REPREZENTĂRI ZOOMORFE ÎN RELIEF
PE CERAMICA CUCUTENI DE TIP C
Ruxandra Alaiba
Ceramica cu decor antropomorf sau zoomorf realizat în tehnici diferite,
rondbos, basorelief sau incizie, apare în toate culturile neo-eneolitice agrare balcanodunărene. În incizie pe ceramica liniară veche şi cu capete de note muzicale, pe vasele
Turdaş, Bükk, Gumelniţa sau Stoicani-Aldeni. Mai ales în rondbos sau basorelief pe
ceramica liniară, Sesklo-Starčevo-Criş, Vinča, Vădastra, Mariţa, Karanovo V-VI,
Tisa, Precucuteni, Stoicani-Aldeni şi Gumelniţa1. Cum preciza A. Niţu, în civilizaţia
Cucuteni decorul în altorelief sau basorelief, cu forme mai schematizate în ultimele
faze, aduce „originalitatea ceramicii pictate şi chiar poroase”2. În această înfloritoare
perioadă, prin modelarea şi arderea lutului, s-au creat cele mai variate forme plastice
în „serii evolutive” de la „statuete la protome”3. Reprezentările zoomorfe pictate din
ultimele două faze, alături de protomele din toate fazele, mai ales în faza Cucuteni A,
mai puţin în A-B şi B, de pe recipientele cucuteniene au trecut, doar schiţate prin
simple reliefuri, şi pe ceramica de tip Cucuteni C sau pe ceramica variantei Monteoru.
Reprezentările zoomorfe în relief aplicate pe ceramica Cucuteni de tip C,
lucrată din pastă degresată cu scoici sfărâmate, de culoare brună cu pete cenuşii sau
cărămizii, cunoscute până în prezent, nu sunt prea numeroase. În literatura de
specialitate de la noi s-au publicat cel puţin zece. Le reamintim în ordinea apariţiei lor:
Cetăţuia-Cucuteni, jud. Iaşi, două datate în B1a, B1b; unul în B2, altul găsit în stratul de
cultură şi încă un fragment descoperit prin periegheze; Bodeşti-Cetăţuia Frumuşica,
jud. Neamţ, unul din faza Cucuteni B; Văleni-Cetăţuia, jud. Neamţ din etapa
Cucuteni B1; Podei-Târgu Ocna, jud. Bacău, două, unul de tip C, altul specific
ceramicii de tip Monteoru datate în Cucuteni B2; Hlăpeşti-Dealul Dactei, jud. Neamţ,
descoperit în context Cucuteni B1; Răuceşti-Munteni, jud. Neamţ, faza B; MihoveniCahla Morii, jud. Suceava, două datate în etapa Cucuteni B1 şi unul de la PoduriDealul Ghindaru, jud. Bacău, datat tot Cucuteni B1, plus unul din Basarabia, de la
Trinca-La şanţ, Raionul Edineţ, Republica Moldova, jud. Buzău, datat Cucuteni B2.
Menţionăm doar şi reprezentările zoomorfe aplicate pe ceramica de tip C din
staţiunea Sărata Monteoru sau din arealului tripolian de la Kudrinczi, de pe Nistrul
Superior4, Stena, pe Nistrul Mijlociu5.
Fireşte, vom începe prezentarea lor cu staţiunea eponimă Cucuteni-Cetăţuie
de unde provin cele mai numeroase recipiente de tip C, peste 400 de vase
fragmentare, lucrate din pastă uşor prăfoasă, degresată cu scoici sfărâmate. Ca urmare
a unei arderi semi-oxidante au o culoare brună cu pete cenuşii sau cărămizii.
Impresionanta colecţie formată prin săpăturile coordonate de prof. Mircea Petrescu1
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Dîmboviţa, prin tehnica de realizare, forme şi decor, este unitară6. Deşi în aria
cucuteniană s-au realizat săpături de amploare ce au dus la recuperarea a numeroase
recipiente de tip C, până în prezent lotul de pe Cetăţuie este singurul publicat. Între
vasele menţionate erau şi patru fragmente, de la patru recipiente deosebite, prevăzute
pe umăr cu reliefuri zoomorfe. Adăugăm acestora şi unul ornat în aceeaşi tehnică dar
găsit întâmplător.
Cel mai reprezentativ vas, şi cel mai cunoscut din cele descoperite până în
prezent în arealul cucutenian (fig. 6/1a-d), s-a descoperit pe Cetăţuie. Acesta a fost
publicat prima dată de A. Niţu7, ulterior şi de Ann Marie Dodd-Opriţescu, drept un
vas cu profil în S, buza evazată şi umărul nemarcat, specific etapei Cucuteni B28 şi din
nou, tot de ea, în 1992, în volumul consacrat ceramicii decorate cu şnur din Sud-Estul
Europei9, ultima dată în monografia Cucuteni.
Craterul are marginea striată, pe buză impresiuni transversale de şnur înfăşurat,
şi umărul marcat doar prin uşorul prag. Spre limita striurilor s-a aplicat un bucraniu
modelat în relief, cu suprafaţa atent lustruită, finisat mai îngrijit ca restul vasului.
Coarnele deosebit de mari, au un aspect primigenoid, cu linia internă cornuală dreaptă
şi spira dublă caracteristică lui Bos primigenius. Recurbarea scurtă probabil încearcă
să sugereze o femelă de bour (Bos primigenius). Coarnele lungi şi gracile se apropie
ca formă de cele ale statuetei de bour, femel, descoperită la Mihoveni-Cahla Morii10.
Proeminenţa plată de sub coarne, rezultată prin ciupirea lutului între degete, cu vârful
retezat, poate pentru a sugera botul, are profilul capetelor de statuete masive de bouri,
cu botul scurt11. Proeminenţa s-a aplicat în marginea uneia din ghirlandele formate
din benzi liniare (cu patru striuri). Un vas cu reprezentări apropiate s-a descoperit în
staţiunea eponimă arealului estic, la Tripolie. Protoma de pe fragmentul de aici,
marcată de specificele proeminenţe, are însă coarnele mai mici12. O protomă plată, o
simplificare a reliefurilor zoomorfe, s-a păstrat şi pe vasul de tip C, cu profil în S, de
la Truşeşti-Ţuguieta13. Pe ceramica pictată de stil B, de la Şipeniţi, s-au consemnat
motive animaliere asemănătoare, dar cu dispunerea lor între ghirlande. După A. Niţu
„ghirlandele de pe ceramica pictată sunt forme simplificate ale spiralelor, pe când
ghirlandele de pe ceramica C sunt motive specifice ale decorului ei geometric14.
Pe un alt crater, de culoare gălbuie, cu pete cenuşii, fără striaţii verticale, s-a
păstrat un relief aparte, doar coarnele larg deschise, unite la bază într-un triunghi (fig.
4/1a-b), datat Cucuteni B1a15. Un alt fragment provine de la un vas modelat din pastă
lutoasă, arsă brun-cărămiziu, cu marginea interioară neagră, datat în etapa B1b. Pe
umărul acestuia s-a păstrat un mic relief (fig. 3/1a-b). Spre baza striurilor limitate de
un scurt şir de impresiuni de şnur înfăşurat, de data aceasta s-a aplicat capul cu coarne
6
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sau urechi al unui mamifer16. V.I. Marchevici a publicat, din cercetările de la Stena,
de pe Nistrul Mijlociu, un vas ornat cu grupe de câte două protome de bovideu cu
capul alungit, încadrate de câte două perechi de proeminenţe-butoni17.
Probabil printr-o nervură îngroşată, fixată pe gâtul unui pahar cu marginea
dreaptă şi buza crestată, s-a obţinut simbolul coarnelor în V (fig. 3/2-2a-b), datarea
Cucutni B18. Vase cu aceleaşi nervuri în V, ca „forme derivate prin reducerea treptată
a protomelor normale în basorelief, ca şi formele schematice ale protomelor
sculpturale” s-au consemnat şi în staţiunea tripoliană Kudrinczi, de pe Nistrul
Superior. Coarne din simple reliefuri sau incizii în V, la Mihoveni-Cahla Morii,
uneori încadrează decorul în relief zoomorf. Trecerea de la motivele în relief la cele
incizate probabil s-a realizat treptat. Cu timpul motivul în V simplu sau dublu a
devenit un motiv predilect.
Tot de pe Cetăţuia de la Cucuteni mai provine şi un fragment descoperit
întâmplător, de la un recipient de culoare mai închisă. La fel, spre baza marginii
striate, s-a ornat cu o reprezentare zoomorfă, după A. Niţu singura în altorelief, cu
„urechi sau coarne scurte pliate înapoi pe vas, ca la protomele de ovidee de pe
ceramica pictată AB” şi cap modelat piramidal „planurile faciale înclinate formând
carena curbată a botului proeminent”19.
Bine cunoscut este şi craterul, de mici dimensiuni, prevăzut şi cu patru
picioruşe cilindrice (fig. 5/1-1a), descoperit de preotul C. Matasă în staţiunea BodeştiCetăţuia Frumuşica, datat în faza B20. La baza striurilor de pe margine are aplicat un
relief schematizat redus la „frontalul împodobit cu perechea de coarne îndoite în U, ca
pe ceramica pictată orientală”21. Pe mijlocul acesteia se distinge carena fronto-nazală,
prezentă la protomele de bovidee de la Scânteia-La Nuci, Hăbăşeşti-Holm sau
Truşeşti-Ţuguieta. La baza reliefului s-au adâncit două alveole, precum cele conturate
cu negru de pe protoma de la Scânteia-La Nuci, prin integrarea acesteia în decorul
tricrom al vasului pictat. Alveolele întrerup şirul de impresiuni de şnur înfăşurat
dispus în zigzag.
Un relief schematizat reprezentând perechea de coarne îndoite în V şi simplu
recurbate (fig. 2), s-a fixat pe craterul de tip C, cu buza crestată, de la Podei-Târgu
Ocna, datat în Cucuteni B222. De mijlocul acesteia, în dreptul carenei fronto-nazale, sa lipit o altă bandă de lut. Relieful poate fi considerat o formă schematizată a protomei
zoomorfe de la Poduri-Dealul Ghindaru (fig. 1/1), datate în faza Cucuteni B1,
modelată din lut cu impurităţi în compoziţie, arsă uniform roşu-cărămiziu. La Poduri,
capul şi botul masiv al bovideului au fost sugerate pritr-o bandă de lut, la mijloc
conică şi lateral cu vârfurile ascuţite de forma coarnelor lipite de peretele vasului23.
Spre deosebire de ceramica de tip C, unde predomină craterele, formele
specifice variantei Monteoru sunt străchinile tronconice. Un exemplar cu gura uşor
evazată, ce provine de la Podei-Tg. Ocna (fig. 5/5), are aplicat pe umărul fin lustruit
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brun-cenuşiu un relief în V cu vârfurile îndoite pentru a sugera coarnele24. Avem în
vedere şi faptul că, ceramica variantei Monteoru se consideră a fi preluat de la tipul C
pasta cu degresanţi de structură mare, vasele cu gura largă, proeminenţele perechi, cât
şi decorul zoomorf în relief. De obicei deasupra gâtului vaselor se fixa numai o
protomă, cum indică vasul cu coarnele pictate descoperit tot la Podei-Tg. Ocna25.
Capacul emisferic cu două proeminenţe conice perforate (fig. 5/7), descoperit
la Văleni-Cetăţuia, jud. Neamţ, a fost preluat din contextul specific etapei
Cucuteni B126.
De la Mihoveni, punctul Cahla Morii, din staţiunea datată în faza Cucuteni
B127, s-au recuperat două vase întregibile decorate cu reliefuri zoomorfe. Cel întregit,
un crater degresat cu nisip (fig. 1/3), are pe margine, limitate spre buză şi gât de şiruri
de alveole, trei reprezentări în relief, probabil bucranii, separate de incizii în V28.
Probabil inciziile reproduc segmente din ornamentica pictată cucuteniană, V-uri
duble, tangente oblice. Pe gâtul altui vas cu corp bombat, peste striurile de pe
margine, s-a aplicat un alt mamifer cu botul relativ lung, dar coarne scurte şi groase, a
fost figurat ca o protomă pe umărul unui vas cu marginea răsfrântă, lucrat din pastă
prăfoasă. Sub el se mai văd câteva adâncituri aproape emisferice, prezente şi pe alte
vase29. În fapt, este acelaşi vas reprodus de două ori de Şt. Cucoş30. La fel ca şi la
Cucuteni (fig. 1/2), cornul din stânga prezintă probabil o ramificaţie. O reprezentare
apropiată s-a realizat pe un fragment de la un vas cucutenian din pastă prăfoasă de la
Ghelăieşti-Nedeia31.
Un vas cu profil în S de la Mihoveni, descoperit într-o locuinţă fără platformă,
nr. 5, cu contur circular înconjurat de mari lespezi de piatră, a fost reprodus şi de Şt.
Cucoş32, a fost considerat de autorii săpăturilor ca fiind un vas cucutenian. Strachina
modelată din pastă grosieră, cu protoma de pe umăr uşor schematizată în raport cu
cele cucuteniene, se poate considera o formă intermediară între protomele cucuteniene
şi cele în relief de pe ceramica de tip C. O tortiţă zoomorfă schematizată (fig. 5/8), de
acest tip, dar mai apropiată de cele cucuteniene, tot plată, s-a prins pe umărului unei
străchini de la Plugari-Nucuşor33.
Un vas de tip C (circa 3800 - 3600 Cal B.C.), datat în faza Cucuteni B1, s-a
descoperit în cunoscuta staţiune de la Poduri-Dealul Ghindaru, în locuinţa 1434.
Recipientul a fost lucrat din pastă în amestec cu impurităţi şi a rs uniform roşucărămiziu. Prezintă pe margine specificele striuri verticale, iar pe umărul vasului alt
ornament striat, neclar din cauza conservării fragmentare a acestuia35. Peste striurile
de pe margine, până pe umărul marcat de o şănţuire, s-a aplicat un relief schematizat
redus, la fel ca la Cucuteni, la frontalul cu perechea de coarne îndoite în U, unite
parţial în locul carenei fronto-nazale şi continuate circular spre limita umărului.
Motivul frontalului cu perechea de coarne îndoite s-a redat şi în incizie de pe
24
C. Matasă, Aşezarea neolitică Cucuteni B de la Târgu Ocna-Podei, în ArhMold, 2-3, p. 45, fig. 32/5;
A. Niţu, op.cit., p. 49, fig. 30/2.
25 Ibidem, p. 47, fig. 31/6.
26 Şt. Cucoş, op.cit., p. 69, fig. 4/4.
27 P.-V. Batariuc , S. Haimovici, B. Niculică, op.cit., p. 259-270.
28 Ibidem, p. 264, fig. 5/6.
29 Ibidem, fig. 5/4.
30 Şt. Cucoş, op.cit., 1985, p. 70, fig. 8/5-6.
31 Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B în zona subcarpaitcă a Moldovei, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI,
Muzeul de istorie Piatra Neamţ, 1999, fig. 70/2.
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umărul spre corpul unui vas miniatural de la Hlăpeşti-Dealul Dactei, jud. Neamţ,
descoperit în context Cucuteni B1. Forma reprezentării se apropie de a celei în relief
de la Bodeşti, dar carena fronto-nazală este unghiulară (fig. 5/6).
Un crater cu buza uşor înclinată exterior şi corpul puternic arcuit, a fost
descoperit în săpăturile sistematice realizate în cetatea de la Trinca, punctul La
Şanţ36, în locuinţa nr. 1, aflată pe SI, M 12,70. A fost degresat cu scoici mărunte (fig.
1/4; ø = 16 cm) şi ars semireducător, după culoarea brun-deschisă a vasului. La limita
dintre marginea striată şi corp a fost aplicată o mică toartă. Între limita de jos a
marginii şi benzile orizontale dinspre bază, mai are incizată încă o bandă liniară. Prin
forma, dar şi prin aplicarea în relief, sub margine, a unor coarne de ovicaprin, devine
cel mai deosebit exemplar din categoria ceramicii de tip Cucuteni C de aici. Ceramica
descoperită în locuinţă în mare măsură este fragmentară. De aici se pot întregi mai
ales vasele depuse într-o groapă rituală. Pictura fină cu negru pe alb, specifică stilului
ε şi într-o măsură mai mică şi cu benzi roşii de stil ζ, conform grupelor stabilite de
Hubert Schmidt în 1932 pentru ceramica pictată, permit încadrarea în secvenţa
cronologică Cucuteni, subfaza B2 – Tripolie, etapa CI. La Mereşeuca II, R. Moldova,
dintr-o descoperire întâmplătoare s-a descoperit un vas datat Tripolie târziu, un
fragment ceramic din specia numită „ceramica de bucătărie”37. După aspect pare un
crater de tip Cucuteni C, cu buza tăiată drept şi marginea şi umărul acoperite de striuri
verticale. De sub buză s-au aplicat în relief, după noi, coarnele unui ovicaprin cu
vârfurile subţiate şi arcuite puternic sprijinite pe şănţuirea specifică, ce separă
marginea de umărul vasului. Coarnele sunt separate de specifica proeminenţă plată,
dar care se prelungită vertical pe peretele păstrat al vasului.
Vase cu picioruşe
Vasele cu patru picioare, cu forme diferite, mai ales apropiate de ale craterelor,
prin decorul zoomorf cu protome sau reliefuri sau fără decor, sunt prezente ades în
culturile agrare din Centrul şi Estul Europei. Ele au fost preluate şi de ceramica C. Şt.
Cucoş le cuprinde într-o variantă aparte38. În genere au aspectul unor cratere cu gâtul
scurt, marginea dreaptă sau evazată, umăr carenat şi corp tronconic, dar sprijinite pe
patru picioruşe. În ultimele săpături sunt foarte puţine în arealul de la vest de Prut, dar
două sunt prezente între vasele publicate de Hubert Schmidt39. Primul semnalat de
arheologul german, este un mic crater cu buza şi corpul striate şi pe umăr cu patru
tortiţe perforate (fig. 5/3). Acelaşi exemplar a fost schiţat în lista întocmită în 1910 de
Constantin Dascălu, menţionată mai sus, publicată recent de C. Iconomu40. Al doilea,
pe margine şi umăr acoperit cu incizii, a fost modelat mai neglijent, cu picioruşe
inegale (fig. 5/2).
Un pahar miniatural cu patru picioruşe provine de la Răuceşti-Munteni, jud.
Neamţ, faza B (fig. 5/4).
Cel mai cunoscut rămâne, însă, craterul cu patru picioruşe de la BodeştiFrumuşica, descris mai sus41. Forma a fost preluată de ceramica pictată tripoliană, în
36
37
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38 Şt. Cucoş, op.cit., 1999, p. 119, fig. 28/26.
39 H. Schmidt, Cucuteni in der Oberen Moldau, Rumänien. Die befestigte Siedlung mit bemalter
Keramik von der Stein kupferzeit in bis die vollentwickelte Brozezeit, Berlin-Leipzig. 1932, pl. 12/3 în
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40 C. Iconomu, Contribuţie la istoricul cercetărilor arheologice de la Cucuteni, în Cucuteni
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etapa CI - γI (= Cucuteni B), cum sugerează vasul pictat de la Vasilkovo, fără scoică
în pastă, dar prevăzut cu patru picioruşe. Formele menţionate, prevăzute şi cu
picioruşe, reapar pe ceramica pictată a culturii Gorodsk – Usatovo, precum vasul, din
tumulul nr. 91, de la Parkani42.
Protomele zoomorfe aplicate pe umărul vaselor de tip C, cunosc o modelare
conformă categoriei ceramice pe care s-au aplicat. Exprimarea în excelenţe decât în
mituri. Mesajul transmis de mit este decodat în decorul vaselor civilizaaţiei CucuteniTripolie.
Des représentations zoomorphes en relief
sur la céramique Cucuteni de type C
Résumé
La céramique à décor anthropomorphe ou zoomorphe réalisé en ronde-bosse,
bas-relief ou incisé apparaît dans toutes les cultures Néo-Enéolithiques agricoles
balkano-danubiennes. Les formes plastiques les plus variées, en „séries évolutives”,
de „statuettes” aux „protomés”, sont propres à la culture Cucuteni, surtout à la phase
A, moins aux phases A-B et B2. Les représentations zoomorphes peintes de dernières
deux phases, près des protomés sur les récipients cucuténiens de toutes les phases sont
passées, seulement ebauchées par simples reliefs, sur la céramique de type Cucuteni
C ou sur la céramique de la variante Monteoru.
Des représentations zoomorphes sur des vases de type C sont connues à:
Cetăţuia-Cucuteni, deux fragments de vases datés dans la phase B1a, B1b; un autre
Cucuteni B2 et un fragment découvert pendant les recherches de surface (fig. 3-4; 6),
Bodeşti-Cetăţuia Frumuşica, phase B (fig. 5/1), Podei-Tîrgu Ocna, deux fragments,
un de type C, l’autre propre à la céramique de type Monteoru, datés en Cucuteni B2
(fig. 2; 5/5), Văleni-Cetăţuia, un couvercle daté dans l’étape B1 (fig. 5/7), HlăpeştiDealul Dactei, dép. de Neamţ, Cucuteni B1 (fig. 5/6), Răuceşti-Munteni, dép. de
Neamţ, phase B (fig. 5/4), Mihoveni-Cahla Morii, deux fragments de l’étape B1 (fig.
1/2-3) et un fragment de Poduri-Dealul Ghindaru, aussi de l’étape Cucuteni B1 (fig.
1/1), beaucoup d’autres de la station de Sărata Monteoru, un de Bassarabie, de la
station de Trinca-La Şanţ, daté dans l’étape Cucuteni B2 (fig. 1/4). A tous ce son
ajoute les représentations zoomorphes appliquées sur la céramique de type C des
stations tripoliennes de Kudrinczi, Tripolie4, Stena, sur le Dniestr Moyen5.
Parmi les récipients de type Cucuteni C, rapprochés à la forme des cratères
communs, il y a aussi des vases à petits pieds. Ştefan Cucoş les englobe dans une
variante différente40. Deux ont été publiés par Hubert Schmidt41 (fig. 5/2-3), mais le
plus connu reste le cratère de Bodeşti-Frumuşica.

42

A. Niţu, Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni-Tripolie şi Gorodsk-Usatovo, în
CercIst, 8, 1977, p. 153, fig. 10/4; 13/2-3.
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Fig. 1. Poduri-Dealul Ghindaru 1, 1a-b (apud Monah et alii 2003, nr. 331);
Mihoveni-Cahla Morii 2, 2a -3, 3a (apud Batariuc et alii 2003, fig. 5/4, 6);
Trinca-La Şanţ. Fragmente de vase decorate cu motive zoomorfe în basorelief.
Ceramica de tip C, Cucuteni, faza B1 1 şi faza B2 2-4.
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Fig. 2. Târgu Ocna-Podei (apud Monah et alii 1997, fig. 252). Vas decorat cu
basorelief zoomorf. Ceramica de tip C, Cucuteni, faza B2.
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Fig. 3. Cucuteni-Cetăţuie. Fragmente ceramice de tip C decorate cu
basoreliefuri zoomorfe; crater 1; basorelief zoomorf 1a; decor adâncit 1b; buză
de vas 2; basorelief zoomorf 2a; buza crestată 2b. Cucuteni, faza B1b; 2 în strat.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Fig. 4. Cucuteni-Cetăţuie. Crater decorat cu basorelief zoomorf. Ceramica de tip
C, Cucuteni, faza B1a.
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Fig. 5. Bodeşti-Frumuşica 1 (apud Matasă 1946, fig. 26); Cucuteni-Cetăţuie 2-3
(apud Schmidt 1932, pl. 12/3 în mijloc şi 23/4); Răuceşti-Munteni 4; Podei-Tg.
Ocna 5; Hlăpeşti-Dealul Dactei 6; Văleni-Cetăţuia 7. Fragmente ceramice de
tip C, Cucuteni, faza B.
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Fig. 6. Cucuteni-Cetăţuie. Fragment de vas decorat spre umăr cu un basorelief
zoomorf; reprezentarea zoomorfă 1a; buza şi marginea 1b, d; banda liniară
incizată pe corp 1c. Ceramica de tip C.
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