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Cercetările
rieghetice Întreprinse În ultimii ani de către colectivul mu
zeului din Birla , În scopul cunoaşterii şi depistării de noi urme arheologice
legate de istoria judeţului '\laslui, au avut drept rezultat şi descoperirea unor
aşezări ncolitice.
Dintre numeroasele descoperiri, ne vom referi În materialul de faţă, la
două fragmente de idoli antropomodi, importante mai ales, prin elmentele.
de reprezentare a înJCălţămintei epocii respective. Cele două fragmente aflate
în colecţiile muzeului bîrlădean sub nr. de inventar 382 şi 383, provin din
aşezarea neolitid cucuteniană" de la Igeşti, (punctul "Sdndureni), comuna
Blăgeşti, jud. Vaslui, �ăsite la suprafaţa solului ca urmare a lucrărilor agricole.
Intruclt ele prezmtă elemente de îmbrăcăminte, ni se pare că discutarea
celor două fragmente de figurine, suscită un deosebit interes pentru o mai
bună cunoaŞtere a utilizării vestimentaţiei de către neolitici.
Ambele piese sînt fragmente ale părţii inferioare a corpului omenesc :
1 . piciorul sving şi o p arte di� abdomen, şi 2. piciorul drept. Ele se carac
terizează prin poziţia verticală, lucrate din d\)uă părţi longitudinale sudate
apoi in Întregime (2), sau parţial (1), de tipul celor cunoscute în faza Cu
cuteni A, la _Hăbăşeşti 1, Truşeşti 2 , existente în wleqiile Muzeului de Istorie
a Moldovei3, etc.
Făclnd parte din acela-şi tip, dar avînd unele deosebiri În ceea ce pri
veşte redarea anatomică a părţilor corpului omenesc, ca şi a decorului, sîntem
determinaţi să prezentăm separat cele două fragmente de figurine.
•
Cele două fragmente de idoli au fost descoperite de V. Palade directorul
muzeului din Birlad şi GhenuţA Coman, profesor de istorie la liceul din Murgeni.
Mulţumim pe această cale celor doi cercetători pentru informaţiile care ni le-au dat.
Aşezarea descoperită de oei doi cercetători se află la circa 500 m nord-nord
vest de satul Igeşti pe şeaua dealului ,.Scindureni". Informaţii verbale tn llcest
sens am primit de la Vasile Palade pentru care ii mulţumim.
1. Vladimir Dwnitrescu, Hăblişeşti, 1954, p. 406, fig. 33 şi 34.
2. Mircea Petrescu-Dimboviţa, Şantierul Truşeşti, in SCIV, IV, 1-2, 1953, p.
20, fig.13/l.
3 Natalia Berlescu, Plastica cucuteniană din colecţiile Muzeului de istorie a
Moldovei, in Arh. Mold. II-III, p. 68.
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Fragmentul păstrat, notat cu nr. 1 (fig. 1 a, b, c), reprezintă piciorul
sdng şi o pane din ahdomenul unei figunne, avind dimensiunea de 1 4,2 cm,
ceea ce ne determină să credem că figurina căreia aparţinea era de proporţii
mari, mai rar tndlnite în .plastica antropomorfă din faza A a culturii Cu
cuteni4. Modelarea figurinet este realizată dintr-o pastă fină, bine frămîn
tată, arsă inegal, neagră în interior, cărămizie la exterior. Ruperea abdomenu
lui tn linie vel'lticală, prelungită cu aceea ce despărţea picioorele, indică că
figurina a fost modelată din două jumătăţi5 lipite apoi numai în partea su
perioară a corpului.
Piciorul păstrat cu laba sa plastic redată, ne determină să precizăm că
figurina avea picioarele des_părţite, fapt subliniat şi de im:iziile verticale şi
obE'ce existente pe la·tura mterioară a fragmentu1lui de care ne ocupăm
( fig. 1/b). Figurina are steatopigia puternic pronunţată, triunghiul sexual fiind
mdicat de o linie incizată ÎI11Chisă. Piciorul este acoperit pe coapse, lateral, cre
linii incizate ob1ic formînd unghiuri cu virful în rus (fig. 1/b, c). Pe partea
dorsală liniile incizate, p ornite din şold, se termină în fragmente de spirală,
iar pe fesă se formează o spirală întreagă (fig. 1/a), asemănîndu-se prin aceasta
cu unele figurine existente în colecţii1e Muzeului de Istorie a Moldovei6, dar
mai ales cu plastilca unor grupuri şi culturi învecinate, contemporane culturii
Cucuteni ca : plastica aspectului Aldeni II de la Drăgăneşti Tecuci7 şi cea
gumelniţeană de la Tangîru8• Ceea ce este important de semnalat la figurina
de care ne ocupăm se referă la decorul din regiunea inferioară a pi�iorului,
decor format din linii inciza:te vertical, paralele pe laturi şi puţin oblice la
spate, terminate sub genunchi cu o incizie, circulară, orizontală. Dedesubtul
a�estei linii piciorul prezintă o um flătură mai pronunţată la spate, care
poate fi pusă În legătură cu marginea unui obiect de Încălţăminte executat,
eventual, fie din .lînă, fie din blană. De altfel întregul decor prezentat pe
partea .inferioară a piciorului poate fi interpretalt ca un element de încălţăminte
reprezendnd un cior·ap sau o cismă. Lutnd în consideraţie această interpretare,
credem că şi decorul rea1izat din linii inciz.ate, existent pe restul fragmentului
poate fi pus în legătură cu unele elemente de veSJtimentaţie9 din perioada
corespunzătoare.
Cel de al doilea fragment, (nr. 2), (fig. 2/a, b, c) r-eprezintă prciorul drept
al unei figurine antropomorfe a cărui sex nu poate fi stabilit. Fragmentul}
are dimensiunea de 9,1 cm. Ca şi exemplarul prezentat mai sus, figurina (2)
Vladimir Dumitrescu, op. cit., p. 406, menţionează existenţa unui fragment
la o figurină care avea 35 cm.
5 Vladimir Dumiotrescu, op. cit., p. 406 şi următ., fig. 33/2 şi 34/10.
6. Natalia Berlescu, op. cit., p. 71-72, pl. 11/10 şi 111/4.
7 Eugen Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II. SCIV, XVI,
1963, p. 20, fig. 6.
a· D. Berciu, Si1pifturile arheologice de la Tangiru, in Materiale, V, 1959, p.
149, fig. 9/1.
9: Unii cercetători considerA decorul indzat, existent pe plastica antropomorfă,
ca elemente ale vestimentaţiel timpului respectiv : 1. Androescu, Contribuţie la
Dacia !nainte de Romani, laşi, 1912, p. 105 ; H. Schmidt, Cucuteni, in der obem.
holdan, Berlin u Leipzig, 1932, p. 66 ; Eugen Comşa1 Unele probleme ale aspectului
cultural Aldeni Il, SCIV, XVI, 1, 1963, p. 20.
de
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Fig. 1 Idol antropornorf descoperit la Igeşti

Fig. 2 Idol antropomorf descoperit la Igeştl
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a fost modeLată tot din două jumătăţi, bine sudate apoi impreună 10, cu 'laba
mai puţin realist redată. Figurina este executată dintr-o pastă bine frămtn
tată, de culoare cenuşie. Steatopigia puţin pronunţată.
Ca şi la prima figurină, dedesubtul genunchiului este execUJtată o şănţuire,
c�rculară orizontală, care indică terminaţia incă.}ţămintei mai"Cată printr-o
umflătură mai evilclentă in faţă � pe lături (fig. 2). Restul incălţămintei este
redat prin linii incizate, venticale şi paralele latera:l şi puţin oblice - urmărind
linia piciorului - la spate. Două mici pi"'eminenţe laterale (fig. 2/b) indică,
posibil, un sistem de inchidere a cismei. Pe partea superioară a piciorului ar
tistul neolitic a executat cu indemina·re incizii curbe 11 care se unesc · sau se
intretaie pe partea din afară a coapsei.
La ambele figurine, aplicarea decorului incizat indică mularea ii11Călţă
mintei pe picior, ca de altfel şi restul decorului c are indică probabi'l elemente
de fmbrăcămintel2.

*
Cele două fra8Jllente de idoli antropomorfi descoperi� la I �eşti ("Sdn
dureni"), judeţul Vaslui proveniţi din aşezarea neolitică aparţimnd fazei A
a cul·turii Cucuteni din acest loc*, se inscriu in seria figurinelor caracteristice,
avind ca temă frecventă decorul incizat, a acestei epoci. In acest sens prin
corespondenţele tij><>logke şi stillistite ele se indud în grupu1 format din pla:s
tita antro�pomorfa cucuteniană de la Hăbăşeşti13, Truş�ti14, Izvoa·re111, On
ceşti18, etle.
Aceeaşi temă a decorării prin incizii, este frecventă şi in aşezările co
munităţilor invecinate culturii Cucuteni din sudul Moldovei şi no,rd-estul
Munteniei, respectiv la purtătorii aspectului Stoicani-Aldeni17 ca şi in aria
de răs�ndire a cuhrurii Gumelniţa1 8•
Revenind arupra celor două fragmente de la Igeşti ("Sclndureni"), prin
elemente'le de decor prezentate, ele se leagă neindoios, de seria figurinelor
10 Vl. Dumitrescu, op. cit., p. 409, subliniază această tehnică in modelarea figu
rinelor antropomorfe din neoliticul dezvoltat ; idem, Aşezarea neolitică de la Clis
.cioarele, in SCIV, 16, 1965, 2, p. 228, menţionează aceea�� i tehnică in modeaarea
iigurinelor antropomorfe in cadrul culturii neoliticului dezvoltat in sudul ţării.
1 1 Decor des Intilnit in plastica neoliticului dezvoltat (vezi notele 6, 7, 8, etc.).
12 In legătură cu in•terpretarea deoorului incizat, prezent pe figurinele antro
pomorfe, au fost emise diferite păreri. Fără să incercăm a diminua importanţa
uneia sau altora dintre părerile emise, considerăm că in cazul de faţă decorul
incizat poate fi pus in legătură cu vestimentaţia epo-cii respective.
•
Material ceramic apartinind fazei A a culturii Cucuteni, din �rea res
pectivă se găseşte in oolecţiiole muzeului din Birlad, şi in colecţiile personale ale
lui Coman Ghenuţă - Murgeni.
13 Vl. Dumitrescu , Hăbăşeşti, 1954, p. 406 şi urm.
14 M. Petrescu-Dimbovita şi colaboratorii, Şantierul Truşeşti, SOIV, IV, 1-2,
1953, p. 15 şi urm. ; idem, SCIV, V, 1-2, 1954, p. 19 şi urm.
15 Radu Vulpe, Izvoare, p. 223 şi urm.
16 M. Florescu şi V. Căpitanu, Cercetări arheologice în judeţul Bacău, Arh.
Mold., VI, p. 256-258
17 Eugen Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II, (pe baza
săpă.turiloc de la Drăgăneşti Tecuci) in SCIV, XIV, 1, 1963, p. 20, fig. 6 ; M. Pe
trescu-Dimboviţa, Cetăţuia de la Stoicani, in Materiale 1, 1953, p. 99 şi urm.
18 D. Bereiu, Săpliturile de la Tangîru şi Petru Rareş, in Materiale VI, p. 144.
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antr op omorfe ce par să ind ice diverse tipuri de în�ălţăminte folosite în epoca
neoli tid in Mo ldova.
I n acest sens amintim redarea p l ast ică a incălţămintei ,sub forma unui
tir.lic de t ip "ca lceus" pe v as u l suport de l a Tra i an1 9 aparţinînd nivelului
Precucuteni III, alătur i de care se inscrie descoperirea recentă de l a Ghelăieşti20,
unde se intilneşte tipul "mocasin" cu căp uta scurtă, deschisă in f aţă , în cad rată
de descoperitor in faza B a culturii Cucu ten i .
Decorul prezent pe cele doua figur ine de la I geşti "Sdndu ren i " , i ndica
i
t ve indiscutabile ale unor elemente de înc ălţ ăm inte meri tă a fi sublin i ate in
truci t vi n să comp·leteze cunoşt in ţele noastre cu p rivire l a vesti mentaţi a oa
menilor.
Fără •a incerca o caJta:logare a rep rezen tă ril or care redau încălţămintea.
din epoca neolitică ne vom opri totu şi asupra unor descoperiri care subli
n iază unele detalii vestirnentare şi i n deosebi a i ncălţ ăm i ntei, in ansamblul

motivelor decorati ve incizate.
In acest sens, menţi·onăm o figurină fragmentară, găsită l a C ronok alaca
Bara (Iugoslav ia) de tip Vinca- Plocn ik, care prin decorul i nci zat pe Ş!Old u ri.
indică un chiulot, iar pe labă şi glezne o şosetă21 •
Urm ă rind acest aspect al p roblem ei, amintim redarea prin i ncizii a unei
2
i
op nci (?) pe pici orul suport de l a Turd aş2 , că ru ia i se adaogă i n cadrul re
dării elementelor de in!Călţăminte pr.in incizii, rep rezen tarea unei sandale pe
fragmentu l, pici or, d e l a Vid ra23 •
Revenind l a decorul i nciz at existent pe partea superioară a celor două
piese de care ne ocupăm, comp u s din u n gh iu ri şi linii curbe term i nate î n
p r im u l caz pe partea dorsală intr-o spirală, rem arcă m pu te rnic ile similitudini
cu deco ru l p rezent in c ad rul as pectu lu i Sto ican i- A ldeni24 ş i ma i departe
in cadrul culturii Gumelniţ a 25, ceea ce s ublin iaz ă ş i pe acest pl an si ncron ismu l
parţi a l26 dintre CU'cuteni A, Stoican i-A lden i ş i G umel n iţa.
I n oeea ce priveşte semcif,icaţia Cl�corulll!i de pe pa ruea wpenioară a celor
două p iese, dacă ţinem seama de interpretarea decorului existent pe partea
inferi oar ă , care nu poate fi considerat al t fel deci t ca rep rezenti nd elemente
de .intălţă minte, aceasta t rebuie pus in legă ură cu ves tim ent aţia t impu l ui 27•
In concluzie, cele două f igu r ine prezentate aici, pri n elementele de tn
ăl
ă
c ţ m i nte ş i îmbrăcăminte, oferă no i date în cu n oaşterea vestimentaţiei pur
tătorilor culturii neoli tice din faza A a culturii Cucuteni.
19 H. Dumitrescu şi colaboratorii, Şantierul Traian, SCIV, IV, 1-2, 1953, p.
57, fig. 1 3.
20 Ştefan C ucoş, Reprezentarea incălţămintei în plastica cucuteniană de la Ghe
lăeşti, în Memoria Antiquitatis, Il, sub tipar ; mulţum1m şi pe această oale desco
peritorului de la Ghelăeşti pentru informaţiile pe care ni le....a dat.
21 N. Tesil! şi E. Tomic, Cronokalaca Bara - Naseleje Starcevai!ke i Vincanske
Kulture, p. 7 1 , tab. XIII.
22 F. Lâszl6, Dolgozatok., Cluj, II, 191 1 , p. 242 şi urm.
23' Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra. Raport preliminar, in PMMB, Buc.
n r . 1 , 1934.
24. Eugen Comşa, op. cit.
25 D. Berciu, op. cit.
26 D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în Romdnia, in lumina
noilor cercetări, p. 146 ; N. Harţuchi şi 1. T. Dragomir, Brăiliţa, p. 136 ; ', Eugen
Comşa, op. cit., p. 23 şi urm. ; Vladimir Dumitre5C'U, Aşezarea neolitică de la Căs
cioarele, in SCIV, 16, 1965, 2, p. 228 şi urm.
27. Părere acceptată din ce in ce mai mult in cercetarea arheologicA.
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QUELQUES ASPECTS DES f:Lf:MENTE VESTIMENTAIRES
DANS LA PLASTIQUE ANTHROPOMORPHE DE IGEŞTI-BLĂGEŞTI,
DANS LE DEPARTEMENT DE VASLUI
R e s um e
L'auteur nous presente, dans cet article deux fregments d'idoles �nthropo
mol'J)hes, appartenent au culture Cucuterii, phaa� A; decauver<tes al,l oours des
recherches de surface, entreprises par le musee de Bîrlad.
Les fragments ont ete .trouves â Igeş-ti-Sclndureni, Blăg�ti, dans le departe
ment de Vaslui.
Le decor incise, caracteristique aux figurines anthropomorphes trouvees au
cours des recherches de la culture Cucuteni, phase A, presente des elements indis
cutables des vestements et surtaut des chaussures de l'epoque respective.
Ou souligne, en ce sens, la presence, pour la premiere fois des elements vestimen
taJres (de chaussure aussi) reconstitues (restitues) â l'aide c\es incisions dans la neo
litique de la Moldavie.

LISTES DES Jo'IGURES
Fig. 1.

-

Fig. 2.

-

Idole anthropomorphe decouverte â lgeşti-Scîndureni, dans le departe
mcnt de Vaslui.
Idole anthropomorphe decouverte â Igeşti-Scinduren i, dans le departe
ment de Vaslu i .
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