MICI DESCOPERIRI

STATUETE ANTROPOMORFE DESCOPERITE
ÎN AŞEZAREA APARŢINÂND CULTURII GÁVA – HOLIHRADY,
GRUPUL GRĂNICEŞTI, DE LA SIRET – DEALUL RUINA,
JUD. SUCEAVA
ION MAREŞ*

Rezumat: În acest articol sunt analizate patru statuete antropomorfe descoperite în timpul
săpăturilor arheologice sistematice efectuate în situl aflat în punctul Dealul Ruina de la Siret, jud.
Suceava. Piesele au fost găsite în stratul inferior din prima epocă a fierului, cultura Gáva – Holihrady,
grupul Grăniceşti, în contexte arheologice diferite. Prin faptul că astfel de obiecte sunt rare în prima
epocă a fierului, considerăm că introducerea lor în circuitul ştiinţific este binevenită.
Cuvinte cheie: Siret – Dealul Ruina, Hallstatt A, cultura Gáva – Holihrady, grupul Grăniceşti,
statuete antropomorfe.

Oraşul Siret este situat la 47°56’44’’ latitudine nordică şi 43°44’30’’
longitudine estică, la înălţimea de 350 m şi include localităţile Mănăstioara şi
Pădureni1, fiind străjuit de dealurile Ruina, Sasca, Horodiştea şi Horaiţa.
Dealul Ruina (component al Podişului Sucevei, subunitatea Podişul
Dragomirnei) este un fragment de cuestă înaltă (398 m) situată în partea de est a
oraşului Siret, pe latura dreaptă a râului cu acelaşi nume. Râul Siret a dat naştere
prin eroziune, de-a lungul Quaternarului, unui culoar mărginit spre apus de
porţiunea nordică a Podişului Dragomirnei, iar către răsărit (în judeţul Botoşani) de
culmea zisă a Bourului. Valea Siretului este adâncă, având cinci terase (trepte largi
rezultate din valuri de alunecare), între albia minoră şi podiş existând un abrupt, de
tip cuestă, de aproape 200 m. Zona, din punct de vedere geologic, aparţine
Sarmaţianului, deasupra căruia, în parte, s-au depus straturi cuaternare2 (fig. 1–3).
Cercetările arheologice sistematice de la Siret – Dealul Ruina au început în
anul 1992 (sectorul A) şi au continuat în anii 1994–1995, 1998, 2000–2005.
Campaniile arheologice au fost concentrate în sectorul A, fiind investigată aşezarea
din prima epocă a fierului (fig. 1/4). Sectorul B (unde există o locuire din eneolitic,
* Muzeul Bucovinei Suceava; e-mail: ioanm_muzeu@yahoo.com.
1
Ghinea 1998, p. 187.
2
Haimovici 2004, p. 317.
SCIVA, tomul 65, nr. 1–2, Bucureşti, 2014, p. 95–105

96

Ion Mareş

2

cultura Cucuteni, etapa B1) şi sectorul C (unde este o depunere hallstattiană
timpurie pe terasele dealului) nu au fost cercetate arheologic3.

1.

3.

2.

4.

Fig. 1. Siret – Dealul Ruina. 1. harta cu amplasarea sitului arheologic; 2. plan cadastral; 3. imaginea
Dealului Ruina; 4. secţiunea VII/2004, complexe arheologice Gáva – Holihrady, grupul Grăniceşti.

3
Ignat, Mareş 1995; Ignat, László, Mareş 1996; László, Mareş 1999; László, Mareş, Ignat
2001; László, Ignat, Mareş 2002; László, Mareş, Ignat 2003; László, Mareş, Ignat 2004; László,
Mareş 2005.

3

Statuete antropomorfe descoperite în aşezarea de la Siret – Dealul Ruina, jud. Suceava

Fig. 2. Siret – Dealul Ruina. Statuetă antropomorfă.
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Fig. 3. Siret – Dealul Ruina. 1–2. statuete antropomorfe.

4

5

Statuete antropomorfe descoperite în aşezarea de la Siret – Dealul Ruina, jud. Suceava

99

Fig. 4. Siret – Dealul Ruina. Statuetă antropomorfă.

În urma săpăturilor a fost precizată stratigrafia staţiunii hallstattiene timpurii,
care are două niveluri de locuire, a fost identificat şi cercetat sistemul de
fortificaţii, alcătuit din şanţ, val şi palisadă. De asemenea, au fost studiate integral
şi parţial locuinţe de suprafaţă şi adâncite (prevăzute cu instalaţii de încălzit), o
construcţie cu pavaj din pietre, resturile unui cuptor, gropi menajere, vetre în aer
liber. Materialul arheologic este bogat şi variat: ceramică, metal (piese din aramă şi
din bronz), unelte din os, din silex şi din piatră, statuete zoomorfe (46 de bucăţi) şi
antropomorfe (patru bucăţi), fusaiole/miniaturi de roţi de car, greutăţi tronconice
din lut ars (masive şi miniaturale) perforate orizontal, vase miniaturale.
Obiectivele cercetării au constat atât în studierea complexelor arheologice
cât şi a sistemului de fortificaţie. Au fost realizate studii interdisciplinare, prin
prelevarea de materiale pentru determinări paleontologice, antracologice,
geologice, pedologice, iar în luna august 2004 au fost întreprinse investigaţii
geofizice4. În ceea ce priveşte succesiunea civilizaţiilor, a fost confirmată existenţa
unei întinse aşezări din eneolitic, cultura Cucuteni, etapa B1, amplasată, în special,
4

Cercetări efectuate de ing. Florin Scurtu, GEI – PROSECO, Bucureşti.
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în zona de N–NV a platoului (sector B), necercetată arheologic. Aşezarea hallstattiană
timpurie ocupă întreagul platou al Dealului Ruina, fiind extinsă atât pe terasele
dinspre N şi NV, cât şi în afara fortificaţiei (spre satul Pădureni).
Stratigrafia aşezării hallsttattiene timpurii a fost determinată în timpul
campaniilor arheologice. Primul nivel de locuire (inferior) are o grosime de circa 0,20–
0,40 m, fiind alcătuit dintr-un strat de pământ negru-cenuşiu (măzăros), cu depuneri
arheologice consistente: locuinţe de suprafaţă şi adâncite, instalaţii de încălzit (vetre în
locuinţe şi în aer liber), gropi menajere şi alte complexe in situ, unele fiind studiate
integral. Acestui nivel îi aparţine sistemul de fortificaţie (identificat şi cercetat în anii
1994–1995, 1998, 2005), format din şanţ, val şi palisadă. Al doilea nivel de locuire
(superior) constă dintr-o depunere de sol cenuşiu deschis, cu o grosime de circa
0,15/0,20–0,25 m. Stratul este sărac în depuneri arheologice, partea lui superioară fiind,
într-o oarecare măsură, afectată de lucrările agricole.
Stratigrafia aşezării hallsttattiene timpurii, cercetată în sectorul A, este
următoarea:
1. sol cenuşiu-negru (gros de 0,15 m) – stratul vegetal/arabil;
2. sol cenuşiu compact (gros de 0,15–0,20 m) – nivelul superior hallstattian
timpuriu;
3. sol negru–măzăros (gros de 0,15–0,50 m) – nivelul inferior hallstattian
timpuriu;
4. sol brun cu concreţiuni calcaroase (gros de 0,60 m) – structură de val de
apărare;
5. sol brun-gălbui (gros de 0,30–0, 40 m) – steril (nivelul antic de călcare);
6. sol galben – steril.
În solul arabil, la limita cu al doilea nivel de locuire (superior) din Hallstattul timpuriu, au fost descoperite fragmente ceramice cu brâu alveolat, caracteristice
perioadei Hallsttatt B (nivelul Mahala IV).
Aşezarea fortificată din Hallstatt-ul A de pe Dealul Ruina este una dintre cele
mai mari staţiuni din grupul Grăniceşti al culturii Gáva – Holihrady (aproximativ 30
ha), fiind, în acelaşi timp, un sit important aflat în curs de cercetare.
Plastica antropomorfă şi zoomorfă din aşezarea culturii Gává – Holihrady,
grupul Grăniceşti, din punctul Dealul Ruina5, completează descoperirile similare
din prima epocă a fierului6. Plastica figurativă face parte din suprastructura
perioadei, fiind parte componentă a credinţelor religioase, alături de practicile
funerare, de cele legate de fertilitate, de purificarea şi consacrarea rituală a
locuinţelor, de depunerile votive7. Faptul că statuetele antropomorfe şi figurinele
zoomorfe au fost recuzite folosite în cadrul unor ceremonii de cult, în ritualuri
5

Mareş, László, Ignat 2008a; Mareş, László, Ignat 2008b.
László 1994, p. 90; László 1995; László 1996; László 2001, p. 307; Leviţki 1994, p. 110–111;
Ursache 1999; Sîrbu 1999; Sîrbu 2004.
7
Gumă 1993, p. 269–273.
6

7

Statuete antropomorfe descoperite în aşezarea de la Siret – Dealul Ruina, jud. Suceava

101

domestice, pare a fi versiunea plauzibilă privind utilitatea lor. Prosperitatea turmelor
(înmulţire, creştere, protecţie, sănătate) era o condiţie primordială pentru comunitate.
Descoperite în locuinţe, figurinele zoomorfe fac parte din inventarul casnic, legătura lor
cu viaţa spirituală fiind evidentă. Asocierea de tipuri diferite de figurine zoomorfe în
inventarul unor locuinţe de pe Dealul Ruina, într-un caz fiind şi o statuetă
antropomorfă, indică relaţia lor cu anumite practici magico-rituale. Inventarul
locuinţelor 3/1994 şi 1/2004 cuprinde atât figurine zoomorfe, cât şi vase miniaturale8.
CONTEXTUL DESCOPERIRII
În aşezarea de la Siret – Dealul Ruina au fost descoperite până acum patru
statuete antropomorfe plate, fragmentare. Două dintre ele provin din locuinţe (vezi,
infra, nr. 1 şi 3), fiind componente ale inventarului domestic. Prima piesă (nr. 1) a
fost găsită în locuinţa 2/2000, din nivelul inferior de locuire din Hallstatt A (Cas.
2/2000, la –0,30 m). Din inventarul locuinţei fac parte cinci statuete zoomorfe
fragmentare (un taur, un bovideu şi doi cai) şi două vase miniaturale. O altă
statuetă (nr. 3) a fost descoperită în locuinţa 1/2004, iar alte două provin din stratul
de cultură (nr. 2 şi 4).
MATERIALE ŞI TEHNICI
Statuetele antropomorfe de la Siret – Dealul Ruina sunt confecţionate din
pastă fină, de culoare maronie (nr. 1, 2 şi 3), cărămizie (nr. 4), fiind arse oxidant.
Tip categorial
Statuete antropomorfe

Pastă fină

Ardere
oxidantă

Culoare
maronie

Culoare
cărămizie

4

4

3

1

MODELARE
Piesele sunt modelate diferit, stilizat, au forma plată, redau bustul, fără a
avea reprezentate unele părţi anatomice: cap, mâini, picioare. Până în prezent, în
aşezarea de la Siret – Dealul Ruina, nu au fost descoperite statuete cu partea
inferioară rotunjită, numite en violon, aşa cum sunt cele de la Teleac9 şi Krivče10.
Faţă de statuetele antropomorfe plate din prima epocă a fierului, piesele de la
Siret –Dealul Ruina se individualizează prin formă, însă decorul este similar cu al unor
8

Mareş, László, Ignat 2008a; Mareş, László, Ignat 2008b.
Vasiliev 1987, fig. 2/12.
10
Maleev 1992, fig. 5a, d, v.
9
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exemplare din culturile Gáva – Holihrady, Corlăteni – Chişinău şi Saharna –
Solonceni11.
După formă şi decor, statuetele antropomorfe sunt reprezentări feminine. O
piesă de la Siret – Dealul Ruina se individualizează, faţă de exemplarele cunoscute,
prin forma dreptunghiulară a bustului, redat fără mâini (C/411). Acest exemplar
poate fi interpretat ca o variantă a statuetelor antropomorfe plate, stilizate.
DECOR
Statuetele antropomorfe de la Siret – Dealul Ruina sunt ornamentate cu puncte
imprimate şi linii incizate. Decorul poate sugera la unele exemplare piese vestimentare
(nr. 1 şi 2) şi coliere (nr. 1). În două cazuri, părul lăsat liber pe spate este redat prin linii
incizate, paralele, fine (nr. 2 şi 3). La un exemplar, trei puncte imprimate în triunghi ar
putea indica sânii şi ombilicul (nr. 2). Părţile laterale de la două statuete sunt
ornamentate cu benzi de linii orizontale, paralele, arcuite sau drepte (nr. 2 şi 4). Un
exemplar are pe talie un decor format dintr-un şir de puncte imprimate, care desparte
două rânduri de linii incizate (scurte, oblice, paralele), dispuse sub forma crengii de
brad. Probabil că aceste ornamente redau piese vestimentare. Decorul statuetei este
asemănător cu al pieselor descoperite în aşezări ale culturii Gáva – Holihrady, cum ar
fi: Krivče, Lisičniki (Ucraina)12, Grăniceşti13 şi Teleac14.
CONSERVARE
Toate piesele au suferit degradări, fragmentarea fiind cauzată probabil de
distrugerea aşezării, care a sfârşit în urma unui incendiu, materialele arheologice
(ne referim la cele perisabile), aflate între resturile locuinţelor şi în depunerea celor
două straturi de cultură, fiind sfărâmate. Nu avem dovezi că unele statuete
antropomorfe au fost distruse intenţionat, în cuprinsul unor practici magico-rituale.
CATALOGUL STATUETELOR ANTROPOMORFE
1. Statuetă antropomorfă (fig. 2), descoperită în locuinţa 2/2000 din nivelul inferior de
locuire din Hallstatt A (Cas. 2/2000, la –0,30 m), al cărei inventar include şi figurine zoomorfe: un
taur, un bovideu şi doi cai15.
11

László 1995; László 1996; László 2001; Leviţki 1994, p. 110–111; Sîrbu 1999.
Maleev 1992, fig. 5a; László 1996, fig. 1/1–5.
13
László 1996, fig. 2/5.
14
Vasiliev 1985–1986, fig. 2/12–14; László 1996, fig. 2/1–4.
15
László, Mareş, Ignat 2001, p. 231.
12

9
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Descriere: lut ars, modelat manual, pastă fină, omogenă, de culoare maronie, arsă oxidant; are
forma rectangulară, plată; gâtul este evidenţiat printr-o prelungire ruptă aproape de bază; capul
lipseşte; pe latura din faţa piesei se află un decor realizat din linii incizate şi puncte imprimate; la gât
se găseşte un şir de puncte imprimate, care par să redea un şirag de mărgele; sub acesta sunt două linii
incizate orizontal, paralele; aproximativ pe talie se află un şir de puncte imprimate care desparte două
rânduri de linii scurte, oblice, paralele, incizate; dispunerea acestora este în forma crengii de brad;
este posibil ca ornamentele de pe trunchi să redea elemente de îmbrăcăminte (centură, veşminte);
baza statuetei este uşor lăţită; pe latura din spate nu are decor.
Dimensiuni: lungimea 4,1 cm, lăţimea 3,6 cm, grosimea 1,2 cm.
MB, inv. C/411.
2. Statuetă antropomorfă, fragment (fig. 3/1), descoperită în 2004, în secţiunea VII/2004,
caroul 18–19, la –0,45 / –0,50 m, în nivelul inferior hallstattian timpuriu.
Descriere: lut ars, lucrat manual, pastă fină de culoare maronie, ardere oxidantă; se păstrează
bustul, fără cap, zona inferioară fiind ruptă; are decor punctat şi incizat; în partea dorsală decorul este
format din linii incizate vertical, paralele, care redau părul; în partea din faţă se află trei puncte
amplasate în triunghi, o linie incizată semicircular, dublată de un şir de zece puncte imprimate, urmată
de altă linie incizată semicircular, pare să redea o centură, sau o piesă vestimentară; în părţile laterale
sunt incizate câte cinci linii scurte, paralele.
Dimensiuni: lungimea 2,5 cm, lăţimea 2,1 cm, grosimea 0,7 cm.
MB, inv. C/994.
3. Statuetă antropomorfă, fragment (fig. 3/2), descoperită în 2005, în caseta 1/2005, în
locuinţa 1/2004 din nivelul inferior hallstattian timpuriu, la –0,48 m.
Descriere: lut ars, lucrat manual, pastă fină de culoare maronie; se păstrează bustul, fără cap,
zona inferioară fiind ruptă; are decor incizat; în partea dorsală decorul este format din linii incizate
vertical, paralele, care redau părul; zona din faţă este spartă.
Dimensiuni: lungimea 3,9 cm, lăţimea 4,1 cm, grosimea 1,2 cm.
MB, inv. C/995.
4. Statuetă antropomorfă (?), fragment (fig. 4), descoperită în 2001, în caseta 1/2001,
caroul A1, la –0,28 m, la limita superioară a nivelului inferior hallstattian timpuriu.
Descriere: lut ars lucrat manual, pastă fină de culoare cărămizie, ardere oxidantă; se păstrează
bustul, fără cap, zona inferioară fiind ruptă; are decor incizat; în zona din faţă are un triunghi incizat;
în partea dorsală decorul este format din linii scurte, incizate orizontal, paralele; în zonele laterale se
află linii arcuite.
Dimensiuni: lungimea 3,9 cm, lăţimea 1,6 cm, grosimea 1 cm.
MB, inv. C/1167.

SEMNIFICAŢIA STATUETELOR ANTROPOMORFE
Statuetele antropomorfe din prima epocă a fierului au fost folosite în practici
magico-rituale, unele dintre ele fiind descoperite în locuinţe alături de alte piese de cult:
figurine zoomorfe, vase miniaturale, miniaturi de roţi de car. Legătura lor cu
suprastructura spirituală este sigură, opiniile exprimate de specialişti convergând spre
cultul fertilităţii şi al fecundităţii16. Aceşti idoli plaţi antropomorfi de lut ars (stilizaţi,
simpli) au fost creaţia culturii Gáva – Holihrady17 şi au dispărut odată cu aceasta.
16
László 1996, p. 258; Leviţki 1994, p. 110; Maleev 1992, p. 20–23; Sârbu 1987; Vasiliev
1987, p. 84.
17
László 1996, p. 360.
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ANTROPOMORPHIC STATUETTES DISCOVERED IN THE SETTLEMENT
OF GÁVA – HOLIHRAY CULTURE, GRĂNICEŞTI GROUP,
FROM SIRET – DEALUL RUINA, SUCEAVA COUNTY
ABSTRACT
In the article are analyzed four anthropomorphic statuettes discovered in systematic
archaeological excavations carried out in the site located on Dealul Ruina of Siret, Suceava County.
The pieces were found in different archaeological contexts, in the lower level of the first Iron Age,
Gáva – Holihrady culture, Grăniceşti group. Such pieces have been used in magical practices and
belonged to the spiritual superstructure.
Keywords: Siret – Dealul Ruina, Hallstatt A, Gáva – Holihrady culture, Grăniceşti group,
anthropomorphic statuettes.
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