sint perforaţl . In faţl, pe frunte este trasati o l i nie orizontali,
care presupunem el reprezinti o leglturl a plru l u l , redat pri ntr-o bombare accentuat!
a capul u i 2' (fig. 9).
Din ti mpul culturi i G u melnlţa d i n Muntenia avem un alt fel de I nd icaţi i cu privire
la pleptlnltura femei lor.
Jn deceni u l al şaselea datorltl unor I n undaţ i i de prl mlvarl mal puternice ale Dunlrl l ,
nivelul apelor lacul u i Bolan a crescut ş i datorltl vTntu rl lor puternice, apele au d i strus o
fişl e d i n malul de nord-vest al grl n d u l u l Grld iştea U l m i lor. O cercetare de suprafaţl
efectuati de Nlţl Anghelescu a dus la descoperi rea pri melor morm inte d i n cuprinsul
necropole! aparţl nlnd purtltorllor culturi i Gumelnlţa. Atunci la unul din schelete, lfnp
creştet s-au glslt doul ace de aramă, lungi , cu capul de forme diferite 27, Este evident
vorba de ace folosite la fixarea plrul u l aranjat fn chi p de , .coc" şi la ornamentarea l u i .
S e pare, el obicei ul am i ntit era destul de rlspfnd lt la femei le d i n a r i a culturi i G u melnlţa,
dupl cum o dovedeşte şi depozitul de ace de acelaşi tip descoperit la ci rca 100 m d l s
tanţl de necropola menţlonatl, fn margi nea tellulu i gumelniţean numit Bolan 8, de pe
grlndul Grld lştea U l m l lor 2&.
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CtJLTURE.L ALDE.NI Il: Aidţrtl (d' pres Yl. Dumltrescu, QP. CIT. , fir. BS).
Fig. 7 CULTURE. CUCUTENI: Truşeşti (d'aprh M. Petrescu-D imboviţa, OP. CIT., p. i4, fig. 5 ) .
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Fif. 8 CULTUftE. •coriiJTE.NI: TrliJejti (d'aflres M .' Petresc':'·D fmfl9vlfa et c:ollab : , . oP. CIT�· P·.
Fig. 9 CULTURE. CUCUTE.NI: M61davle' (d'aflr�l( Hl Berlescu, ' OP. CIT p. 95, . "I!•XVf2).
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In acea vreme, pe Intinsul Olteniei , au vieţuit comu nltlţlle cultu rii Sllcuţa·. Din
aceastl arie a fost ·publicati o slngu rlni figu ri c� redarea m«Jdulul de aranjare â plru l ul.
Este o figurlnl de lut ars, reprezentind un personaj feminin in picioare. S-a păstrat numai
partea de la brtu ptnl la git. Prin destu l de multe linii lnclzate subţiri , in parte ondulate,
-este inflţlşat plrul pieptănat şi răsfirat pe spate. Se cuvine subliniat că o parte din pir este
redatl şi pe porţiunea din faţa figuri nei , sub forma unor linii resfirate in stinga şi d reapta
pieptului 211 (fig. 1 0).
*

Datele prezentate permit sl formulăm unele concl uzi i cu privire la modul cum işi
.pleptănau şi aranjau părul oameni i d i n timpul epoci i neolltlce de pe teritori ul României.
După cum s-a arătat dispunem de date clare şi de u nele i ndici i in acest sens din a rea
lele culturilor: Starcevo-Crlş, Vl nca, Turda.ş, Boian , Cucutenl, Gumelnlţa şi Sălcuţa. Din
ariile celorlalte culturi tnd nu avem i ndici i privind pieptănătură.
i n majoritatea culturilor amintite f�melle pleptănau pirul peste cap. Probabi l femeile
mai tinere il resfirau apoi pe spate şi in faţă, n u mai pe un u măr ·sau pe amindoi .
Un alt mod de pleptlnătură este cel cu "cărare" pe mijloc cu plrul destul de lu ng
pleptinat in pirţl şi lisat. pfni pe umeri.
Unele figurine au pe cap o proeminenţii (de ex. in aria Aldenl 11) care reprezintă,
du pă plrerea noastri, plrul aranjat in "coc" pe creştet.
Numai in aria culturii Cucuten l , in timpul fazei Cucuteni A, este documentat obi
ceiul de a im pleti plrul In cozi, lăsate să atirne p-e spate, pină mai jos de briu .
Un mod cu totul deosebit de pleptinltură femeiascl este I ndicat pe o figurină din aria
<ulturii Turdaş. in acel caz poate fi vorba de aranjarea părului ca un coc prelu ng sau de
tmpodobirea capului cu un fel de cunu nă, cum sint celţ purtate de sărbători de femeile
tinere din unele ţirl slave.
Acestea au fost principalele date despre pleptlnătura din timpul epocii neolitice de
pe teritoriul Romlnlel, pe care le-am strins pfnă acu m . Fără îndoială că docu mentarea
in aceasti prlvinţl se va imbogăţl poate cu u nele piese inedite aflate in colecţiile muzeelor
şi prin cercetările viitoare.
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CONSIDfRATIONS SUR LA COIFFURf PfNDANT
L' tPOQUE N t.OLITH/QUE. SUR LE TfRRITOIRE.
Of LA ROUMANif

(Rjsumu )
Chez que/ques tfrurlnes, Gflflartentrnt GUX cul
tures: Statlevo-Crlf, Vlnltr, TutdOf, Balan, Cucu
tenl, Gume/nltza et ScllcutzG sont teflt6sentis
les cheveux.
Dans la pluport des cos les femmes des cultutes
mentlonn•es plus hout. ont les cheveuK p�lgnu
rers le dos. les femmes plus Jeunes ont PGtt6
cles cheveux longs dlspetSils sut le dos et devont
sur les �oules. Un autre colffure est tepr6sentie
por les cheveux dlvlsils en deux portles, por une
rGie.
Que/ques tfgutlnes ont sur lo t8te une proeml
nence, qul d'opr�s nous reflresente les cheveux
trrranr& ,.en coque" sur le sommet de la tlte.
Seulement dans /'alre de la cu/ture de Cucutenl
(phase Cucuten 1 A) les femmes ont port• les che
reux en ttesses qul ont pendu sur le dos.
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problemele neoli
noilor cercetcJti.
1 5-f/1 .

