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Zusammenfassung: Die ersten anthropomorphen Darstellungen auf der bemalten Keramik 

der Cucuteni-Tripolie-Kultur wurden vor etwa 100 Jahre entdeckt. Seit jener Zeit und bis heute ist 
dieses Phänomen ein Interessenschwerpunkt für verschiedene Forscher. Trotzdem sind einige 
chronologische Probleme noch nicht abschließend geklärt. Das in den letzten 15 Jahren 
veröffentlichte Material kann zu einer neuen chronologischen Einteilung der anthropomorphen 
Gefäßzier beitragen. Im vorliegendem Artikel werden fünf Entwicklungsphasen vorgeschlagen. 
Diese fünf Phasen haben chronologische und ikonographische Bedeutung und zeigen die 
Entwicklung der gemalten anthropomorphen Figuren vom Erscheinen des Motivs in den letzten 
Stufen der mittleren Cucuteni-Kultur über seine Verbreitung, komplizierte Ausgestaltung und 
Schematisierung im späten Cucuteni-Tripolie Komplex. 
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Primele reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolje au 

fost descoperite cu mai mult de un secol în urmă, la Ržišev1, Petreni2 şi Košilovcy3. Chiar 
de la momentul publicării, ele au atras atenţia multor cercetători, alcătuind şi acum 
obiectul a numeroase polemici4. În acelaşi timp, problemele ridicate de stilistica, 
clasificarea şi semantica acestor figuri, precum şi unele aspecte legate de evoluţia lor în 
cadrul complexului Cucuteni-Tripolje, necesită a fi revăzute. Este vorba, în primul rând, 
de lipsa unei imagini detaliate a răspândirii acestui tip de decor în cultura mai sus 
menţionată. Materialele noi publicate în ultimii cincisprezece ani, permit introducerea unor 
corectări în schemele propuse până acum. 

Majoritatea reprezentărilor antropomorfe pictate de pe ceramica culturii Cucuteni-
Tripolje sunt imagini aplatizate umane en face, realizate cu vopsea. Tehnica perspectivei 
distorsionate, este folosită mai rar, atunci când figura e redată en face, iar braţele şi 
picioarele din profil. Extrem de rar – doar într-un singur caz – tot corpul este redat din 

                                                           
1  Hvojko 1904, 1. 
2   Štern 1906, tab.1. 
3  Hadaczek 1914, tab. XVIII. 

 
PEUCE, S.N. V, 2007, p. 33 - 42 

4  Monah 1997; Tkačuk, Mel’nik 2000; Lazarovici 2005. 
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profil. Formal, după procedeul de redare al figurii umane5, reprezentările antropomorfe 
pictate pot fi împărţite în două grupe: bitriunghiulare şi ne-bitriunghiulare. Prima grupă 
include figurile, realizate în forma a două triunghiuri echilaterale dispuse vertical, care se 
unesc la unul din unghiuri, triunghiul de sus redând toracele şi umerii, iar cel de jos – 
jumătatea inferioară a corpului (Fig. 1/A). În general, astfel de reprezentări amintesc forma 
clepsidrei. Alte detalii anatomice sunt mâinile (în unele cazuri cu digitaţie), picioarele cu 
tălpile, gâtul şi capul. Aceste elemente mai puteau fi însoţite şi de elemente de accesorii 
vestimentare (franjuri) sau de măşti, vase purtate deasupra capului, arc ş.a. A doua grupă 
include figurile pictate a căror realizare mai simplă nu se supune unui canon iconografic 
unic (Fig. 1/B). Fără îndoială, acestea reprezintă o formă evoluată a figurilor 
bitriunghiulare: partea superioară a corpului devine mai alungită, segmentul de trecere 
dintre aceasta şi partea inferioară devine mai lină redând talia. Unele dintre aceste 
reprezentări sunt total diferite de tipul bitriunghiular premergător, fiind, sau extrem de 
schematizate (Hancăuţi)6 sau redând corpul uman într-o manieră mai realistă (Ržišev)7. Un 
loc aparte în această grupă este ocupat de imaginile complicate tripartite de la Petreni 8 şi 
Sofia VIII–La Moină9. 

Stilistica iconografiei ambelor grupe, cu excepţia procedeului de redare a corpului, 
este destul de diversificată. Astfel, în majoritatea cazurilor, corpul este complet acoperit cu 
vopsea, însă se întâlnesc şi figuri doar conturate sau haşurate. Prin haşurare, longitudinală, 
diagonală sau triunghiulară, imitând forma corpului, sunt decorate figurile de la Traian şi 
Ghelăieşti10. Reprezentările realizate doar prin contur sunt puţine la număr şi provin de la 
Văratic, Costeşti IV11 şi Ivaneţ12. Poziţia mâinilor poate fi: coborâte de-a lungul 
trunchiului (Traian, Ghelăieşti, Ržišev); lăsate în jos până la coate şi apoi desfăcute în 
lateral (Petreni, Sofia); cu o mână ridicată în sus şi îndoită la cot şi cealaltă îndoită la cot şi 
lipită de trunchi (Košilovcy-Oboz, Brînzeni, Bălteni, Ivaneţ ş.a.); ambele mâini ridicate în 
sus (Vărvăreuca XV, Hancăuţi). Deosebite sunt două fragmente descoperite la Brînzeni III 
şi Ivaneţ, pe care sunt reprezentate figuri cu mâinile întinse şi ţinând un arc. 

Marea majoritate a figurilor pictate sunt realizate pe vase sferice şi, mai rar, pe vase 
de tip borcan sau crater cu corpul piriform şi gâtul tronconic înalt. 

 
5  Împărţirea acestei categorii de inventar după sex nu pare posibilă. Marea majoritate a figurilor 

sunt feminine – asupra acestui fapt indicând prezenţa rochiei (pe unele exemplare fiind 
prezente şi franjuri). Doar la o figură păstrată fragmentar (doar picioarele) de la Ivaneţ 
(Movša 1979, fig. 1) este redat phalus-ul (?) hipertrofiat. Având în vedere lacunele atât 
cantitative, cât şi calitative în datele existente, împărţirea reprezentărilor antropomorfe pictate 
după sex, cel puţin până la apariţia unui nou material cu trăsături clare masculine, este 
prematură. 

6  Bikbaev 1990. 
7  Hvojko 1901. 
8  Štern 1906. 
9  Bikbaev 1996. 
10  Dumitrescu 1960; Cucoş 1970. 
11  Markevič 1981. 
12  Movša 1979. 
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Cartarea siturilor în care au fost descoperite imagini antropomorfe pictate prezintă 
următoarea lor răspândire în arealul culturii (Fig. 2): bazinul Siretului – patru aşezări cu 22 
de figuri; bazinul Prutului – şase aşezări cu 36 figuri; bazinul Nistrului – 10 aşezări, din 
care provin 40 de figuri. În zona bazinului Bugului de Sud nu este cunoscută până acum 
nici o reprezentare antropomorfă, iar din bazinul Niprului provin doar două figuri 
descoperite în aşezarea de la Ržišev. Astfel, răspândirea reprezentărilor antropomorfe 
pictate pe ceramica Cucuteni-Tripolje se concentrează în partea vestică a arealului, 
îndeosebi în regiunea Prutului mijlociu, al cursului mijlociu şi superior al Răutului şi în 
nordul părţii mediane a bazinului Nistrului. Aproape într-acelaşi mod sunt răspândite şi 
figurile zoomorfe pictate pe ceramica Cucuteni-Tripolje13. 

Răspândirea neuniformă a reprezentărilor antropomorfe pictate pe ceramica 
cucuteniană a fost deja semnalată de unii cercetători. Astfel, V. Markevič observa că 
figurile bitriunghiulare feminine sunt caracteristice pentru etapa Brînzeni a sistemului 
cronologic pe care l-a propus pentru siturile târzii din nordul Republicii Moldova14. Mai 
provocatoare este opinia T. Movša, conform căreia imaginile antropomorfe pictate ar 
reprezenta un indiciu cultural pentru „un colectiv concret – populaţia culturii arheologice 
Ivaneţ15 a complexului Cucuteni-Tripolje, reflectând în cultură substratul comun şi 
comunicarea între generaţiile grupei etnice Ivaneţ, reflectând ideologia ei” 16. În alte 
regiuni ale Tripolianului târziu (grupele Petreni, Tomaševka) pot fi urmărite, după opinia 
T. Movša, doar unele ecouri ale acestor tradiţii, exemplificate prin câteva elemente răzleţe 
ale figurilor antropomorfe ce persistă în decorul ceramic. Din punct de vedere cronologic, 
evoluţia figurilor antropomorfe pictate se desfăşoară pe parcursul a mai multor etape 
(Traian, Ghelăieşti – Vărvăreuca XV – Brînzeni, Ivaneţ – Bălteni – aşezările etapei C2), 
de la reprezentările arhetipale ale sfârşitului etapei Cucuteni AB din România şi până la 
imaginile extrem de stilizate în forma a două triunghiuri, fără elemente antropomorfe de la 
finalul culturii Cucuteni-Tripolje. Aceste concluzii au fost formulate de către cercetătoarea 
kieveană pe baza unui corpus larg de reprezentări – 64 figuri ce proveneau din 13 situri. 
Însă, starea actuală a datelor – 100 de figuri din 21 aşezări (vezi Anexa) – permit o nouă 
abordare a problemei răspândirii decorului antropomorf pictat în spaţiul cucutenian. În 
acest sens, trebuie stabilită mai întâi evoluţia lor cronologică, pe baza schemelor 
cronologice propuse de diverşi autori17.      

În urma analizei au fost stabilite cinci etape cronologice în evoluţia şi răspândirea 
decorului antropomorf pictat pe ceramica Cucuteni-Tripolje (Fig. 3). 

Cele mai timpurii reprezentări umane pe ceramică, făcute cu vopsea, apar în spaţiul 
cucutenian în două aşezări de la sfârşitul etapei Cucuteni AB în bazinul Siretului, în 
regiunea subcarpatică a Moldovei. Este vorba despre opt figuri descoperite la Traian–
Dealul Fântânilor şi Ghelăieşti. Toate aparţin tipului bitriunghiular, corpul fiind haşurat. 

 
13  Zbenovič 1998, fig. 1. 
14  Markevič 1981, 62. 
15  Sintagmă propusă de Movša pentru siturile nord-nistrene. 
16  Movša 1991, 46. 
17  Dergačev 1980; Markevič 1981; Černyš 1982; Bikbaev 1994; Mantu 1998; Boghian 2001; 

Tkačuk 2005. 



36 STANISLAV  ŢERNA 
 

                                                          

Pe trei figuri18 de la Traian sunt redate palmele cu doar trei degete. Reprezentările din 
aceste două situri sunt considerate a fi un arhetip, pe baza căruia au şi evoluat ulterior 
figurile antropomorfe pictate ale acestei culturi. 

În faza următoare (etapa Cucuteni B1b-B2), numărul siturilor în care au fost 
descoperite reprezentări antropomorfe pictate creşte. Din bazinul Siretului ne sunt 
cunoscute 14 reprezentări provenite din aşezările de la Poduri şi Feteşti–Schit19. Acum 
apar primele reprezentări pictate în bazinul Nistrului – zece figuri din patru situri: 
Petreni20, Glavan21, Sofia VIII 22 şi Bernaševka 23. Iconografia figurilor devine mai variată, 
dispare haşura şi apar primele reprezentări ne-bitriunghiulare. Pe vasele de la Sofia şi 
Petreni figurile umane sunt pentru prima dată încadrate în contextul unor compoziţii 
ornamentale complicate, ce includ reprezentări zoomorfe, simboluri de tipul „cruce în 
cerc” ş.a. După V. Markevič24, aşezările din bazinul Nistrului aparţin grupei Petreni.  

Cea de-a treia etapă (începutul Tripolje C1) include trei figuri ne-bitriunghiulare de 
la Košilovcy-Oboz25 şi Ržišev26, ultima aşezare fiind singura care conţine reprezentări de 
acest fel din regiunea de est a culturii (Nipru).  

Celei de-a patra etape (începutul etapei C2 – faza Brînzeni, după Markevič) îi 
aparţin majoritatea reprezentărilor antropomorfe pictate cucuteniene – 47 de figuri din 
şapte aşezări27, marea lor majoritate fiind figuri bitriunghiulare. Apar o serie întreagă de 
vase, pe care figurile umane sunt încadrate în veritabile scene (Brînzeni III, Costeşti IV)28, 
pe unele dintre acestea, reprezentările antropomorfe fiind incluse pentru prima dată în 
diferite câmpuri ornamentale, combinate cu figuri zoomorfe, spice, simboluri solare29. 

 
18  Dumitrescu 1960; Cucoş 1970. 
19  Monah, Dumitroaia 1996; Monah et alii 2003; Boghian, Ignătescu 2007. 
20  Štern 1906. 
21  Material inedit, se păstrează în MNAIM Chişinău. Aduc sincere mulţumiri şi pe această cale 

d-lui V. Bikbaev pentru informaţii despre această descoperire.  
22  Bikbaev 1996. 
23  Tkačuk 1993. 
24  Markevič 1981, tab.1. 
25  Hadaczek 1914. 
26  Hvojko 1904. 
27  Cred ar fi binevenită aici o precizare despre reprezentările antropomorfe de pe un vas, 

descoperit cu ocazia săpăturilor din situl de la Vărvăreuca XV. V. Markevič (1981, fig. 34, 
12) a publicat un vas cu corpul sferic, pe care se disting patru figuri feminine cu mâinile 
ridicate vertical, care, judecând după ilustraţie, sunt răspândite uniform pe întreaga suprafaţă 
a vasului. Conform T. Movša, în total erau opt figuri (Movša 1991, 35). Vasul era datat cu 
faza Cucueţi (Markevič 1981, tab.1). T. Tkačuk citează o comunicare a lui V. Bikbaev, care a 
participat la cercetarea aşezării aşezării, conform căreia vasul respectiv aparţinea stratului 
Brînzeni a sitului (Tkačuk, Mel’nik 2000, 131). Mai mult decât atât, conform unor informaţii 
furnizate cu amabilitate de acelaşi V.Bikbaev, acest recipient este prezentat, în realitate, de un 
singur fragment, pe care se află o singură reprezentare antropomorfă (cf. Bikbaev 1994, fig. 2, 
16). Ilustraţia din lucrarea lui V. Markevič este doar o variantă posibilă de reconstrucţie a 
întregii compoziţii.     

28  Markevič 1981, fig. 72. 
29  Markevič 1981, fig.59. 
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Poala rochiilor reprezentărilor feminine este decorată cu franjuri, femeile sunt deseori 
figurate purtând un vas pe cap, iar unele figuri poartă măşti. Un loc aparte este ocupat de 
două scene de vânătoare prezente pe ceramica de la Costeşti IV şi Ivaneţ30, ce furnizează 
date interesante privind construcţia arcului din acea perioadă.    

A cincia fază de evoluţie a figurilor antropomorfe pictate pe ceramica Cucuteni-
Tripolje datează din etapa finală a culturii Cucuteni B3 – Tripolje C2 (fazele Pre-
Gordineşti şi Gordineşti). Acestea sunt reprezentările singulare de la Cârniceni-Holm31, 
Hancăuţi32 şi  Chirileni33. Vasul descoperit în această ultimă aşezare corespunde fazei Pre-
Gordineşti. Pe unul dintre fragmentele păstrate ale acestui vas sunt pictate nouă figuri 
feminine, ce merg (dansează?) în rând. Această „procesiune” este însoţită de reprezentări 
zoomorfe. Caracteristică este o deformare a picioarele şi a gâtului, acestea fiind nefiresc 
de lungi. Figurile sunt executate oarecum frivol, gâtul în unele cazuri nu se află pe poziţia 
sa naturală – la mijlocul jumătăţii de sus a corpului – iar poziţia mâinilor nu corespunde cu 
cea anatomică. Vasele din Hancăuţi şi Cârniceni aparţin fazei Gordineşti a Tripolianului 
târziu. Reprezentarea de la Cârniceni păstrează, în linii generale, tradiţiile etapei 
premergătoare în redarea corpului, în timp ce figura de la Hancăuţi este executată într-o 
formă extrem de stilizată – o reprezentare antropomorfă alungită, cu mâinile drepte şi 
puţin ridicate.  

Etapele de evoluţie a reprezentărilor antropomorfe pictate pe ceramica de tip 
Cucuteni-Tripolje propuse în prezenta lucrare au un conţinut atât cronologic, cât şi 
iconografic, marcând transformarea acestor motive de la apariţia lor la răspândirea, 
complicarea, stilizarea, schematizarea şi, în cele din urmă, la îndepărtarea de la arhetipul 
bitriunghiular la etapa finală a cucutenianului tardiv. Fără îndoială, această schemă va 
putea fi completată şi prelucrată într-un mod mai detaliat pe măsura apariţiei unor noi date.  
 
 

 
30  Markevič 1981; Movša 1979. 
31  Niţu, Chirica 1987. 
32  Bikbaev 1990. 
33  Dergačev 2005; Bikbaev 2007. 
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Fig. 1. Reprezentările antropomorfe pictate de pe ceramica Cucuteni-Tripolje  
(A – bitriunghiulare; B – ne-bitriunghiulare). 1 – Ghelăieşti (după / nach Cucoş 1970),  

2 – Traian (după / nach Dumitrescu 1960), 3 – Poduri (după / nach Monah et alii 2003),  
4 – Ivaneţ (după / nach Movša 1991), 5 – Košilovcy (după/ nach Hadaczek 1914), 6 – Sofia 

VIII (după / nach Bikbaev 1996), 7 – Hancăuţi (după / nach Bikbaev 1990), 8 – Chirileni  
(după / nach Dergačev 2005). 

Abb. 1. Gemaltea anthropomorphe Darstellungen auf der Keramik der Cucuteni-Tripolie 
Kultur (A – dreieckige; B –  nicht dreieckige Darstellungen). 
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Fig. 2. Răspândirea figurilor antropomorfe pictate din cultura Cucuteni-Tripolje. 
Abb. 2. Verteilung der gemalten anthropomorphen Darstellungen der Cucuteni-Tripolie Kultur. 
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Fig. 3. Faze în evoluţia decorului antropomorf pictat de pe ceramica Cucuteni-Tripolje. 
Abb. 3. Phasen I-V in der Entwicklung der gemalten anthropomorphen Darstellungen  

der Cucuteni-Tripolie-Kultur. 
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