COMPLEXUL CUCUTENIAN DE CULT
DESCOPERIT LA BUZNEA
(ORAŞUL TIRGU FRUMOS),
JUDEŢUL IAŞI
de CONSTANTIN MIHAI

şi DUMITRU BOGHIAN

Cercetările arheologice efectuate in ultimii ani au
a d us mărturii deosebit de elocvente asupra modului de viaţă şi gindire a
tribur�1or sedentare de agricultxmi şi ·crescători de animale, purtătoare a .
( 'elei mai stălucite culturi neo-eneolitice europene, cu ceramică pictată,
< ·ttltura Cucuteni-Tripolie.
In urma cercetărilor arheologice efectuate in
anii
197 1-1972 in
satului Buznea (or� Tîrgu Frumos) 1, jud. Ia�i, s-a descoperit şi
<'L'rcetat o aşezare de la sfîrşitul fazei Cucuteni A-B şi î nceputul fazei
( 'ucuteni B (fig. 1). Aşezarea se află in punctul "Silişte" ("După grădini"),
in pa�rtea de est a satului Buznea, pe botul unui deal de dimensiuni me
d i i, la poalele căruia, în partea de sud şi est, curge pîrîul Buznea.

/.Ona

In cadrul acestei aşezări, pe lingă locuinţele obişnuite, de formă rec
o locuinţă de cult, plasată in
partea cea mai înaltă a dealului, oarecum in centrul �ezării. Această
locuinţă este construită pe sol şi nu prezintă o platformă pe butuci des
picaţi, ca la locuinţele obişnuite, ci doar o lutuială cu pleavă de circa
:-, cm , aplicată dirrect pe pămînt.
I angulară, cu platformă, a fost descoperită

Planul şi modul de construire nu diferă de cel al celorlalte locuinţe
(plan rectangular orientat cu lungimea pe direcţia N-NE-S-SV) avînd o
-;uprafaţă de 1 0 X 6 m (fig. 2). In ceea ce priveşte structura arhitectonică
11 IDcuinţei, menţionăm descoperirea unui fragment dintr-o mulură, care
pare să indice un ornament sub formă de spic, legat probabil de caracterul
l ocuinţei (fig. 6 /7).
Elementele prezentate cît şi lipsa inventarului obişnuit, alcătuit din
a rme, unelte şi vase de u z gospodăresc, ne arată că acea.,tă locuinţă nu
••ra locuită cotidian, ci servea pentru practicarea ritualurilor, ca locuinţă
dt• cult.

ln cadrul locuinţei, spre centrul ei, aproape de peretele de vest,
d u pă î nlăturarea dărimăturilor de pereţi , a fost descoperit un complex
(It• cult, compus din şase cupe dispuse intr-un cerc cu diametru! de apro
ll imativ 60 cm In interiorul suprafeţei circulare, acoperite cu fragmen
l t•le provenind de la un vas-castron de formă tronconică, au fost identi
f i ca te patru statuete antropomorfe, aşezate orizontal pe spate, cap la cap,
.

11 dispuse caa-dinal. Castronul, care acoperea statuetele, era aşezat cu
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gura in jos, ceea ce a permis ca acestea să-şi păstreze poziţia originală,
fiind feroi.te de deranjamentele ulterioare (fig. 3/1 - 1 2).
La 30 cm de peretele vestk, spre nord, se afla o vatră-altar ( ? ) (fig.
6/5), de o formă mai deosebită, sernilunară sau de seceră. Intre complexul
de cult şi vatră, in capătul sudic al acesteia, s-a descoperit un vas de mici
dimensiuni, de tipul celor cu tub (fig. 5/1 şi fig. 7/1). În partea sudică a
locuinţei, au fost descoperite citeva vase pictate : două capace de tipul
"coif suedez" (fig. 5/4, 8), două castroane (fig. 5 /5, 6) şi o cupă fragmen
tară (fig. 5 /3).
În cele ce urmează prezentăm detaliat toate aceste obiecte de inven
tar incepind cu complexul de cult, care cuprinde următoarele piese :
(1) Cupă cu gitul aproape cilindric, cu corpul bitronconic. Este lu
crată intr-o pastă portocalie, bine pregătită şi foarte bine arsă, avind la
suprafaţă aplicată o angobă fină. Decorul este executat cu culoare nea
gră in stilul grupei E , dispus in două metope despărţite de linii negre,
subţiri, verticale şi are forma unei semiluni a.<?ezate puţin d easupra dia
metrului maxim. H = 1 1 0 mm ; D. g
92 mm ; D. max.
1 2 8 mm
(fig. 4 ?5 ; fig. 6 12).
(2) Cupă bitronconică, asemănătoare cu cea anterioară, însă cu gitul
puţin mai scurt, gura puţin răsfrîntă in afară şi mai I'Otunjit in partea
diametrului maxim. Decorul este aproape identic cu cel de pe prima
cupă dar mai corodat. Cupa este executată dintr-o pastă portocalie, bine
arsă, cu angoba distrusă. H
95 mm ; D. g.
80 nun. D. max.
1 13
mm (fig. 4;'3 ; fig. 6 /1).
(3) Cupă bitronconică, cu umărul uşor rotunjit, lucrată în pastă
portocalie. Decorul este executat cu negru, reprezentind un motiv deri
vat al spiralei. Vasul a suferit o ardere secundară. H
81 mm ; D. g.
100 mm (fig. 4 /4 şi fig. 6/4).
84 mm ; D. max.
(4) Cupă bitronconică ,cu buza răsfrîntă in exterior, lucrată i ntr-o
pastă bej-portocalie. Decorul şi angoba sint corodate in urma condiţiilor
de zacere. H
108 mm ; D. g.
68 mm ; D. max.
1 1 1 mrn (fig. 4 /2).
(5) Cupă bitronconică ,cu gura răsfrintă in exterior, cu umărul uşor
rottmj it (fig. 4/1). Decorul este destul de corodat, incit nu se poate de
scrie in bune condiţiuni. De remarcat este faptul că la decorarea acestui
vas, pe lîngă ornamentele executate in culoare neagră, au fost utilizate
şi motive realizate cu culoare roşie, alcătuite din benzi liniare. H = 100
mm ; D. g. = 96 mm ; D. max.
128 mm.
(6) Cupă cu gura larg deschisă, corpul rotund şi gitul nu prea inalt
(fig. 4/6 ; 6/3). Este modelată din pastă portocalie-roşiatică, arsă foarte
bine. Deasupra diametrului maxim, intre umăr şi gît, se află două tortiţe
dispuse simetric. Decorul, alcătuit din motive executate cu culoare nea
gră, reprezintă spirale realizate in benzi liniare. H
1 05 mm ; D. g.
96 mrn ; D. max. = 128 mm.
(7) Castron tronconic cu gura foarte larg deschisă, lucrat din pastă
portocalie-roşiatică (fig. 5 / 1 2 ; fig. 3/12). Deschiderea gurii a permis ca
aşezat cu faţa in jos să protejeze complexul central al statuetelor. A fost
pictat la interior cu culoare neagră, trasindu-s-e motive compuse din benzi
J iniare. H
80 mm ; D. g.
D. max.
340 mrn.
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PLASTICA este alcătuită, aşa cum am mai arătat, din patru idoli
untropornorfi, dispuşi cardinal, orizontal pe spate.
1) Prima statuetă antropomorfă pe care o discutăm este cea orien
l ată spre est (fig. 8/1 ; 1 0 /1 ) . Are capul discoidal, cu nasul nu prea pro
e minent, cu un singur ochi stnăpuns. Gitul lung şi puternic de formă
1 ronconică, face legătura cu corpul mai puţin plat, cu spatele arcuit des
l ui de puternic. Braţele sint reprezentate prin conuri scurte nestrăpunse.
Pidoarele se ridică in acea mişcare ghemuită, avind genunchii adunaţi,
: J ind impresia unei statuete in poziţie şezîndă (ghemuită pe spate) . In
j u rul braţului drept se află un ornament sub forma unui şir de impunsă
t l ui , care reprezintă probabil detalii de îmbrăcăminte sau o podoabă. Se
pare că este vorba de o statuetă antropomorfă masculină.
2) A doua statuetă este cea care în comp:ex era orientată spre sud
( fig. 9/2 ; 1 1 /1 ) . Ea este caracteristică pentru reprezentările feminine din
razele A-B şi B ale culturii Cucuteni, aparţinînd tipului vertical. Are
: ·apul di.scoidal, cu nasul puternic reliefat nen bec d 'oiseau", ochii stră
punşi, braţele in formă de conuri scurte şi aplatizate, perforate. Această
�tatuetă prezintă corpul plat, şoldurile marcate prin o�ificii, zona ombili
: ·ală pronunţată, reprezentind un inceput de sarcină, picioarele lipite, alun
� i te sub formă conică. Sexul este marcat de sinii modelaţi sub formă de
pastile şi triunghiul inghinal incizat. H
175 mm.
3) Statueta oare indică in complex vestui (fig. 9/1 ; 1 0 /2) este tot
reminină şi se păstrează fragmentar, lipsindu-i din vechime capul şi laba
picioarelor. Se aseamănă cu statueta descrisă anterior, avind corpul plat
dar zvelt, talia puternic marcată. Şoldurile bine'reliefate şi pintecul pro
t•minent au fost perforate. Picioarele delimitate prin linii bine incizate
presupunem că se terminau tot printr-un con. Sexul este marcat, in pri
mul rind, prin sînii redaţi sub forma unor mici pastile aplicate. Spre deo
·.ebire de celelalte două statuete descrise anterior, care nu prezintă nici
m ;kar urme de pictură , aceasta a fost acoperită, probabil in intregime,
c · u ocru roşu, vopseaua păstrindu-se mai bine pe tors. H = 1 20 mm .
4) Statueta orientată în complex spre nord (fig. 8/2 ; fig. 1 1 /2), este
lot o reprezentare feminină însă cu capul mai mic şi nasul mai puţin mo
c l elat dar tot nen bec d'oiseaux" ; golurile ochilor sint apropiate i a'I' braţele
mici conice neperforate ca de altfel şi zona şoldurilor. Picioarele nu prea
lungi, gituite sub şolduri se termină conic. Un sin este mai reliefat iar
i n zona şoldurilor şi pe picioare se observă slabe urme de culoare roşie.
I l = 1 30 mm.
=

Celelalte piese ce compun inventarul locuinţei de cult
A.şa cum am mai arătat, tot în cadrul locuinţei, au mai fost desco
J:»erite şi alte piese de inventar a căror utilitate şi semnificaţie trebuie le1-(ute de complexul de cult.
1) Vatra-altar (fig. 6/5) este executată dintr-o pastă amestecată cu
pleavă şi arsă, peste care s-a aplicat o lipitură groasă de 5 cm , feţuită la
, uprafaţă. Era plasată direct pe lutuiala locuinţei. Se remarcă printr-o
rormă deosebită semilW1ară, eliptică, n�:: regulată ce aminteşte de ovalul
•.ecerei. Dimensiunile medii sint : L
1 300 mm ; l. max.
430 mm ;
=
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l. m.in. - 250 mm ; H = 200 mm. Vădeşte un mod ingrijit de modelare
şi feţuire.
2) Vasul cu tub (fig. 5 / 1 şi fig. 7 /1) este modelat mai neîngrijit de
cît ceramica pictată, fiiind lucrat neglijent, şi cu ardere insuficientă, că
pătînd o culoare cafenie, iar in zona tubului, cenuşie. Suprafaţa sa a fost,
probabil, feţuită, în prezent este î nsă corodal Are o fonnă derivată din
sferă, gîtul foarte scurt, gura ovală, buza neregulată. Tubul, probabil
copie, este rupt din vechime, cunoscîndu-se zona unde a fost plasat. In
aeeastă zonă prezintă două orificii, cel de 1sus de 1 mm , iar cel de sub el
de 2,5 mm , aflîndu--s e la circa 5 mm de altul. Baza tubului, unde se îm
bina cu vasul, are un diametru de 1 5 mm. H = 50 mm.
3) Capac în formă de "coif suedez" (fig. 5/8 ; fig. 7 /2) cu "borul mai
lat, cu calota sferică, cu două proeminenţe dispuse simetric pe cail.otă.
Decorul, uşor corodat, este compus din benzi liniare, cercuri concentrice
executate în culoare neagră sau roşie pe fondul alb al vasului in stilul
3 2 al fazei Cucuteni A-B2. Vasul a avut de suferit de pe urma arderii
seeundare odată cu incendierea locuinţei, fiind destul de torsionat şi că
pătînd o culoare gălbuie. H. = 9 5 mm ; D . calotei = 1 4 0 rnrn ; D. max.
200 mm.
=

4) Capac în formă de "coif suedez" (fig. 5/4) cu borul mai îngust,
cu calota aproape sferică, ou două proeminenţe dispuse simetric. Se asea
mănă foarte mult cu cel precedent şi este modelat dintr-o pastă I'<>Şiatică ,
bine arsă. Decorul a fost executat cu culoare roşie şi neagră. H = 95
mm ; D. calotei = 1 35 rnm ; D. rnax. = 170 mm.
5) Castron cu umărul rotunjit, cu buza răsfrîntă în exterior (fig.
5/5 ; fig. 7 /3). Decorul este rezervat cu negru din fondul bej al vasului,
reprezentînd spirale cu capetele ingroşate. H = 95 mm ; D. g. = max .
= 1 60 mm.
6) Castron cu umărul ill10 r rotunjit şi buza dreaptă (fig. 5/6 ; fig.
7 /4) . Decorul este pictat şi re zerv at cu culoare neagră din fondul �iatic
al vasului, reprezentind spirale, cercuri solare. H = 7 4 rnrn ; D. g.
D. max. = 1 4 7 mm.

7) Cupă bitronconică cu gîtul potrivit de inalt, cu un
început de
şănţuire pe umăr (fig. 5/3). GUTa este răsfrîntă in exterior iar pe linia
ce desparte gîtul de umăr sînt plasate două tortiţe simetrice. Decorul este
executat cu culoare neagră pe fondul bej al vasului şi este corodat. In
unele părţi a suferit o ardere secundară, căpătînd nuanţe maronii. H = 84'
mm ; D. g. = 72 mm.

Aşa cum rezultă d'in analiza materialului ceramic, pe bază de forme
şi decor, şi a plasticii antropomorfe ce compun complexul de cult şi cele
lalte piese de inventar, locuinţa de cult, ca de altfel şi celelalte locuinţe,
se încadrează în secvenţa de inceput B1 a a fazei B a culturii Cucuteni.
*

*

*

In analiza elementelor care se referă la arta şi religia purtătorilor
culturii Cucuteni-Tripolie trebuie avută in vedere, in primul rind, fap
tul că aceste triburi erau sedentare şi aveau ca principală ocupaţie agri-
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c"ta.ltura secondată de creşterea vitelor De aceea, credem că intregul sis
.

I.L"'ll de reprezentări reflecta nivelul de dezvoltare al societăţii

omeneşti

d in acea perioadă, deo arece arta in neo--eneo li tic nu se desprinde de ca
racterul ei utilitar, păstrînd moşteniri ale practicilor şi credinţelor magi
m-religi oase care aveau d eosebită importanţă pentru comunităţile primi

H \'e.

Practicile şi credinţele magico-religioase ale treburilo r cucuteniene au
11 \'Ut un caracter ag rar pastoral , reflectind raporturile existenţiale ale
· ·ultivatorilor şi crescătorilor de vite primitivi cu lumea înconjurătoare,
IPgături de care depindea viaţa sau moartea comunităţilor respective.
Piese de cult apar în aşezările neo-eneoli tice încă de la inceputul
• •I'C•stei epoci, preluate de la epoca anterioară şi amplificate, fiind trans
-

lnl--.e epocii următoare.

cadrul culturii Cucuteni acestea apar iMă din faza A, ca altarul
o deosebită dezvoltare in faza Cucuteni B cind
-.i nt mai semnificative. In acest sens, descoperirea locuinţei şi complexu
l u i de cult de la Ghelăieşti (comuna Bîrgăoani, judeţul Neamţ), compus
• ! intr-un grup central de patru statuete dispuse cardinal într-un vas piri
funn cu prag, ingro pat in partea inferioară şi acoperit cu un vas uzual,
I nconjurat de şase vase de forme şi mărimi diferite, aşezate in cerc, a ridi
• ·at o se ri e de întrebări referitoare la gindirea triburilor cucuteniene ajunse1 1 1 faza B a dezvoltării c ul turii şi a fost pusă în legătură cu practicile
m ag ica-religioase agrare 3.

In

t i P la

Truşeşti 2, cuno sci nd

Ulterior, prin desco perirea complexului de cult de la Buznea, mult
complet şi m a i semnificativ, se confirmă �i se întregesc cu noi date,.
o '(>ncluziile emise i n urma descoperirii de la Ghelăieşti " ·
Compa'I'Înd cele două complexe de cult vom observa că între el e
P X istă o serie de similitudini dar şi numeroas e diferenţe, ele completin
d u-se de fapt, reciproc.
În primu l rînd, dacă analizăm cele două locuinţe observăm că amin
două aveau o d estinaţie aparte şi nu erau folosite pentru locuirea coti
diană. Ele serveau doar pentru cult, putind fi considerate, pe drept cu

mai

dnt, locuinţe sanctuar 5• Diferenţele dintre ele sint nesemnificative (lo
c ·uinţa de la Buznea are o lutuială uşoară direct pe sol, pe cind cea de la-.
< : hel ăieşt i nu).
•

Referindu-ne

la dispunerea grupurilor centrale din cadrul

l or de cult, vom observa ş i aici asemănări dar şi deosebiri
lt>ază imaginea despre semnificaţia lor.

Spre · d eosebire

de

complexul de

complexe



care comple

la Ghelăieşti, in cadrul căruia cele

patru statuete, orientate cardinal, au fost aşezate în picioare i ntr-un vas
p i riform, îngropat i n partea inferioară 6, la Buznea el eme ntele centrale

·,fnt dispu">e

mai

simplu dar mai clar. Statuetele au fost

depu.">e pe po

d t>aua locuinţei, orizontal, pe spa te orientate cardinal, peste care s-a �e
/ : 1 1. castronul tronconic cu gura l argă
Ca şi la Buznea, la G helăi eş ti apare o statuetă fără cap. Două sta
t uete l a Ghelăieşti au capul acoperit cu vopsea neagră, iar la Buznea
,

.
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două statuete sînt acoperite cu ocru roşu. Ambele grupuri centrale ale
complexelor de cult, atît rel de la Ghelăieşti cît şi cel de la Buznea erau
înconjurate de cîte şase vase.
Astfel, o serie de ipoteze avansate de Şt. Cucoş asupra complexului
de la Ghelăieşti 7, se adeveresc şi se completează în urma descoperirilor
de la Buznea.
In primul rînd, se poate conchide cu certitudine că ambele complexe
rituale erau legate de cultele agricole. Dispunerea în cruce a celor patru
statuete, pe lîngă faptul că indică punctele cardinale, semnifi.că, probabil,
şi succesiunea anotimpurilor sau ciclurile vieţii. De altfel, reprezentarea
celor patru direcţii ale universului apare pentru prima dată la triburile
de agricultori neo-eneolitici t�. Stau mărturie, în acest sens, atît altarele
cu braţele orientate cardinal de la Vladimirovka 9, figurinele de la vasele
suport descoperite la Luka-Vrubleveţkaia (Tripolie A) 10, Gr:enovka (Tri
polie A) 1 1 , Tîrpeşti (Precucuteni III) 1'2, cît şi decorul ceramicii care cu
prinde patru motive ornamentale : semnul crucii înscris în cercul solar,
patru sori, patru s pirale 13.

Semnificaţia decorului vaselor din complexul de la Buznea se înca
drează în ciclul rodniciei pămîntului, al germinaţiei, al renaşterii naturii,
reprezentînd în acelaşi timp succesiunea timpului, a anotimpurilor, a
vieţii.

La Buznea, statueta masculină, în mişcare, ar putea indica răsări
tul, apariţia soarelui, venirea primăverii, trezirea la viaţă a naturii, în
•ceputul vieţii, fiind opusă celei fără cap.
S tatuetele decapitate credem că d esemnează iarna, anotimp al amor
ţirii vieţii sau chiar moartea fizică însăşi, la Buznea fiind orientată către
vest. Statueta d e la B uz nea fiind acoperită cu ocru roşu marca credinţa
perpetuării vieţii.
S tatuetele cu capul vopsit în negru de la Ghelăieşti şi cele acoperite
-cu vopsea roşie de la Buznea sînt, probabil, reprezentări chtoniene, "zei
tăţi" telurice 1 " , cele de la Buznea fiind plasate spre vest şi nord, iar cele
lalte sînt două "zeităţi" uraniene, reprezentări ale luminii, orientate spre
·est �i sud la Buznea.
Insăşi existenţa statuetelor antropomorfe feminine în cadrul com
ponentelor centrale, asociate cu cultul fecundităţii şi fet'tilităţii pămîn
tului, ne vorbesc, credem, suficient de elocvent, despre destinaţia şi sem
nificaţia comp:exelor de cult.
Considerăm că cele şac:;e vase, aşa cum se arăta şi pentru complexul
de la Ghelăieşti 15, au fost folosite pentru ofrande, existînd şi la Buznea
o vatră, în formă de seceră, pentru trecerea lor prealabilă prin foc, pen
tru purificare. Se poate accepta şi ipoteza după care în aceste vase pen
tru ofrancle se picura cu aj utorul vasului cu tub, î n cadrul libaţiei, "apă
sfinţită" saLI alte l i chide cu acest sens. Dispunerea în cerc a celor şase
vase, în j u rul componentei centrale, constituie, probabil, o completare a
dispunerii card i nale a statuetelor.
Prezenţa vasului cu tub, în cadrul locuinţei de cult, s-ar j ustifica
prin folosirea acestuia pentru libaţie, aceasta fiind postulată î ncă îna-
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l nte de descoperirea lui în cadrul unui complex de cul t t6 , iar descope
ri rea de la Buznea, alături de celelalte elemente de ritual, are darul să
• "t.• rtifice această ipoteză.
Celelalte vase descoperite, în cadrul locuinţei de cult, au fost între
buinţate tot pentru oficierea ritualurilor agricole, legate de venirea pri
măverii şi începutul unui nou ciclu vegetal, pentru influenţarea rodni
. - ici, în vederea asigurării hranei şi supravieţuirii comunităţilor neo-€neo
l l tice de agricultori şi crescători de animale, din cadrul complexului, cult
, 1 ( fecundităţii şi fertilităţii pămîntului şi turmelor, atît de caracteristic
1 rlburilor purtătoare ale culturii Cucuteni-Tripolie.

Intercorelarea componentelor complexului de cult de la Buznea, co
n · lurea acestuia cu cel de la Ghelăieşti, cu celelalte elemente destinate
• uJtului din aria culturii Cucuteni-Tripolie, cît şi cu celelalte desco pe
ri ri din cadrul culturilor cu ceramică pictată Gumelniţa şi Petreşti şi cele
d i n Anatolia şi Orient, ne va ajuta să înţelegem mai bine adevăratul sis
u·m de reprezentări religioase şi su prastructura triburilor sedentare de
••..:ricultori şi crescători neo-eneolitici, care au populat, atît de intens, te
r i t oriul est-carpatic al ţării noastre.
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LE COMPLEXE CUCUTENIEN DE CULTE DOCOUVERT A BUZNEA
(LA V ILLE TG. FRUMOS) - Dl!:P. IAŞI

Dans cet ouvrage, les auteurs presentent le complexe de culte decouvert a la
osuite des recherches faites en 1971-1972 dans l'etablissement Cucuteni B1a de
Buznea (corn. Tg. Frumos), (fig. 1), qui offre de nouvelles et importantes dates sur
la pensee des tribus cucuteniens.
Ce complexe, decouvert dans une habitation destinee au culte (fig. 2), est
compose d'un groupe central, forme de quatre statuettes anthropomorphes (trois
feminines et une masculine) disposees hori zontalement, sel<in les quatre points car
Iiinaux, sur le dos. Le groupe central a ete recouvert d'une ecuelle tronconique a
Large bord ; il etait entouree de six coupes peintes (fig. 3 j1-12).

'

La plastique anthropomorphe du complexe ituel est particulierement impor
tante parce que, par le mode de disposition, elle offre certaines conclusions elo
quentes sur le role de l'ensamble de culte. De ce groupe se detache la figurine
masculine, orientee vers l'est (fig. 8 j1 et 10 j1) recroquevillee sur le dos. La sta
tuette feminine orientee vers le sud (fig. 9 j2 et 11 j1) appartient au type vertical.
La troisieme statuette feminine, celle orientee vers l'ouest (fig. 9 j1 et 10 j2) nous
est parvenue en partie, la tete et les pieds manquant depuis longtemps et elle a ete
recouverte d'une couche d'ocre rouge. La derniere statuette feminine, orientee vers
le nord ( fig. 8 j2 et 11 j2), appartient egalement au type vertical et elle est plus
petite que la deuxieme.
On peut encore mentionner si on consulte l'inventaire de l'habitation de culte :
un foyer-autel (fig. 6j5), un vase a tube employe aux libations (fig. 5/1 et 7 /1),
deux couvercles en forme de "heaume-suedois" (fig. ·5 ;a. fig. 7 j2 et fig. 5/4), deux

ecuelles (fig. 5j5, fig. 7j3 et fig. 5j6, fig. 7j4) et une coupe bitronconique (fig. 5j3).
L'analyse des elements du complexe de culte de Buznea, en corroboration avec
celui de Ghelăieşti (dep. Neamţ) a permis aux auteurs de conclure que celui-ci a
ete utilise dans les rituels agricoles des travaux cucuteniens, relies a l'assurance
de la fertilite de la terre, la perpetuite de la vie, dans le cadre du complexe de
culte de la fecondite et de la fertilite de la terre et des .troupeaux, si caracte

ristique pour les tribus sedentaires d'agriculteurs et d'eleveurs de betail neoeneo
lithiques' qui ont peuple tres intensement la region est-carpatique de notre pays.
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EXPLICATION DES FIGURES
''" · 1. - La carte de la corn. Tg. Frumos. L'etablissement Cucuteni B1a de Buznea . .
t'11(.

•· • 11 .

•· • 11 .
•· •Il.

•· ·Il.

•· • 11 .

•·· Il .
• 1 11 .
•· • Il .
r . .:.

2. - Buznea. Le plan de l'habitation de culte (reconstituition) : 1. le com
plexe de culte ; 2. le foyer-autel ; 3. vase ă tube ; 4. des vases de ceramique·
peints ; 5. fragments de ceramique.
3. - Buznea. Le plan d'organization du complexe de culte : 1, 2, 3, 4 - des
statuettes anthropomorphes disposees en croix ; 5. l'ecuelle tronconique qui.
recouvrait le groupe central ; 6, 7, 8, 9, 10, 11 - coupes ; 12 - ecuelle tron
conique (reconstitution decor).
4. - Buznea. Des vases Cucuteni B du complexe rituel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coupes.
5. - Buznea. Des vases du complexe et habitation de culte. 1. vase a tube ;
2. ecuelle tronconique ; 3. coupe ; 4, 8 - des couvercles en forme de .,heaume
suedois" ; 5-6 ecuelles ; 7. fragment de moulure architectonique.
G. - Buznea. 1, 2, 3, 4 - coupes bitronconique (decor deroule) ; 5. foyer-autel.
7. - Buznea. 1 . vase ă tube ; 2. couvercle en forme de ,.heaume-suedois" (de
cor deroule) ; 3-4. ecuelles (decor deroule).
8. - Buznea. 1. Statuette anthropomorphe masculine, orientee vers !'est dans
le complexe rituel ; 2. statuette anthropomorphe feminine, orientee vers le
nord dans le complexe de culte.
!1. - Buznea. 1. Statuette anthropomorphe feminine, orientee vers l'ouest dans
le complexe de culte ; 2. Statuette anthropomorphe feminine, orientee vers
le sud dans le complexe rituel.
10. - Buznea. 1. Statuette anthropomorphe masculine orientee vers !'est:
(dessin) ; 2. Stautuette feminine, orientee vers l'ouest (dessin).
1 1 . - Buznea. 1. Statuette feminine orientee vers le sud ( dessin) ; 2. Statuette
feminine orientee vers le nord (dessin).
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Harta comunei Tirgu Frumos. Aşezarea Cucuteni Bla de la Buznea.
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fo'ig. 2. - Buznea. Planul locuinţei de cult (reconstituire) : 1, complexul de cult �
2, vatra-altar ; 3, vas cu tub ; 4, vase pi ctate ; 5, fragmente ceramice.
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:Fig. 3.
Buznea, planul de organizare a complexului de cult : 1-4, statuete antro
pomorfe dispuse cardinal ; 5, castron tronconic ce acoperea statuetele ; 6-11,
cupe ; 12, castron tronconic (decor desfăşurat).
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1

Fig. 4.

-

Buznea, vase Cucuteni B din cadrul complexului ritual
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; 1-6,

cupe.

__:_ Buznea, vase d i n cadrul complexului şi locuinţei de cult : 1, vas cu tub ;
2, castron troncon ic ; 3, cupă ; 4, 8, capace tip "coif suedez" ; 5-6, castroane ;.
7, fragment de mulură arhi tectonică.

Fig. 5.
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Buznea. 1-4, cupe bitronconice (decor desfăşurat) ; 5, vatră-altar.
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Buznea. 1, vas cu tub ; 2, capac tip "coif suedez" ; 3-4, castroane (decor
desfăşurat).
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Fig,

8

a.

-

Buznea. 1. Statuetă antropomorră masculină, orientată spre est.
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Fig. 8 8.

-

Buznea.

1 '

2. Statuetă feminină, orientată spre nord.
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1

Fig. 9 a. - Buznea. 1 . Statuetă fem i n ină, orientată spre vest.
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-

Fig.

9 b.

-

'eÎIJ

Buznea. 2, statuetă feminină. orientatA spre sud.
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Fig. 10 a.

-

Buznea. 1, statuetll masculin!.
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450

Fig.

10 b.

-

Buznea. 2, statueta feminină, orientată spre vest.
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Fig.

1 1 a. - Buznea. Statueta feminină orientată spre sud.
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Fig. 11 b.

-

Buznea. Statueta orientată spre nord.
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