BEPREZENTAIU ANTROPOMORFE. IN DECORUL PICTAT

CUCUTENIAN DE

LA

GHELAIEŞTI (JUD. NEAMŢ}

de $T EP AN Cii! COŞ

R.eprezentări!le antro.pomo.Efe pe cet'amica Cl!llJM tlor neo-eneal.itke
din Moldo:v-a, formează ta g.en.ere, 'Wll deeot p.lastie- sau transpus in incizie
şi foarte rar pktatl. ACi:es\& din urmă,. c::unoscut ptna acum numai pe ce�
rami� ele stil Cw::ute-nl A-B d� la 'Frakm-Dealul FlrlUJnlJ()r'<,. şi-a îmbogăţit
repertoriu} pri11 deSCO'J!)eriJiea. p.� eare- o preze:nta:m.
In săp&turile din anJă. 1969 şi 19'0· efectua'e hl statiunea cucvteni
ană de pe dealul Ne.oleia (satul Ghel�ieşti, tom. l&irgăoam,. }ud. Neamţ),
au fost descoperite un v a s ,şi două fragmente cer:amice de stil Cucutem
A-B , in al cărcx decax sînt incluse siluete antropornorfe pictate.
Descoperirea.. a cestora in z on a sutx:arpatică a Moldo.veL şi în €:On
textul ceramic Cucuten.i. A-B apatţj.Il.Î:lild grupelor stilisti.:e Y şi 6 aso
E 3, impun unele obser
ciate cu. ceramica de stil Cucute-ni: Bl grupa
vaţii şi studierea l oii separată prin problemele ce le ridică. ca temii. ma
gk ă�rel igioasă şi decorativă, cit şi a legăturilor cu reprezentlirile tema
tice. simila.re. din cultUiiile oeolitice uterioare sau din faze· poste·rioare.
Pe podln.a. de Lutuială a lo.cruinţei nr. 3, in partea op usă vetrei şi in
vecină.tatea tLD.ld pahar de np· Cucutelli :S decorat cu :reprezentări zoo
m orfe i.n. stilul grupei E 4, in campania de săpă.turi din a:nul 1969, a.
fo st găsită sfărîmată, o a.mforă bitronconică de proportii mij-locii, cu. gura
t

Pentru analiza stllistidi şi, compozi�n.al! a decorului antropom.orf pe cena

mica neoliticului moldovenesc cf. A. Niţu, Reprezentdri umane pe ceramJca Criş
şi liniari! dtn M·oldova, in SCIV, 19, 1968, 3, p. 387-392 ; idem, Reprezentlfri an
tropomorle tn decorul' plastic ai· cera.I1Ucil âe stit Cucuteni A, tn .SCIV, 18, 1007.
4, p. 552 şi urm. ; idem, Noi fieoscopetird de· rep.��ezent4rt ant·ropfrmorle· 1n relief
pe ceramica Cucuteni A, In Carpica, IV, 1 97 1 , sub tipar ; H. Dumitrescu, An
tropomorfnU! izobraienia na sosudah iz Traian, in Dacia, NS., IV, 1960,. p. 31-52.
2 H. Dumitrescu, Şantierul arheolog_ic· Traian, in Sf:N, t-2, 1954·, p. 43-44, fig.
5 ; idem, l:n Dac.ia, NS, IV, 1 960, p. 31' ş_i urm.
3 A. Nitu. Şt. Cucoş, D. Monah, Gheldieştl (Piatra Neamt) I. Sdpdturlle din 1969
1n aşezarea cuculenland "NedeJa•, tn .MemAntiq, III, 1·97 1 , sub tipar.
4 Ibidem, fig. 5!1 ; 11;2.

Memoria .Antiquit8tis, II, 1970
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lărgită şi buza uşor evazată, torţi masive pe curbura umărului5 şi şase
tortiţe verticale la baza gîtului, dispuse la distanţe aproximativ egale
(fig. 1 ; 2).
Vasul este modelat din pastă de calitate bună şi arsă omogen, aco
perit la supraf.aţă cu o feţui,ală fină de culoare brună-gălbuie pe care s-a
aplicat decorul dispus în două zone. O zonă pe gît şi alta pe umăr, deli
mitate prin două benzi umplute cu �uloare albă şi mărgini.te de linii ori
zontale negre, groase la baza zone i decorativ e de pe umăr şi subţiri sub
torţile de la .b aza gîtului.
Vasul prezintă pe gît o zonă decorată liber cu motive cordiforme
compuse din linii negre şi interspaţii umplute cu culoare albă, în stilul
subgrupei Y f6 • In zona umărului, decorul se compune din două metope
sep,ar.aJte pnin spaţii intermediare. Metopele sînt împărţite în cîmpuri
romboidale sau unghiulare de linii groase dispuse în X, umplute cu rom
buri sau unghiuri imbricate trasate prin linii subţiri de culoare neagră.
Registrele intermetopice sînt umplute cu culoare albă, mărginite de
benzi negre late de 0,007 m şi au forma dreptunghiulară cu laturile scur
te neegale. Inălţimea spaţiului intermetopic este de 0, 1 67 m şi respectiv
de 0, 178 m, late sus de 0,051 şi 0,054 m, iar jos de 0,070 m şi 0,075 m, for
mind o ramă in care sînt dispuse deasupra torţilor de pe curbura umă
rului, cîte o siluetă feminină stilizată, pictată cu linii negre pe fond alb
(fig. 2).
Corpul reprezentărilor antropomorfe se compune din două triun
ghiuri egale, cu virfurile opuse şi unite, trasate cu linii negre. Capul
acestora este tratat schematic şi fără detalii anatomice, printr-o pată de
culoare neagră de formă lenticulară şi de dimensiuni mici, disproporţio
nat in raport cu mărimea corpului. Gîtul şi picioarele sînt trasate prin
linii subţiri, iar mîinile lipsesc, umerii î mbucîndu-se în laturile verticale
ale cadrului intermetopic. Picioarele au labele intoarse lateral spre ex
terior, ceea ce indică poziţia statică a siluetelor văzute din faţă. In tri
unghiurile care formează corpul reprezentărilor umane, sint circumscr�
se două şi respectiv trei unghiuri cu vîrfurile îndreptate spre talie, mo
tive frecvent intilnite in pictura plasticii cucuteniene7•
Remarcăm că forma de X cu capetele închise de benzi orizontale
a triunghiurilor care compun corpul siluetelor umane, este similar cu
motivul principal al metopelor şi apropiate ca grosime. De asemenea,
subliniem simetria dispunerii reprezentărilor antropomorfe şi înălţimea
lor foarte apropiată de O, 106 m şi respectiv 0, 1 09 m.
5
a

7

Schmidt, Cucuteni, Berlin-Leipzig, 1932 p. 27, pl. form. B /10 ; VI. Dumi
trescu, in Dacia, IX-X, 1941-1944, pl. XIV(3.
H. Schmidt, op. cit., p. 33, 35, pl. 15f9.
Ibidem, pl. 34/1a, 1b ; N. Berlescu, Plastica cucuteniană din vechile colectii
ale Muzeului de istorie a Moldovei, in AM, 11-111, 1964, Fl. V/1 1-13.
H.

.
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Decorul geometric şi figurat este pictat cu culoare neagră de nu
anţă şocolatie pe feţuiala pastei de nuanţă brună-gălbuie. Tehnica pic
turii, motivul geometric şi adăugarea secundară a culorii albe în benzile
limitelor zonale şi în registrele interrnetopice sînt caracteristice cerami
cii de stil Cucuteni A-B, subgrupa 8 28•
Tot în cadrul săpăturilor din anul 1 969, în locuinţa nr. 2, a fost 9ă
sit un fragment ceramic din umărul unei amfore de forma celei descrise
mai sus . Fragmentul" (fig. 3/1 ) , păstrează o parte dintr-o metopă · deco
r·ată în benzi liniare negre direct pe feţuiala pastei de culoare gi:Hbuie,
in motive probabil unghiulare sau romboidale şi o parte din spaţiul in
termetopic in formă de scut oval umplut cu culoare albă ·şi decorat cu 6
imagine antropomorfă pictată în stilul celor descrise anterior.
Silueta feminină de pe acest fragment prezintă unele mici detalii
deosebite ca redare . . Capul de formă rotundă uşor turtită şi umplut cu
culoare neagră şocolatie, are dimensiuni mai mari, proporţionale cu res
tul reprezentării. Linia gîtului este trasată gros şi întretaie linia umeri
lor care, se îmbucă in limitele marginale ale scutului de înrămare. Din
punctele de intersecţie a liniei umerilor cu linia de contur a scutului sînt
trasate braţele lăsate in jos arcuite spre exterior şi lipsite de digitaţie.
Decorul geometric în benzi negre pictate pe feţuiala pastei şi cu
loarea albă secundară care acoperă scutul, încadrează stilistic fragmen
tul, ceramicii Cucuteni A-B, subgruP'a � 2 similar cu vasul des-cris şi
cu amfora fragmentară de la Traian ·(fi9. 5/1 )o.
O ultimă reprezentare antropomorfă pictată pe ceramica de la Ghe
lăieşti se păstrează parţial pe un fragment ceramic descoperit in cadrul
săpăturilor din anul 1 970, în apropierea locuinţei nr. 8, în solul care că
păcuia groapa nr. 4, la capătul de N al şanţului II. Fragmentul (fig. 3/2),
face parte din gîtul unui crater, probabil de dimensiuni mari, rupt in
toate părţile şi păstrînd o mică parte din baza gîtului. Banda , umplută
cu culoare albă păstrată la limita gîtului, arată că vasul a fost ornamen
tat în zone decorative . Zona gîtului din care s-a păstrat fragmentul, pre
zintă un decor din linii negre pictate oblic . pe feţuiala de culoare roşie
cărămizie care acoperă suprafaţa pastei, în metope şi spaţii intermeto
pice in formă de scut oval. Scutul este trasat prin două benzi late de cu 
loare neagră-şocolatie, iar spaţiul dintre ele este umplut cu culoare al
bă. Interiorul spaţiului intermetopic păstrează feţuiala pastei pe care a
fost pictată cu linii negre silueta antropomorfă, probabil în acelaşi stil şi
compoziţie ca cele descrise mai sus. Din reprezentarea antropomorfă pic
tată (fig. 3/2} se mai păstrează parte din linia de jos a vestmîntului şi pi
cioarele care, sînt mai lungi ca la celelalte siluete şi au labele una uşor
oblică spre exterior şi cealaltă întoarsă lateral. Dispoziţia picioarelor
·

8 H. Schmidt, op. cu., p. 37-38, pl. 20j3.
9 H. Dumitrescu, op. cit., p. 34, fig. 2,
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indică aceiaşi poziţie de JJepaus cu un picior incordat şi altul' relaxat, cît
şL reprezentare a frontală a imaginii umane.
Decorul liniar pe feţuia-la pastei şi cu alb secundar încadrează frag-

mentul în subgrupa 8 2 a ceramicii de stil Cucuteni A-B. Asupra zonei
decorative de pe umărul craterului căruia îi aparţine fraiDnentul, nu se
pot face precizări.

Reprezentăril'e umane pictate· pe ceramica de la Ghelăieşti apărute
in· conrtext a11heologi!c Cucu1:eni Bt şi, pe forn1e cexamice diveTse îşi găsesc

analogH tematice, c:om:p.o:ziţionale şi stilistice cu imaginile antropomorfe
ind:z* pe· ceramica lini.'8I'ă central-europeană1 0 şi cu siluetele umane
oidlate pe ceramica Cucuteni A-B2 de la Traian-Dealul F1ntlnilor11
•

...

Decorul antropomorf pe ceramica· neolitică bandată constituie teme
de teh
nica. decorului şi de r.olul magic-religios căruia au fost destinate.

ql modalităţi stilistice şi compoziţionale diferite, condiţionate

ln <mlturHe neoliticull!li timpuriu, decorul antropomorf comportă
trăsă.tul'i ale plasticii tlustrînd adaptarea acesteia la funcţiile decorative
şi de utiUzare ale ceramicii, fiind redat in basorelief sau transpus în teh
nica fnciziei.

Intre decerul antropem.orf plastic şi cel incizat sau pictat există
fără indoială, o analogie şi continuitate tematică şi compoziţională.
Aceasta este reflectată de poziţia generală a reprezentărilor umane şi
ăe unel'e particularităţi individuale ale unei teme sau alteia ca redarea
braţelor, picioarelor, capului sau forma corpului. De asemenea, repre
zentările antropomorfe comportă o particularitate prin modalităţile di
ferite de integrare în ansamblul motivelor decorative caracteristice cul
turilor neo-eneolitice.

Excluzînd reprezentările antropomorfe in poziţie chincită12, sau
cele dersale cum este exemplarul de la. Traian, aparţinînd culturii Precu
c;uteni13 şi limitindu-ne numai la imaginile umane figurate în plan, vă
zute din faţă: şi in picioare, subliniem prezenţa unor ti.puri diferite, avînd
ca fa<::tor genetic decorul plastic.
1 0 H. MU.ller-Karpe, BandJ;uch der Vorgeschichte, Munchen, 1968, p. 325, 500, p�.
�22jB 6-7 ; N. Ka·licz, Agyag. 1stenek (Heredit'as), Budapesta, 1970, p. 34, 75;

fig. 28 ; 29.

U H. Dumitrescu, op. cit., p. 31 şi urm.
12 A. Nitu, ReprezenUfri antropomorle Jn decorul plastic al ceramicii de stil Cu
culeni. A, iru SCN, 18, 1 967, 4, p. 552, ftg. lfl-2' ; 2/1 ; idem, ReprezentdTJ
umane pe <ler amica Criş şi liniarlf din Moldova, ln SClV, 19, 1968, 3, ţ. 387, fig.

13

1 ; idem, Noi descoperiri antropomorle pe ceramica Cucutem A, in Carpica, IV,
1971, sub tipar.
H.

Dumitrescu, Şantierul Traian, In S CN, IV, 1 953, 1-2, p. 57, fig. 12.
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umane

filiforme redate in relief,. v:e:rtkale, cu braţele ridicate lateral şi indoite
f.ie ambele in sns, fie \ID. lnaţ indoit în sus şi altul in j os . Picioarele sint
drepte sau unul uşor îndoit de· l'a: �enunchi şi celălalt drept ca şi cum re
greutate

preaeJil.otarea; Wlllii.Ră s-a:r spmji.n.i pe 1m singu� piei.M cru întreaga·
a cGr:pului, stind �n poziţie de ·rerpa!UIS .cu un pidor re1axat 1 4•

Acei.aşi pmziţie frontală se continuă în figurarea temei antropo
morfe in plan, pe ceramicra liniau:t de la· Dunărea superioară şi mijlocie.
Astfel, pe vasele depuse deasupra scheletelor chircite şi cu ocru, din
necropoia aparţinînd culturii ceramicH liniare de la Sonder.shau.sen (Ee·
lu&t-Turingia)15 sfnt reprezentate· siluete umane clepsidroforme16 incor
porate tectonic compozitiei decorative incizate (fig. 6/1-2) . Acestea re
dau imagini feminine tm.brăcate. Bustul are forma rombică alungită, iar
partea LnfeJi.ioară se compune dintr-un triunghi al căr-ui virf ascutit se
uneşte cu unghiul de jos ai rombului formînd talia siluetei. Unghiul su
periGlr al bustuluf, prelungit 11niar pe verticală şi intretăiat de segmente
scwte (i)ri>zontale constitiuie gitlul şi capul -imaginid- Bretele ridkate s-imt tra
tate liniar şf intretăiate de linii scurte orizontale ( fig. 6/2) , sau cu una ş-i
respectiv două Iinii verticale in j"os (fig. 6/ 1 ) .. Picioarele sînt fie unite
formînd o linie verticală cu o bază orizontală scurtă şi cu cîte un seg.
menrt orizontal în dreptul genunchilor ( fig . 6/2) , fie prin două linii verti
cale şi paralele cu o bază orizontală ( fig. 6/1 ) . Intre imaginile acestea şi
reprezentările pictate pe ceramica Cucuteni AB de la Traian şi GheUf
ieşt'i, cu toată distanţa în spaţiu şi timp, există o analogie dată de pozi
ţia frontală, in picioare şi forma corpului care, sugerează vestimentaţia
in formă d'e rochie san de fustă Iar9ă.
Din aceiaşi serie tipologică face parte descoperirea întimplătoare
d'e la Szeleveny-Vadas (Ungariaj11. Pe un vas patrulater apartinind g ru 
pei culturale Szakdlhdt dezvoltată pe bam ceramicii liniare, se află in
cizată o imagine antropomorfă frontală. Silueta feminină (fig. 4a) are
corpul format din două triunghiuri cu vîrfurile unite în dreptul taliei.
Bustul se compune dintr-un triunghi simplu de dimensiuni mai mari ca
cel inferior in care sînt incizate trei linii verticale paralele. Gitul este
fo�mat de o linie incizată, iar eapul de un cerc de dimensiuni mici. Mîi
nile îndoite in unghi şi ridicate, au palmele la care se observă cîte cinci
deqete, deschise şi intoarse sp·re interior. Reprezentarea antropomo·rfă se
află plasată in mij l<!lcul unui decor vegetal, P'r obabil o "pădure sacră"
,_

1� 1. Kutzian, The Koros Culture, in DlssPann, ser. II, nr. 23, Budapesta, t 944, pl.
XLI/1 ; XLIX/2 ; Ch. Lazarovici, Cultura Starcevo-Cctş in Banat, in AMN, VI,

1 969,

p.

18, fig. 1 2/1 , 3.

15 H.Miiller-Karpe, op. cit., p. 325; 503, pl. 222'jB 6�7.

Folosim terminologi!ll in,trodusi'i de H. Dumitrescu In analiza reprezenti'irilor
pictate cu corpul format din doui'i triunghiuri, considerînd ca fiind cea mai ni
merit!! pentru definirea. tipoll'>gici'i· a acestora.
17 N. Kalicz, op. cit., p. 34, 75, fig. 28 ; 29' ; .
16
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cu arborii ramificaţi prin linii şi frunzişul din mici cercuri incizate. Acest
decor vegetal ocupă şi intreaga latură opusă a vasului (fig. 4b) . Această
reprezentare umană în formă de clepsidră, constituie prototipul siluete
lor antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană.
Reprezentările umane clepsidroforme incizate pe ceramica liniară
de la Dunărea superioară şi mijlocie şi conexiunile acesteia cu eera
mica liniară cu "capete de note" din Moldova, explică difuzaiea şi con
tinuarea figurării temei antropomorfe în spaţiul culturii Cucuteni.
Pe un fragment ceramic de la Traian-Dealul Viei aparţinînd cultu
rii Precucuteni 18, sînt reprezentate în tehnica inciziei adinci, trei imagini
antropomorfe, stilizate, văzute în plan, din faţă şi in picioare. Dispuse in
interspaţiile de formă rombică generate de decorul precucutenian com
pus din benzi liniare sau unghiulare incizate. două siluete au braţele
ridicate lateral şi îndoite în sus, iar a treia cu braţele îndoite in j os.
Capul,corpul şi picioarele, reduse la linii simple incizate amintesc tra
tarea stilistică a imaginilor chincite incizate pe ceramica Criş şi liniară
central-europeană 19 • Reprezentările umane de la Traian-Dealul V iei ma,
nifestă stilistic tehnica caracteristică ceramicii precucuteniene şi convie 
ţuiesc cu decorul antropomorf plastic c are, se continuă pe ceramica
Cucu teni A20•
Seria tipologică şi tematică a decorului antropomorf figurat in
plan, vehiculată de culturile Criş şi liniară, transmisă ceramicii precu
:uteniene reapare pe ceramica Cucuteni A-B şi B prin reprezentări pic
tate de tip filiform şi clepsidroform.
Decorul antropomorf pe ceramica Cucuteni A-B din Moldov·a com
portă. tipul clepsidroform transpus in pictură cunoscut pînă acum din
staţiunile neolitice de la Traian21 şi Ghelăieşti. Acesta este reprezentat
de siluete feminine îmbrăcate, similare cu cele de pe ceramica liniară,
dar cu bratele lăsate în jos sau lipsite de braţe ca pe amfora de la
Ghelăieşti ( fig. 1 ; 2) .
�
Adlaprtarea imagimi umane la ceramka pidată Cucuteni A-B şi B
manifestă acelaşi schematism şi geometrism accentuat, dar şi un caracter
naturalist şi particularităţi generate de tehnica · transpunerii de corului
antropomorf în pictură şi de includerea acestuia în tectonica seriilor
stilistice decorative. Viziunea frontală a siluetelor pictate indică în une
le cazuri mişcarea, --'- ca şi cum reprezentarea feminină ar fi în mers cum sînt pe ceramica de la Traian (fig . 5/3-4), sau în poziţie statică, de
IB

H. Dumitrescu, Şantie rul arheologic Traian în SCIV, V, 1 953, 1-2, p. 62, pl.
III/1 1 .
19 H. Quitta, Zur Deutung und Herkunlt der bandkeramischen .,Krotendarstellun
gen " , în Varia Praehistorica, Leipzig, 1 957, p. 60, 7 1 , 8 1 , fiq. 1 7/4-5 ; pl. 6/2.
20 M. Petrescu-Dimbovita, Şantierul arheologic Truşeşti, in SCN, V, 1 953,
1 -2,
p. 13, fig. 4 ; A. Ni tu, în SCIV, 18, 1 967, 4, p. 552, fig. 1/1-2 ; 2/1 .
2 1 H. Dumitrescu, î n Dacia, NS, IV, 1960, p. 3 1 ş i urm.
,

·
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repaus ca la Ghelăieşti (fig. 2 ; 3/1-2). In toate cazurile pe ceramica de

la Traian şi Ghelăieşti, imaginile sînt înrămate de limitele spaţiului in

termetopic în formă de scut oval sau dreptunghiular. Plasarea imagini
lor feminine în scut pare să nu fie întîmplătoare constituind o regulă ge
nerală pe ceramica Cucuteni A-B şi avînd probabil o semnificaţie ma
gică-religioasă înc;ă greu de definit22• Excluzînd semnificaţia înrămării,
relevăm că prezenţa spaţiilor intermetopice în formă de scut constituie
un mijloc posibil de introducere a siluetelor feminine pictate în tectonica
:lecorului cerarnicii Cucuteni A-B, transmis apoi ca tradiţie decorului
antropomorf pictat pe ceramica Cucuteni B. Analiza seriilor decorative
a grupelor şi subgrupelor stilistice în care sînt incluse siluete umane,
arată că atît Ia Traian23, cît şi în celelalte staţiuni Cucuteni A-B:�A,. există
numeroase vase a căror decor prezintă metope separate cu spaţii inter
metopice în formă de scut oval sau dreptunghiular. Astfel, decorul an
tropomorf pictat este introdus în spaţiile intermetopice a grupelor stilis
tice (3 (fig. 5/2), y 2 (fig. 5/3-4), � 2 (fig. 5/ 1 ) la Traian25 şi � 2
la Ghelăieşti. De asemenea, decorul antropomorf pictat este prezent pînă
acum numai pe anumite forme ceramice, cu predilecţie pe amfore şi cra
tere, aşezat totdeauna în interspaţiile metopice de pe umărul acestora.
O singură excepţie face reprezentarea fragmentară de la Ghelăieşti (fig .
3/2) , dispusă pe gîtul înalt al unui crater decorat în metope separate de
spaţii intermetopice de forma scutului oval.
In ce priveşte unele mici detalii de redare şi diversitatea acestora,
ţin mai mult de indeminarea artistului neolitic. Astfel, unele reprezen
tări a'U mîinile disproportionate şi fără digitaţie, drepte şi lăsate în jos
ca cele de la Traian (fig. 5/1 ) , sau cu mîinile arcuite lipsite de digitaţie
(fig. 3/1 ) şi unele lipsite de mîini ca la Ghelăieşti (fig. 1 ; 2). De aseme
nea, unele reprezentări sînt compuse din triunghiuri opuse haşurate
oblic ( fig. 5/1 , 3), altele cu un unghi circumscris sus şi haşuri oblice jos
(fig. 5/2) , sau cu unghiuri circumscrise sus şi jos, dispuse opus ( fig. 2 ;
3/1 ) şi în sfîrşit, lipsite de alt decor ( fig. 5/4) . O particularitate de deta
liu este şi forma c apului în pată de culoare de formă lenticulară sau
disc şi la unele exemplare (fig . 5/4) partial încorporat benzii de contur
a cadrului intermetopic. Aceste detalii nu constituie elemente esenţiale
care să modifice compoziţia tematică generală sau semnificaţia magică
religioasă cărora au fost destinate imaginile pictate.
Continuat pe ceramica Cucuteni B (Tripolie C 1), decorul antro
pomorf pictat comportă un repertoriu mai larg, prezintă ambele tipuri Rîbakov, Kosmogonia i milo loghiia zemledelţev eneolila, în SA, 2, 1 965 ,
p. 2 1 .
23 VI. Dumitrescu, i n Dacia, IX-X, 1941-1944, p l . XII/21, 23.
24 H. Schmidt, np. cit., pl. 15/7 ; 16/7 ; 1 7 /10 ; M. Petrescu-Dimbovita, Cucu
teni, Bucureşti, 1966, pl. 36.
25 H. Dumitrescu, In Dacia, NS, IV, 1960, p. 32 şi urm, fig. 5.

22 B. A.
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filiform şi clepsidroform, intrucitva diferi-t stilistic Astfel, tipul filifonn
avind ca prototip reprezentările incizate pe· ceramioa precucutenia.Dă şi
Cucuteni A, reapare pe ceramica Cucuteni B de la J.ukovţîze. SiJueta
umană trasată schematic, cu corpul, gitul, braţele şi picioare!� reduse
la linii simple, este pictată pe un fragment din umărul unei amfore, i.n
interspaţiile motivelor decorative serpentiforme fără a fi iurămată. Mii
nile lăsate in jos au palmele cu cite trei degete ca şi la reprezentările
clepsidroforme pictate pe ceramica tripoliană27•
Seria tipologică a reprezentărilor umane clepsidroforme pe eera
mica Cucuteni B comportă tratarea în pictură caracteristică grupei sti
listice e:
Astfel, nu numai capul, dar şi corpul şi pic:ioarele sint um
plute cu culoare neagră-şocolatie. Una din reprezentări este cea cunos
cută de la Petreni28• Imaginea umană pictată pe umărul unui vas piriform
cu prag, se compune din două busturi de formă triunghiulară cu vîrfu
rile in j os, dispuse pe verticală, avînd capul de formă circulară, iar pi
cioarele groase şi s eparate se termină fără indicarea limitei lor inferi
oare. Busturile sînt fl.ancate de două perechi de braţe lungi trasate liniar
in motivul scării,la care palmele deschise prezintă cite cinci degete. Si
lueta nu este inrămată, constituind un decor liber şi o apariţie singu
lară intre celelalte reprezentări pictate pe ceramica Cucuteni B . Deşi
această reprezentare prin forma triunghiulară a busturilor si circulară a
capului, are analogii cu siluetele pictate de la Traian şi Ghelăieşti, ea se
apropie mai mult de plastică constituind o transpunere a acesteia in pic
tură. De asemenea, reprezentarea de la Petreni redă divinitatea mascu
lină lipsită de vestimentaţie29• Referitor la această reprezentare, in li
teratura de specialitate s-au emis diverse ipoteze asupra cărora nu con
siderăm necesar să revenim30• Totuşi subliniem că cele mai multe au
apreciat reprezentarea ca fiind un cuplu uman. Insă tot atît de bine ea
poate reprezenta viziunea artistului neolitic a unui şir orizontal trans
pus pe v erticală, pentru care pledează existenta �:: e lor patru mîini dis
puse pe aceiaşi direcţie, busturile suprapuse şi de aici imposibilitatea
redării capuluit.siluetei inferioare prin pată de culoare.
Seria tipologică a reprezentărilor umane clepsidroforme pe eera
mica Cucuteni B se continuă cu imaginile pictate de la R1jişciev31• De
•

26 B. A. Rîbakov, in SA,
�7 Ibidem p, 1 8 şi urm .
,

2, 1 965, p. 20, fig. 34/l.

28 M. Marin, Il motivo antropomorfo di Petreni e il suo significato, in Annali
de la Facolta di Lett ere e Filosofia del universita di Bari, II, 1955 ; B. A. Ri
bacov op. cit p. 22-24, fig. 36.
29 Ibidem ; H. Dumitrescu, op. cit., p. 40.
,

.•

30 M. Marin, op. cit. : B. A. Ribakov, op. cit., p. 22-24 ; H. Dumitrescu, op. cit.

,

p. 40 ; N. Zaharia, Doud vase pictate din grupul Horodlşlea-PolteştJ desc operite
1n raionul laşi, in AM, II-III, 1964, p. 44 1.
3 1 T. � · Passek , Tripilski kultu�a, 1940, p. 6�, fig. 41 ; H. Dumitrescu, op. cit p.
4 1 , f1g. 5 ; B. A. Rtbakov, op. ctl., p. 20-21 , hg.34/2 ; 35.
·

.,
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-ei:ci ;Jr411Vlin .d@Ui fragmente .cer.amiae din umărul unor amfore decorate
in stiind grupei .t: • Pe un fragment se .păstrează o siluetă întreagă iar
1IJ'e alttul numai p8II\Ji al fiind nrpt pe înălţimea imaginii pictate . Ambele
imagini au capul de formă circulară, corpul compus din două triunghiuri
iCU w�rfurile unite in dreptul taliei, iar picioarele trasate plin, par îm
brăcate intr-un pantalon. La silueta fragmentară umerii sînt accentuat
ascuţiji şi ridicaţi ca un fel de spini pe verticală, iar braţele uşor Mcuite
'Sint lăsate in j os. Mîinile prezintă în ambele cazuri cîte trei degete. Par
tea :inferioară .a ·siluetelor prin forma groasă a picioarelor le apropie mai
mult de plastică şi de reprezentrea umană masculină. Şi aceste imagini
sînt dispuse în centrul unui scut de formă ov.ală ca la Traian şi Gheld
ieşti cu care prezintă analogii foarte apropiate.
O reprezentare similară se află pictată pe o amforă •de la Luka Vru 
ble v-eţkaicr2. Amfora are .patru .zone decorative, una pe gît, alta pe umăr
şi două pe partea inferioară. Reprezentarea umană încadrată in scut
oval · este pictată .în zona decorativă de pe umăr. Cadrul în formă de scut
oval •care introduce decorul antropomorf în decorul amforelor de la
RUişciev ·şi Luka Vrubleveţkaia, derivă din motivul "elipselor cu lan
genle " frecvent pe amforele tripoliene şi craterele şipeniţiene33• Prin dis
pariţia tangentelor liniare oblice, elipsa simplificată la un contur liniar
capătă fo.rma de scut oval, iar spaţiul metopic este acoperit cu motivul
.liniar al pilniilor devenit motiv principal.
O apariţie singulară a decorului antropomorf pictat este repre
zentarea de pe fragmentul ceramic de la Koşilovţe:v. aparţinînd cerami
cii Cucuteni B . Silueta are capul în forma unui disc p arţial umplut cu
culoare neagră, ceea ce pare o încercare de redare a părului şi separa
rea lui de ovalul feţii, în maniera schematismului caracteristic decorului
geometric cucutenian. �corpul depsidroform este schiţat printr-o linie
neagră, iar braţele au o poziţie diferită de a celorlalte reprezentări uma
ne amintite. Un braţ este ridicat deasupra capului şi cu degetele răsfi
rate, iar celălalt arcuit şi lăsat în j os este mult prelungit. Picioarele nu
sint trasate, iar partea inferioară a vestmîntului se termină cu un mo
tiv liniar care dă impresia unor franjuri. Pe pieptul imaginii se află un
unghi ou vîrful în j os, probabil redînd o amuletă ca şi la Traian ( fig.
5/2). Poziţia braţelor şi franj urii răsfiraţi .Ia limita inferioară a vestmin
tului în formă de fustă largă constituie după H. Dumitrescu şi B. A. Ri
bakov, elementele formale care indică executarea unui dans ritual35•
32 B. A. Rtbakov, oP. clt., fig. 34/4.
33 T. B. Passek, Le ceramfque t ripdliene, pl. IX/14 ; XXIII/5---8 ;

O.

Kandyba,

Schipenftz Kunsl und Geriite eines neolit hischen Dorles (Biicher zur U r-und
Priihgeschichte, 5), Viena, 1 937, fig. 34-35.
34 H. Durnitrescu, op, cit., p. 42, fig. 5/5 şi nota 24 ; B.A. Rîbakov, op. cit., p. 24,
•

.

'fig. 37/3.

35 Ibidem.
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Intradevăr, poziţia gener,a'lă încordată, bustul uşor adus spre spate, ca
pul care pare întors în profil prin tr,atarea parţială cu culoare neagră,
dau imaginea unor mişcări de dans, probabil în jurul unui baston pe
care se sprijină silueta.
Forma de clepsidră a corpului şi circulară a capului şi îndeosebi
schematismul tratării liniare apropie silueta d e la Koşilovţe de cele de la
Traian şi Ghelăieşti în care îşi găsesc prototipul, dar fiecare din ele au
fost destinate unor practici rituale diferite. O analogie o constituie şi
înrămarea în scut, dar şi prin acesta, reprezentarea de la Koşilovţe pre
zintă o particularitate singulară. Scutul se compune din două semiarcuri
unite în unghi la partea superioară şi închise jos de o bandă orizontală,
t11asate în motivul scării prin haşurare similară cu braţele duble ale re:..
l()re7Jentărid de la Petreni·
Din perioada finală a fazei Cucuteni B provine reprezentarea an
tropomorfă de la Bilce Zlote36 care, constituie de asemenea o apariţie
singulară. Imaginea umană este grav,ată în puncte pe o amuletă din os
reprezentînd capul unui taur. Silueta are corpul în forma clepsidrei,
braţele ridicate şi picioarele unite în unghi. In triunghiul format de baza
inferioară· a· vestmîntului şi linia piCioarelor unite se află circumscris un
unghi cu vîrful în j os. Prin braţele arcuite şi linia picioarelor unite, si
lueta pare atîrnată de coarda punctată pe fruntea şi coarnele taurului.
Asocierea reprezentării umane la o reprezentare zoomorfă indică sinte
tizarea semnificaţiei acestora şi complexitatea rolului siluetelor antro
pomorfe frontale figurate în plan.
Tema decorului antropomorf figurat in plan pe ceramica grupului
cultural Horodiştea-Folteşti constituie o continuare de pe ceramica Cu
cuteni B şi comportă acelaşi stil geometrizat, fiind reprezentată prin
imaginile feminine pictate pe vasul de la BăltenP7• Imaginile umane
feminine aşezate în interspaţiile motivelor compuse din benzi liniare
pictate oblic, cu tot schematismul, au un caracter naturalist mai accen
tuat. Capul in formă de disc uşor aplecat în faţă, corpul în forma clepsi
drei, iar picioarele deşi neclare fiind şterse, indică totuşi unul îndoit
şi adus inainte, cît şi br�ţul arcuit şi sprijinit în şold, reliefează pieptul
şi dau impresia că silueta este văzută di'n. profil. De asemenea, elemen
tele formale ale poziţiei apropie imaginile de la Bălteni de cea de la
Koşilovţe indicînd mişcările unui dans ritual.
Stilistic aceste reprezentări îşi găsesc analogii atît la Traian şi
Ghelăieşti prin tipul clepsidroform, cît îndeosebi cu reprezentările de la
Rîjişciev şi Luka Vrubleveţkaia prin umplerea întregii forme, a capului
şi corpului, cu culoare neagră-şocolatie. Această manieră stilistică este
36 H.

Dumitrescu, op. cit., fig. 6 ; B. A. Rîbakov, op. cit., p. 24, fig. 38/2.

37 N. Zaharia, ari. Cii., p. 439, fig. 1 .
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transmisă ceramicii Horodiştea-Folteşti de stilul

cuteni B .

e

111

al ceramicii Cu-

In seria tipologică a reprezentărilor clepsidroforme amintim silu
eta umană gravată pe stella de piatră de la Usatovo, găsită într-un cur
gan cu morminte apartinind aceleiaşi culturP8• Această reprezentare
are corespondenţe stilistice cu cele pictate de la Traian şi Ghelăieşti
•

.

Pătruns din mediul culturilor orientale prin fondul seskloid şi
transmis prin filiera culturii Criş, decorul antropomorf frontal şi figu
rat îri plan, continuă o temă a divini tăţii şi se înscrie în tehnica manie
ristă caracteristică culturilor neo-eneolitice cu ceramică . bandată. Ur
mărirea deriv,aţiei acestuia dovedeşte o continuitate a temelor cu carac
ter magic-religios în întreg neoliticul şi retransmis ceramicii grupului
cultural Horodiştea-Folteşti-Usatovo, ceea ce explică reapariţia inde
pendentă şi decalată in timp şi spaţiu atît tematică cît şi compoziţională
a reprezentărilor umane .
Complexitatea tematică a reprezentărilor antropomorfe frontale,
reiese din poziţia generală a acestora şi din maniera stilistică, iar sem
nificaţi,a fiecăreia este dată de utilizarea vaselor cu atribute antropo
morfe, identificată prin locul · descoperirii. In acest fel se observă rolul
divers al reprezentărilor uman·e frontale, figurate în plan pe ceramica
bandată. Astfel, unele reprezentări feminine indică un dans ritual, pro
babil cu caracter agricol. Alte reprezentări apar însă pe vase sau pe
stelle destinate a insoti inventarul funerar, ca în necropola de la Son
dershausen39 apartinind ceramicii liniare, sau mult mai tîrziu ca cele
pictate pe vasele neolitice din Extremul Orient cu care ar avea legături
;Jenetice cele de pe ceramica Cucuteni A-&4<l şi in sfîrşit în cultura Usa
tovou. De asemenea, relevăm faptul că în faza Cucuteni B alături de
reprezentările antropomorfe feminine se găsesc reprezentări masculine
cu aceiaşi semnificaţie complexă şi diversificată.
Definirea unor tipuri şi a semnificatiei reprezent ărilor redate in
plan din faţă şi in picioare, incizate sau pictate pe ceramica neo-eneoli
tică, comportă corelarea lor cu reprezentările umane din decorul plastic
şi al plastici i propriuzise. Astfel, siluetele umane cu braţele ridicate
lateral şi îndoite in sus reflectă poziţia reprezentărilor antropomorfe din
decorul plastic pe cer amic a Criş şi Vinca-Turdaş42 cît şi a figurinelor
38 Ibidem, p. 441 , nota 7, cu trimitere la Narisi staradavnoi

istorii Ukrainskoi
Kiev, 1 957, p. 7 1 . .
39 H. Muller-Karpe, op. cit., p. 325, 503 pl. 222jB 6-7.
40 H. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, in SCN, V, 1954, 1-2, p. 43-44 şi
notele 50-51.
4 1 N. Zaharia, ari. cit., p. 441 şi not 1 7.
42 1. Kutzian, op. cit., pl. XLI/1 ; M. Roşka, Die sammlung Zsofia van Torma
Cluj, 1941, pl. CXLI/6-7, 16.
S.S.R.,
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.fragmentare de Ja Stoiccrni .aparţimînd culturii ·Gumel�43• Acestea, ilils
trează poziţia divinităţii care nu este incompatibilă cu redarea reprezen
.t!rilor umane în deam:ul plastic, incizat sau :pictat pe :ceramioa ban·
dată44•
Revenind la reprezentările pictate pe ceramioa Cucuteni A-B de :la
Traian şi Ghelăieş.ti, subliniem că prin poziţia lor cu braţele pe ,Ungă
corp, constituie elemente ale unei semnificaţii greu de definit datorită
numărului redus al descoperirilor, cît şi a lipsei unui context de cult.
Totuşi, oorobol'area acestora cu repre7Jentă!I'i. simil.are din deoorul plasti'C
şi plastică ne duc la ipoteza, · cu serioase rezerve, a unui cult al strămo
şilor. Astfel reprezentări umane în poziţie similară apar in decorul plas
tic pe ceramica Vinca-Turdaş45 ca şi in .plastica neolitic&, .reflectînd po
.zi:tia divinităţii, tr.ansmisă cultului s;.trămoşilor in decorul ceramicii .pic
tarfle dli.n perioadele Cucuteni A-B şi B.
Dublul caracter al reprezentărilor antropernorfe pictate pe cer-a
mica de la Traian şi Ghelăieşti, de artă decorativă şi de cult, argumen
tează valoarea acestora in complexul aspectelor culturii Cucuteni.

llEPRl!SENTATIONS ANfl'IROPOMORPHES DANS LE DtCOR PEINT CUCUTENIENNE
DF. GHl!lA.IEŞTI (Df!PARTEMENT DE NEAMŢ)

R E. S U M E
Parmi les fouilles des annees 1969 et 1970 dans l'etablissement Cucutenienne .Ne
deia-Ghelăieşti, corn. Bîrgăoani, d e p. Neamţ, on a decouvert une amphore el deux

fragments ceramlques peir.ts dans le style de la sousgroupe
8 2, avec des silhouettes
'humaines peintes dans les in t er st i c es metapiques de forme rectengulaiFe (fig. 1 ; 2), ou
de bouclier ovale ( fi g. 3/1-2). Ces representations enrichissent le repertoil'e des ima
ges antropomorphes peintes sur la .. ceramique .cuauteni A-B · connues depuis Traian
Dealul FinUnilor (fig. 5).

Les representations humaines peintes ont le corps en forme de la clepsydre il
deux triangles opposes, la tet e lenticulaireo ·ou circulaire representee par une tache
de cotileur, d epourvu d e bras (fig. 1 ; 2), ou les bras baisses legerement courbes
el
pri-ves de doigte (fig. 3/1 ) .
Les silhouettes humaines frontales figure es dans ·le plen consti tuerrt des themes
decoratifs el de com.positions differente!;, . conditionnees par la t echn iq ue du decor et
par le role magique auguel elles ont ete destinees.
43 M. Petrescu-Dimboviţa, ·Cetăţuia de la Stoicarii , in Materiale, 1, 1953, fig.
'

4 1 /5--6 . Aceiaşi pozi ţie a divinităţii cu lua tele ridicate est� redată prin pies·a
de cult de l a Truşeşti şi chiar :prin vasele antropomorfe a ·Căror torti Iormează
bratele ridicate. CL M. P etr e scu - D î m b ov i ţa, Die wichtfgste Ergebnisse der ar
chiiologischen A u sg ra b u ngen Jn der neoli t hischen Siedlung van ·rruşeşti (Moi
dau), în PZ, XLI, 1963, p. 180, Hg. 9 ; Fr. S chacher meyr, Die âllesten 'Kul l uren
Griechenlands, Stuttgart, 1955, pl . X/2-3.
�� A. Nitu, Reprezentări feminine dorsale pe o c era mic a neo-eneolitică caJpato-bal
canicd, 'in prezentul volum.
45 M. Roşk a, op. cit., pl. CXLI/2, 9, 1 5.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Ainsi, elles peuvent etre poursmvtes sur l'entier neolithique ayant la forme de
clepsydre ou lineaire. Sur la ceramique lineaire du Danube superieur sont connues
les representations ex!stantes sur les vases sant connues les representation existantes
sur les vases de necropole de Sondershau!en (Erfurt-Thuringen) (fig. 6/1-2), et dans
le Danube moyen les representations sur le vase quadrilatere de Szeleveny-Vadas
(Hongrie) appartenant au groupe culturel Szakdlhdt (fig. 4a, b).
Vehicule par les cultures Criş et lineaires, le theme du decor anthropomorphe
apparaît en forme de type lineaire sur la ceramique precucutenienne de Traian-Dea
lul Viei, et le type en forme de clepsydre reapparaît transpose en peinture sur la
ceramique Cucuteni A-B de Traian et Ghelăieşti et sur la ceramique Cucuteni B de
Rljişciev, Luka Vrubleveţkaia, Petreni, Koşilovţe. De meme, a la fin de la phase Cu- 
cuteni B apparaît gr,ave en points sur une amulette d'os representant la tete d'un
taureau a Bilce-Zlote.
Contenu sur la ceram'.que du groupe culturel Horodiştea-Folteşti le decor an
thropomorphe de forme clepsydre apparait en peinture sur le vase de Bălteni et
grave sur pierre sur la stella de Usatovo.
La presence du decor anthropomorphe frontal, reproduit en plan, releve diffe·
rents types - de forme clepsydre et en forme de ligne et des themes avec une sig
nification diverse donnee par la posilion de chaque silhouette et par le role de
l'utilisation de vases a attributs differents anthropomorphes.
Ainsi, certaines representation humaines frontales incisees ou peintes, indiquent
'Jar leurs positions une danse rituelle â caractere agricole, cependant d'autres appa
raissent sur des vases destines a suivre l'inventaire funeraire comme celles de la
necropole de Sondershausen, ou celles de sur les vases neolithiques de !'Extreme
Orient et dans la culture Osatovo.
Les representations peintes sur la ceramique Cucutent A·B de Traian et de Ghe
lăieşti trouvees sur des amphores et des crateres peintes dans les styles � (fig. 5/2),
y
(fig. 5j3-4), 8 2 (fig. 1 ; 2 ; 3/1-2 ; 5/1) et introduites dans la tectonique du
decor peint par un cadre rectangulaire ou ovale, ont un caractere rituel constituant la
divinisation des ancetres.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Amţhore it decor anthropomorphe de Ghelăieşti-Neda·a.
Fig. 2. - Decor deploye de l'amphor a decor anthropomorphe de Ghelăieşti-Nedeia.
Fig. 3. - Representations anthropomorphes sur la cel1amique Cucuteni A-8 de Ghelăieşti-Nedeia : 1, fragment d'amphore ; 2, fragment de cou d'un cratere.
Fig. 4. - Vase quadrilatere a decor anthropomorphe incise de la culture de cera
mique lineaire ,de Szeleveny-Vad as (Hongrie).
Fig. 5. - Representations anthropomorphes peintes sur la ceramique Cucuteni A-B
de Traian-Dealul Hnlinilor (d'apres H. Dumitrescu) : 1-2,4, sur amphores ;
3, sur cratere.
Fig. 6. - Represcntations anthropomorphes sur la ceramique lineaire de la necro
pole de Sondershausen (d'apres H. MU.ller-Karpe).
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Fig.

1.

-

Amfora cu decor antropomorf de la Ghelllieşti-Nedeia.
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ŞTEFAN CU COŞ
REPREZENTARI ANTROPOMORFE PICTATE

Fig. 4.
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Vas patrulater cu decor antropomorf incizat din cultura ceramicii liniare,
de la Szell>\'eny-Vad as (Ungari a).
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Fig. 5. - Reprezentări untropomorfl' p i ct<tte pC' eemmiea Cucutl'n i A-B de la Tra
ian-Dealul Fîntînilor ( d u ţ ă H. Dum itreseu) : 1-2, 4, pC' amforc ; 3, pe
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crater.

ŞTEFAN CUCOŞ
REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE PICTATe

Fig. 6.
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ReprezEntări antropomoTie pe ceramica liniară din necropola de la Sond�rs
hausen (după H. Muller-Karpe).
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