STATUETE ANTROMORFE DESCOPERITE ÎN STAŢIUNEA
TRINCA-LA ŞANŢ
Oleg Leviţki, Ruxandra Alaiba
În literatura arheologică satul Trinca, raionul Edineţ, Republica Moldova,
este bine cunoscut prin cercetările realizate în mai multe staţiuni, începând cu
cele paleolitice, coordonate de dr. Ilie Borziac, şi continuând cu cele
pluristratigrafice, cu deosebire din epoca fierului, coordonate de dr. Oleg
Leviţki. Recent, în ultimul volum din revista de istorie a Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu”, de la Bacău, Carpica, 2008, s-a publicat ceramica
descoperită în timpul cercetărilor arheologice realizate în anul 1999, la Trinca,
punctul La Şanţ, datată în una dintre etapele fazei finale Cucuteni B-B2, din
cadrul complexului cultural Cucuteni-Tripolie.

Fig. 1. Situri arheologice din preajma satului Trinca: A – Izvorul lui Luca, B – Drumul
Feteştilor, C – Stâna lui Ghicu, D - La Şanţ, E – La vărărie.
Archaeological sites around Trinca village: A – Izvorul lui Luca, B – Drumul Feteştilor,
C – Stâna lui Ghicu, D - La Şanţ, E – La vărărie.
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Fig. 2. Trinca - La Şanţ. Secţiunea I - 1999.
Trinca - La Şanţ. Section I – 1999.
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Staţiunea Trinca, punctul La Şanţ, o fortificaţie situată la periferia de sudvest a satului Trinca, ocupă botul de deal înclinat uşor nord-nord-vest al
platoului înalt care domină împrejurimile, mărginit de pante abrupte, la baza
cărora curge valea râuleţului Draghiştea (fig. 1).
În secţiunea trasată spre sud-vest de intrarea în incinta hallstattiană
fortificată s-au descoperit împreună cu ceramica1, datată în subfaza Cucuteni B2
(fig. 2), şi trei statuete antropomorfe, în stadii diferite de conservare, din prima
nu s-a păstrat bustul, iar din ultimele doar o parte din membrele inferioare.
1. Prima statuetă, deşi nu s-a păstrat întreagă – îi lipsesc extremităţile
acesteia, este cel mai bine conservată. Reprezintă o figurină antropomorfă
masculină, cu corpul masiv alungit şi uşor plat, cu şolduri moderate, subţiată în
zona abdomenului şi a membrelor inferioare de forma unui picior unic, fapt
pentru care s-a şi rupt în aceste părţi (fig. 3/1). În raport cu statuetele perioadei
avea dimensiuni medii (hpăstrată= 5,3 cm). Corpul acesteia s-a modelat masiv, o
singură bucată din pastă compactă, prăfoasă, în amestec cu nisip fin, cu
suprafaţa acoperită cu un înveliş subţire de lut şi lustruită îngrjit, datorită unei
arderi oxidante prezintă o culoare gălbui-cărămizie. Deşi modelată sumar are
marcate, deasupra taliei pliuri adipoase, sexul în relief şi zona fesieră cu o
incizie verticală, iar prin şiruri de împunsături eşarfa de pe piept şi centura din
talie cu marginile uşor suprapuse pe stânga, trasată deasupra şoldurilor, probabil
neperforate şi cu o împunsătură ombilicul. Din eşarfa dispusă în diagonală s-a
păstrat doar legătura de la baza acesteia, unde prezintă urme de vopsea albă. Tot
pe spate, deasupra centurii s-au realizat încă două adâncituri.
2. Din a doua statuetă, probabil feminină, s-au păstrat membrele inferioare
modelate sub forma unui picior unic, ale unei statuete feminine elongate, cum
indică accentuarea dimensiunilor ei, tot din pastă compactă, prăfoasă în amestec cu
nisip fin (fig. 2/2), cu suprafaţa exterioară bine netezită, arsă oxidant, de culoare
gălbuie. Talpa a fost sugerată prin arcuirea vârfului (h = 6,2 cm).
3. Tot de aici mai provine o altă parte dintr-un picior de statuetă
antropomorfă, probabil tot feminină, la fel modelată din pastă fină compactă,
prăfoasă (fig. 2/3), cu suprafaţa exterioară lustruită, de culoare cenuşie (h = 3,5 cm).

1

O. Leviţki, R. Alaiba, Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită la
Trinca - La Şanţ, Raionul Edineţ, Republica Moldova, în Carpica, vol. XXXVII,
2008, p. 176-193; o formă apropiată s-a prezentat la Bucureşti, La ceramique peinte de
l’etape Cucuteni B2, decouverte a Trinca-La Şanţ, departement d’Edineţ,
Republique de la Moldavie, International Symposium The 85th Birth Anniversary of
Eugen Comşa, cu tema „The Neo-Eneolithic Period in Central and South-Eastern
Europe, october 6-12, 2008, Bucharest”.
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Fig. 3. Trinca-La Şanţ 1999. 1-3 Plastica antropomorfă.
Trinca-La Şanţ 1999. Anthropomorphic plastic.
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Particularităţile de modelare ale ultimelelor două au fost specifice statuetelor
feminine ale acestei faze, cum sugerează unele exemplare descoperite până în
prezent2. Probabil, fac parte din tipul în poziţie verticală, specific mai ales statuetelor
feminine, precum a celor descoperite în staţiunea eponimă, Cucuteni-Cetăţuie sau a
celor de pe Ţuguieta de la Truşeşti, unde din cele cinci locuinţe din faza Cucuteni B şi
din preajma lor s-au descoperit şapte statuete, din care două feminine aproape întregi.
Ultima menţionată, care reprezintă partea superioară a corpului, era modelată dintr-o
pastă mai puţin îngrijită3. Statuetele acestei perioade aveau cap discoidal, cu nasul
arcuit de-a lungul feţei – en bec d’oisseau, pe marginile laterale cu două-patru
perforări, pentru a indica ochii sau prezenţa anumitor podoabe, gât îngust, trunchi
înalt, zvelt, cu amorsele de braţe triunghiulare mai late decât şoldurile accentuate,
prevăzute uneori cu o perforare cilindrică iar pentru indicarea ombilicului cu o
proeminenţă. Partea inferioară era mult alungită în comparaţie cu aceea superioară, pe
care cu un triunghi era marcat sexul. Membrele inferioare de secţiune rotundă, pe faţă
şi pe spate separate cu şănţuiri, se termină cu o talpă sau, precum al doilea şi al treilea
exemplar de la Trinca, se prelungesc într-un vârf. La Cucuteni-Cetăţuie şi în alte
staţiuni din faza Cucuteni B, se alătură cele în poziţie semişezândă4.
Tipologii – analogii. Cercetările arheologice au dus la descoperirea unor
statuete antropomorfe şi pentru ultima fază, Cucuteni B, din cadrul complexului
cultural Cucuteni-Tripolie, între care predominau cele feminine, statuetele
masculine erau puţine. Plastica antropomorfă din faza Cucuteni B a fost clasificată
de Meluţa Marin, în funcţie de sex, în statuete masculine modelate în picioare,
între ele acum şi exemplarul de la Trinca-La Şanţ, şi în statuete feminine verticale
şi cu genunchii îndoiţi drept sau şezânde. Ea adaugă acestor două grupe un al
treilea grup, cel de la Şipeniţ. Meluţa Marin a realizat şi o diferenţiere a lor după
forma corpului, în statuete cilindrice sau plate, ultimele cu torso-ul plat, dar
terminat tot într-un picior unic, masiv, cu vîrful modelat în mai multe variante,
realist sau schematic, cilindric, cu un vârf ascuţit, proeminent 5. Natalia
Berlescu, conform poziţiei a deosebit două variante, una verticală, alta şezândă
sau semişezândă, cu mici excepţii iar pentru modelarea formei labei picioarelor
şase variante, talpa cu călcâi, dreaptă, lăţită sau cu opincă, cu suport circular sau
ascuţit, ca un simplu vârf6. La fel şi pentru statuetele descoperite în judeţul
2

M. Marin, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, în Revista di Scienze
Preistoriche, III, 1-2, 1948, p. 33 şi urm.; D.N. Popovici, C. Simiciuc, Figurine de lut din
vechile colecţii ale muzeelor din judeţul Suceava, II, în Suceava, 6-7, 1979-1980, p. 645.
3
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologică,
Bucureşti-Iaşi, Editura Academiei Române, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi, 1999, p. 351, fig. 373/1, 5 şi 2-4, 6-7.
4
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. Florescu, op.cit., fig. 373/1-3, 5-6, sau 373/4 şi 373/7.
5
M. Marin, op.cit., p. 36.
6
N. Berlescu, Plastica cucuteniană din vechile colecţii ale Muzeului de istorie a
Moldovei, în ArhMold, II-III, 1964, p. 71 şi urm.; D. Monah, Plastica antropomorfă a
culturii Cucuteni-Tripolie, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra Neamţ, 1997, p. 74.
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Suceava s-a detaşat varianta cu laba piciorului modelată cu unele detalii
anatomice sau cu vârf ascuţit7.
Pentru plastica antropomorfă de la Trinca ne-am raportat la tipologia realizată
de Dan Monah – deosebit de amplă, care analizează caracteristicile reprezentărilor
antopomorfe, ordonându-le, şi pentru faza Cucuteni B, în statuete şi figurine, pe care
le-a definit în funcţie de trei criterii de bază. Conform primului criteriu –
considerentele tehnologice, pastă, modelare, ardere, de care depinde şi durata de
utilizare, piesele de la Trinca-La Şanţ, se înscriu în grupa mare a statuetelor din faza
Cucuteni B, modelate din pastă fină, categoria B, cu o utilizare îndelungată. Conform
celui de-al doilea criteriu – statuetele de la Trinca au avut dimensiuni medii –, cu
înălţimi situate între, h = 8-25 cm. De asemenea, conform criteriului legat de – poziţia
şi forma statuetelor –, piesele de la Trinca se includ în grupa celor în poziţie verticală
cu forme alungite, dominant în această perioadă. Ultimele două reprezentări
antropomorfe probabil feminine au caracteristici ale tipului A, varianta A1a. Statueta
masculină de la Trinca-La Şanţ, se poate înscrie în varianta A2, după cum indică
partea conservată, şi care se continua probabil spre bază cu un suport cilindric, prin
care piesa se fixa în poziţie verticală8. O piesă care avea marcat şi sexul masculin dar
şi sânii, un androgin, s-a descoperit la Koszylowce, la fel era şi statueta păstrată în
muzeul de la Fălticeni, publicată de Meluţa Marin, care avea marcaţi şi sânii şi eşarfa
incizată în diagonală9. Mai realist s-a modelat statueta de la de la Drăguşeni-Cetăţuia
(Dealul lui Simeon Rusu), jud. Suceava, şi cu o sumară schiţare a mâinilor10.
În tipologia după care ne orientăm, semnată de Dan Monah, s-au
menţionat şi alte reprezentări masculine sau androgine, dar modelate în poziţie
şezândă, incluse în tipul B – în care au fost analizate exemplarele de excepţie de
la Mărgineni-Cetăţuia, pe bust tot cu o diagonală din puncte adîncite de pe
umărul stâng spre talie şi Mihoveni-Cahla Morii, fără diagonală sau centură, la
care a adăugat şi pe cele din aria tripoliană, menţionate de V.V. Hvojko11. Între
reprezentările masculine ale acestei faze Dan Monah detaşează exemplarul de la
Urecheni-Rupturi, jud. Neamţ, cu picioarele flectate, apropiate de modalitatea de
reprezentare a statuetelor masculine din faza Cucuteni A12. Deşi, în genere
statuetele fazei Cucuteni B au o altă formă în comparaţie cu acelea din faza
Cucuteni A, ultima susţine continuarea unor tradiţii, între ele am menţiona
statuetele din ansamblul plastic de la Dumeşti-Între pâraie, un grup format din 12
7

D. N. Popovici, C. Simiciuc, op.cit., p. 645.
D. Monah, op.cit., p. 112-114.
9
Ibidem, p. 115, fig. 185/1 şi 140/1.
10
Vl. Dumitrescu, Une nouvelle station à céramique peinte dans le Nord-Ouest de la
Moldavie, în Dacia, 3-4, 1933, p. 115 şi urm.; D. Monah, op.cit., p. 165, fig. 169/3.
11
D. Monah, op.cit., p. 117, fig. 181/1 şi 181/4; N. Ursulescu, V. Batariuc, L'idole
androgyne de Mihoveni (dép. de Suceava, în La civilisation de Cucuteni, 1984, p.
309-310, fig. 2; V.V. Hvojko, Kamenej vek sredniego Pridneprovija, în Trudy XI,
Arkheologija s'ezda v Kieve 1899, 1, Kiev, 1901, p. 749, pl. XXII/2.
12
D. Monah, op.cit., fig. 187/10.
8
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reprezentări antropomofe, 6 feminine şi 6 masculine13.
La Cucuteni-Cetăţuie, în subfaza Cucuteni B1, cele 78 de statuete ilustrate
în monografie au fost în majoritate feminine – 73, şi doar patru masculine şi un
androgin – 4 + 1. Din acest număr 37 s-au datat în Cucuteni B1a, între ele doar una
era masculină iar o alta s-a distins prin redarea doar a unui sân; din etapa Cucuteni
B1b, din cele 16 statute descoperite tot una era masculină; de asemenea, din cele 25
de statuete încadrate larg în Cucuteni B1, s-a precizat un exemplar masculin cu
sexul indicat plastic, un fragment care avea pe tors, pe umărul stâng, un decor
realizat dintr-un şir de împunsături oblice reprezentând probabil o eşarfă, la care sa adaugat unul bisexual – androgin, redat cu ambele simboluri, triunghi şi plastic14.
Pentru subfaza Cucuteni B2, s-au ilustrat nouă statuete feminine, nici una nu era
masculină. În mare, din faza Cucuteni B, din cele 73 de statuete fragmentare
datate larg în această perioadă, 63 au fost feminine şi 10 masculine. Între cele
masculine una avea picioarele flectate15, altă statuetă avea pe stânga bustului o
eşarfă oblică, incizată. Toate statuetele masculine, precum şi piesa de la TrincaLa Şanţ, aveau corpul modelat mai masiv şi tot cu un picior unic. Poate tot
masculină era şi statueta care avea pe părţile laterale ale picioarelor câte trei
şiruri verticale uşor arcuite de împunsături16. În total pentru faza B, au fost
ilustrate 160 de statuete, dintre care 145 feminine, 14 masculine şi un androgin.
Mult mai bine conservate erau statuetele din sanctuare sau din locuri de cult,
unde se practicau ritualurile comunităţii. Astfel de ansambluri statuare, adăpostite
în condiţii speciale, probabil în aşteptarea desfăşurării unui nou ceremonial, se
aflau şi în interiorul locuinţei nr. 33, de la Ghelăieşti-Dealul Nedeia, unde, în
cadrul celor două machete rituale erau şi statuete masculine. În prima machetă, din
cele patru statuete trei erau feminine, aceea dinspre sud cu însemnele gravidităţii şi
doar una era masculină, situată la est. Cele patru statuete în poziţie verticală din
complexul de cult din faza Cucuteni B1 de la Ghelăieşti-Nedeia, jud. Bacău,
dispuse cruciş într-un vas, s-au asociat de către descoperitor simbolurilor legate de
cele patru direcţii ale spaţiului sau de cele patru anotimpuri, în genere de un ritual
de consacrare practicat în cadrul comunităţilor eneolitice17. La Ghelăieşti-Nedeia,
statueta masculină cu bustul plat şi picioare alungite avea, la fel ca la Trinca-La
Şanţuri, redată o centură prin două rânduri de împunsături şi o eşarfă, sugerată de
13

R. Alaiba, Complexul cultural Cucuteni-Tripolie. Meşteşugul olăritului, Iaşi,
Editura Junimea, 2007, p. 110, pl. 44-45.
14
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Văleanu, Cucuteni-Cetăţuie. Săpăturile din anii 19611966. Monografie arheologică, în colaborare cu: R. Alaiba, M. Alexianu, V. Cotiugă,
O. Cotoi, M. Cozma, S. Haimovici, C. Iconomu, Al.C. Lăcătuşu, C. Marian, D. Nicola,
S. Teodor, N. Ursulescu, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIV, 2004, p. 258, fig.
211/14 şi 214/8, 214/6, 10 sau 214/7.
15
Ibidem, p. 261, fig. 215/12; 216/10, 13; 218/9, 11, 17-18; 220/2, 5 şi p. 262, fig. 216/4).
16
Ibidem, p. 263, fig. 220/1, 5.
17
S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, în Biblioteca de
arhelogie, XXII, Bucureşti, 1974, p. 167 şi urm.; Vl. Dumitrescu, op.cit., 1979, p. 86.
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un şir de împunsături. În a doua machetă, ambele statuete păstrate, din care una de
dimensiuni mici, erau zeităţi androgine, având redaţi şi sânii şi atribute de sex
masculin18. O statuetă masculină exista şi în complexul de la Buznea-La Silişte, tot
pe latura de est, amănunt pe baza căruia Şt. Cucoş, leagă ansamblul de un cult
uranian iar prin fixarea pe un suport, de un cult htonian. Statueta masculină de la
Buznea-La Silişte, însă, face parte din categoria celor şezânde, cu picioarele îndoite
din genunchi, dar având marcată diagonala tot printr-un şir de împunsături19.
Consideraţii. Figurinele prezentate pentru staţiunea Trinca-La Şanţ,
credem că s-au modelat din pasta specifică ceramicii pictate şi cu toată
masivitatea lor au fost arse complet, probabil în aceleaşi cuptoare în care s-a ars
ceramica. Numărul lor mic s-a adăugat celor câteva unelte şi ceramicii pictate
descoperite aici. Analiza formelor şi a ornamentaţiei ceramicii pictate, au dus la
încadrarea staţiunii în subfaza Cucuteni B2, din cadrul complexului cultural
Cucuteni-Tripolie. Aşezările din stânga Prutului din această perioadă, cu
excepţia aşezării Brânzeni III20, nu au fost cercetate până în prezent prin
săpături sistematice ample.
Statuetele antropomorfe din faza Cucuteni B, din aşezarea de la TrincaLa Şanţuri, ca şi din alte staţiuni ale perioadei, au corpul alungit, fapt pentru
care de cele mai multe ori sunt fragmentare. O parte dintre ele, în timpul
procesiunilor religioase, probabil erau sparte, după cum a menţionat S.N.
Bibikov, precum şi V.I. Marchevici21, fapt ce explică starea de conservare a lor.
A.P. Pogoževa a consemnat aceeaşi situaţie, în sinteza sa asupra plasticii
antropomoorfe, unde menţionează între cele 2000 de statuete publicate, doar 5%
statuete întregi, prin cele 103 exemplare22. Aceleiaşi practici rituale au fost
supuse şi statuetele zoomorfe de la Mihoveni-Cahla Morii23.

18

Şt. Cucoş, Complexele rituale cucuteniene de la Ghelăieşti, jud. Neamţ, în SCIVA, 1,
1993, 44, p. 63, fig. 3 /4 şi 3/2-3, 5.1.
19
Ibidem, p. 65; D. Boghian, C. Mihai, Le complexe de culte et le vase à décor
ornitomorphe peint découverts a Buznea (dép. de Iasi), în La civilisation de Cucuteni,
Iaşi, 1987, p. 313-324; Ibidem, p. 221-222, fig. 7.
20
V.I. Marchevici, Pozdne-tripolskie plemena Severnoj Moldavii, Kišinev, 1981, p.
33 şi urm, fig. 89.
21
V.I. Marchevici, op.cit., p. 154.
22
A.P. Pogoževa, Antropomorfnaja plastica Tripol'ja, Novosibirsk, 1983, nota 2.
23
P.-V. Batariuc, S. Haimovici, B. Niculică, Plastica zoomorfă cucuteniană de la
Mihoveni-Cahla Morii, în ArhMold, XXIII-XXIV, 2003 (2000-2001), p. 264-265.
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Analizând inventarul păstrat am stabilit grafic câteva proporţii, în raport
cu ceramica fină descoperită, care însumează circa 1850 fragmente, din care
buze 272, pereţi 1438 şi baze 137. Din acestea s-au detaşat 16 vase pictate în stil
 care predomină uşor şi 10 în stil , la care s-au adăugat părţi de la 15 vase
specifice pentru ceramica de tip Cucuteni C24.
În privinţa specificului în care s-a modelat plastica, după Vladimir
Dumitrescu, statuetele feminine din faza Cucuteni B s-au realizat după un canon
revăzut, mai îndepărtat de realitate25, dar care nu se încadrează în grupul
statuetelor de stil naturalist, printre altele ilustrate prin splendidele exemplare de
la Bilcze Złote şi Kosziłowce, considerate ca fiind deosebite de cele care aparţin
stilului schematic primitiv26. Cum a precizat arhelogul bucureştean, statuetele
contemporane din cultura Gumelniţa au fost mai puţin schematizate, apropiate
de tipurile din estul Mediteranei şi din Asia Anterioară, spre deosebire însă de
plastica în os extrem de schematizată a acestei civilizaţii, în comparaţie cu
modelele egeene, din marmură27.

24

O. Leviţki, R. Alaiba, op.cit., fig. 3/1-3; 4; 5 sau fig. 6-7 şi fig. 8-9.
Vl. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979, p. 85.
26
K. Majewski, Chronologia i styl plastyki figuralnej zachodnio tripilskiej, în
Archeologija, Kiev, 2, 1948, p. 1-16, rezumat franceză, p. 477-483; D. Monah, op.cit.,
p. 129 şi urm.
27
Vl. Dumitrescu, La station préhistorique de Traian (dép. de Neamţ, Moldavie), în
Dacia, 1945 (1941-1944), IX-X, p. 11-114; idem, op.cit., 1979, p. 6-7.
25
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Anthropomorphic Statuettes discovered
in the archaeological Settlement of Trinca-La Şanţ
Summary

The figurines presented for the settlement of Trinca-La Şanţ were shaped,
according to us, from the paste specific to the painted ceramics and with all their
massiveness they were fully fired, probably in the same ovens the ceramic ware was
fired. Their small number was added to the few tools and painted ceramic ware
discovered down there. The analysis of the shapes and ornamentation of the painted
ceramics led to the inclusion of the settlement in subphase Cucuteni B2, of the cultural
complex Cucuteni-Trypillia. The settlements on the left side of the Prut dated to this
period, except for the settlement Brânzeni III20, have not been researched until now by
ample systematic researches.
The anthropomorphic statuettes of phase Cucuteni B, of the settlement of TrincaLa Şanţuri, as well as from other settlements of the period, have an elongated body,
reason why they are most of the times fragmentary. During the religious ceremonies,
some of them were probably broken, as specified by S.N. Bibikov, as well as by V.I.
Marchevici21, which explains their state of conservation. A.P. Pogoževa pointed out the
same situation, in his synthesis of the anthropomorphic plastic art, where it is pointed
that out of the 2000 published statuettes, only 5% are whole statuettes, as represented by
the 103 items22. The zoomorphic statuettes of Mihoveni-Cahla Morii were subjected to
the same ritual practices 23.
Analyzing the preserved inventory we could establish by means of graphs
several percentages, in relation with the fine ceramic ware that was found, that sums up
to about 1850 fragments, out of which 272 rims, 1438 walls and 137 bases. Out of these,
16 vessels painted in style  were noticed as slightly prevalent, in comparison to the 10
in style , to which there were added parts of 15 specific vessels for the ceramic ware of
the Cucuteni C type24.
As for the specificity of shaping of the plastic art, as Vladimir Dumitrescu
showed, the feminine statuettes in phase Cucuteni B were made according to a reviewed
canon, rather different from reality26, while there exists also a group of statuettes
represented naturalistically, as indicated among others by the splendid items of Bilcze
Złote and Kosziłowce, considered as differentiated form the primitive schematic style26.
As pointed out by the archaeologist of Bucharest, the contemporary statuettes of the
Gumelniţa culture were less schematized, similar to the types available to the east of the
Mediterranean and in Near East, unlike the bone plastics items extremely schematized
of this civilization, in comparison to the Aegean models, made of marble27.
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