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REPREZENTAREA MOTIVULUI ȘORȚULUI DIN  
CADRUL PLASTICII ANTROPOMORFE APARȚINÂND  

CULTURII CUCUTENI 
 
 

Aurel Melniciuc*, Adela Kovács** 
 
 
* Muzeul Județean Botoșani; aurel_melniciuc@yahoo.it  
** Muzeul Județean Botoșani; adelakovacs.museum@gmail.com 
 
 
Abstract. Anthropomorphic representations are part of the complex manifestations of spiri-
tual life on the Cucuteni Culture communities, at the end of the Neolithic civilization. Their 
knowledge and interpretation remains, therefore, a necessary component in understanding the 
daily life of man at that time, but also of the manifestations that underpin the collective mental-
ity of the bearers of this brilliant culture. In the analysis of the religious phenomenon of the 
Cucuteni culture communities, the anthropomorphic representations play an important role 
alongside painted ceramics, both because it is one of the few categories of artifacts that have 
been preserved very well over time. Considering the impressive number and direct iconograph-
ic message they represent one of the most importat artifacts, which show us some sort of men-
tality and abstract ideeas. The figurines and the statuettes represent sometimes symbolic mean-
ings, easy to perceive and with a strong impact on the viewer. The statuettes from Cucuteni 
A-B phase have as a general characteristic the tendency to elongate the body, even if this oc-
curs gradually. The renunciation of the burly woman's archetype, in favor of the young woman 
(nubile virgin) occurs mainly in stage A-B2, when the statuettes become thinner and the body 
flattens and elongates. We notice a reduction in the size of the thighs and hips and a flattening 
of the feet, both for male and female statuettes. Some of the feminine representations have 
several incised or painted representation of the sexual triangle, several of them ephasised in 
the shape of a large apron. These were made using incisions and small dots. From excavations 
and field surveys were recovered several anthropomorphic statuettes which have this specific 
decorative pattern. The same decorative pattern was also found on a fragmented vessel, a pos-
sible representation of the woman, discovered at one of the most impressive Cucuteni A-B1 
sites, Ripiceni-Holm, Botoşani County, Romania. Our presentation is discussing the statuettes 
decorated with aprons from Cucuteni culture and the ceramic fragment presenting the same 
decorative pattern. 
 
Keywords: Copper Age, Cucuteni-Trypillia culture, symbols, apron representation, statuettes.  
 
 

Articolul de faţă are ca centru de interes modul de reprezentare al unui articol 
vestimentar care apare în multiple situații pe statuetele aparținând culturii Cucuteni, 
respectiv șorțul. Cultura Cucuteni este una din puţinele culturi preistorice ce dispune 
de o bogată şi variată documentaţie referitoare la port, având în vedere numărul și diver-
sitatea reprezentărilor antropomorfe.  
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În ceea ce privește frecvența apariției acestui motiv decorativ în cadrul repre-
zentărilor antropomorfe feminine, putem spune că acestea sunt destul de rare. De ase-
menea, din datele cunoscute până în prezent, putem afirma că acest articol vestimentar 
apare cu o mai mare frecvență în perioada de mijloc a Culturii Cucuteni, respectiv faza 
A-B. Încă din timpul celor mai timpurii cercetări din arealul cucutenian a fost observat 
faptul că anumite decoruri de pe statuete ar putea reprezenta de fapt elemente de vesti-
mentație1. 

Dan MONAH, în cercetarea sintetică cu privire la reprezentările antropomorfe 
cucuteniene, abordează subiectul într-un capitol separat, care se referă la “Veșminte, 
încălțăminte, podoabe, coafuri”, în care discută concret elementele vestimentare și biju-
teriile asociate cu reprezentările feminine2. În ceea ce privește reprezentarea șorțului, 
D. Monah îl consideră ca fiind “cea mai simplă piesă vestimentară feminină (...) ates-
tat pentru prima dată în faza Cucuteni A”3. Uneori sunt reprezentări ale șorțurilor fix-
ate în față cu cordon sau brâu. Sunt cazuri când inclusiv cordonul de prindere are mici 
împunsături oblice în jur reprezentând franjuri4.  

Se disting trei tipuri de forme până în momentul de față: triunghiular, trape-
zoidal și semi-circular. Pentru prima etapă a Culturii Cucuteni se identifică șorțuri cu 
incizii organizate în triunghiuri, de formă mai frecvent trapezoidală. Șorțurile de pe 
statuetele de la Târpești prezintă două moduri de reprezentare, respectiv una trapezo-
idală cu linii și decor în benzi paralele cu liniile de demarcare realizate prin împunsă-
turi5 sau realizate doar prin șiruri de împunsături în zona frontală a piesei, organizate 
în semicerc6. O modalitate interesantă de redare este cea realizată prin împunsături ob-
lice, care se organizează în formă de spic, doar pe zona frontală a piesei, pe partea pos-
terioară fiind decorată cu incizii organizate geometric, într-un mod specific statuetelor 
din faza Cucuteni A7. În cazul șorțului de pe statueta de la Ruseștii Noi observăm for-
ma semicirculară la capătul dinspre picioare și decorul asimetric, realizat prin incizie, 
cu semne precum “X”, asociat cu punct și “V”8. Remarcăm și șorțul atipic al unei 
statuete de la Grenovka ce are vârful trapezului îndreptat spre talia statuetei, șorțul 
fiind vizibil mai lat spre poale. Acesta cuprinde două benzi delimitate prin incizie, 
umplute cu linii trasnversale scurte. În acest caz este remarcabil inclusiv decorul de 
pe fesele statuetei (Fig. 1). Expresii similare, cu forme asemănătoare, au fost identi-
ficate și în siturile de la Solonceni și Cărbuna9. 

În etapa Cucuteni A-B remarcăm cea mai mare frecvență de apariție a șorțu-
rilor. Un lot consistent de statuete care prezintă respectivul obiect vestimentar în mai  

                                                      
1 Schmidt, 2007, p. 53; Comşa, 1989, p. 39-45; Comşa, 1995.  
2 Monah, 1997, p. 196. 
3 Monah, 1997, p. 195. 
4 Monah, 1997, p. 195, 350, fig. 98/5. 
5 Marinescu-Bîlcu, 1981, fig. 192/10. 
6 Marinescu-Bîlcu, 1981, fig. 192/3, fig. 188/8. 
7 Marinescu-Bîlcu, 1981, fig. 189/10, fig. 192/2. 
8 Pogoševa, 1985, p. 172, abb. 379. 
9 Pogoševa, 1985, p. 155, abb. 213. 
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Fig. 1. Statueta de la Grenovka10. 

 
Fig. 2 Statuete cu șorț descoperite la Iablona11. 

                                                      
10 Pogoševa, 1985, p. 155, abb. 213.  
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multe variante și cu detalii deosebit de interesante este cel descoperit la Iablona. For-
mele preferate sunt cele trapezoidale, alături de cele triunghiulare. Interesant de remar-
cat este figurarea franjurilor spre zonele laterale (Fig. 2). 

În cazul celor de la Polivanov Jar II reprezentarea șorțului este expresivă, fiind 
de forma unui triunghi alungit, decorat cu franjuri incizate pe marginile lungi12. Interi-
orul şorţului este decorat cu linii orizontale, paralele, uneori organizate în benzi. Liniile 
de pe spate reprezentau probabil şnurul de prindere (Fig. 3).  

 
Fig. 3. Statuete cu şorţ descoperite la Polivanov Jar II13. 

Același mod de reprezentare al șorțului îl vedem și în cazul statuetei de la Cucu-
teni-Dâmbul Morii. Cele trei linii de pe spate au fost interpretate ca fiind cordonul de 
prindere. În cazul statuetei de la Cucuteni-Dâmbul Morii14 remarcăm faptul că șorțul 
vine în prelungirea a patru benzi incizate, care subliniază abdomenul, ușor umflat de 
altfel, posibil în stare de graviditate incipientă. Șorțulețul are formă trapezoidală și este 
împărțit în două părți relativ egale printr-o incizie lată amplasată median. Franjurii în-
conjoară coapsele, mergând până pe partea opusă a acestora, fără a continua complet 
și pe partea dorsală. În schimb pe zona taliei, în partea dorsală sunt vizibile trei linii 
incizate care ar putea sugera legăturile de prindere ale obiectului vestimentar (Fig. 4). 
Același mod de executare a motivului șorțului triunghiular, cu franjuri și umplut cu 
benzi, se regăsește pe o serie de statuete, unele descoperite la Ripiceni-Holm, jud. Boto-
şani, altele în situri contemporane. Triunghiurile hașurate sunt o compoziție ornamen-
tală frecvent întâlnită și pe statuetele din așezările cucuteniene. 

Șorțul apare reprezentat atât pe statuete cât și pe un fragment ceramic desco-
perit la Ripiceni-Holm. Așezarea de fază Cucuteni A-B1 de aici reintrat de curând în 
atenția mediului științific printr-o serie de descoperiri realizate în urma unor cercetări 
de suprafață, dar și a unor descoperiri întâmplătoare15 (Fig. 5).  
                                                                                                                                         
11 Monah, 1997, p. 351, fig. 99/1-5. 
12 Monah, 1997, p. 354, fig. 99/7. 
13 Pogoševa, 1985, p. 95-242; fig. 489, 487, 488.  
14 Dinu, 2004, p. 31-57.  
15 Păunescu et alii, 1976, p. 221.  
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Fig. 4. Statueta de la Cucuteni-Dâmbu Morii16. 

 
Fig. 5. Amplasarea geografică a sitului de la Ripiceni-Holm17. 

                                                      
16 Dinu, 2004, p. 53, fig. 12/1.  
17 Boghian et alii, 2015, p. 638, fig. 1.  
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Fig. 6. Ripiceni-Holm. Harta magnetometrică a sitului (-15+15/alb-negru). A. Grup 
de locuințe aflat în partea estică a suprafeței măsurate; B. Mega-structura detec-
tată în proximitatea primului șanț al așezării; C. Construcție cu dispunere dife-

rită amplasată în preajma intrării principale în așezare (bastion)18. 

Începând cu anul 2010 aici se desfășoară un proiect de cercetare arheologică 
sistematic, coordonat de Dr. hab. Dumitru BOGHIAN și Dr. Aurel MELNICIUC, prin 
Muzeul Județean Botoșani19. Din punct de vedere geografic, așezarea de la Ripiceni-
Holm se găsește în partea de NE a satului Ripiceni, pe malul drept al Prutului (azi, Lacul 
de acumulare Stânca–Costești), la 1,2 km SSE de situl Ripiceni-Stânca și 300 m SSE 
de situl Ripiceni-La Monument.  

Din așezarea preistorică s-a păstrat aproximativ 40%, restul fiind erodat de lacul 
de acumulare amenajat pe râul Prut, aspect care a putut fi determinat ca urmare a cerce-
tărilor magnetometrice desfășurate relativ recent aici20 (Fig. 6). În complexele arheo-
logice cercetate au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, unelte, statuete 

                                                      
18 Asăndulesei, 2015, p. 207, fig. 115.  
19 Boghian et alii, 2015, p. 621-661.  
20 Asăndulesei, 2015, p. 203-210.  
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antropomorfe și alte materiale arheologice care demonstrează intensitatea locuirii în 
această zonă21. Prezența unui număr mare de statuete antropomorfe a fost semnalată 
și cu alte ocazii, numărul celor recuperate în urma perieghezelor și a cercetărilor din 
zona sitului fiind unul consistent și valoros.  

În contextul analizei motivului ornamental al șorțului din faza A-B a culturii 
Cucuteni ne referim și la o altă piesă mai puțin obișnuită în repertoriul de descoperiri. 
Piesa a fost descoperită la Ripiceni-Holm, în jurul sitului, ca urmare a unor cercetări 
de suprafață desfășurate de un colectiv de la Muzeul Județean Botoșani, alături de prof. 
Gheorghe STANCIU, localnic din Ripiceni. Piesa la care facem referire este un frag-
ment ceramic deosebit descoperit în această stațiune odată cu retragerea apelor lacului 
de acumulare din marginea așezării. Fragmentul aparține speciei ceramice de uz comun, 
cu aspect grosier, după toate probalitățile din zona mediană a unui vas de provizii. Pas-
ta vasului este de o foarte bună calitate pentru această categorie ceramică, uniformă 
și bine arsă, cu adaos de cioburi mici în pastă. Grosimea mare a fragmentului (1,8 cm) 
indică un vas de mari dimensiuni, iar suprafața acestuia a fost acoperită cu o angobă 
gălbuie (Fig. 7)22.  

Ceea ce atrage atenția în cazul de față nu este calitatea tehnică a acestui frag-
ment, ci o reprezentare inedită a unui motiv incizat, de mari dimensiuni, realizat pe  

 
Fig. 7. Fragment ceramic cu reprezentarea șorțului, Ripiceni-Holm23. 

                                                      
21 Melniciuc, Boghian, 2010, p. 6-9; Boghian et alii, 2016, p. 114-115. 
22 Melniciuc, 2008-2009, p. 76-78. 
23 Fotografie și desen realizate de Sebastian Marcel Ciupu de la Muzeul Județean Botoșani. 
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suprafața acestuia. Desenul reprezintă un triunghi cu laturile aproximativ egale de cca. 
6 cm, dispus cu unul din colțurile sale în jos. Toată suprafața este hașurată cu 13 linii 
incizate orizontal ce creează, astfel, o serie de benzi paralele ce acoperă toată suprafața 
vasului. Penultimile trei benzi de jos au la rândul lor un alt motiv decorativ format din 
benzi umplute cu mici incizii punctiforme, realizate cu un instrument foarte ascuțit, în 
număr descrescător (8, 7, 5), pe măsură ce ajunge la penultima bandă. Segmentele late-
rale ale triunghiului prezintă în completare un ornament sub formă de franjuri incizate 
oblic, dispuse paralel pe toată suprafața celor două laturi, a căror lungime descrește pe 
măsură ce coboară. Netezirea vasului a fost realizată cu o unealtă pentru șelfuit. Pe 
exteriorul fragmentului și pe interior se oabservă urme de la muchiile uneltei. Ținem 
să precizăm în plus faptul că decorul incizat a fost realizat în pasta crudă a vasului, 
până la uscare, iar angoba de culoare alb-gălbuie a fost aplicată ultima, fiind vizibilă 
în interiorul inciziilor.  

Transpunerea, în cazul de față, este nu doar a tehnicii de execuție, ci și a moti-
vului decorativ deseori întâlnit în plastica antropomorfă neo-eneolitică, cel al “șorțului” 
cu franjuri. Astfel, suntem de părere că avem de a face, în cazul de față, cu un motiv 
antropomorf stilizat, anume cel al triunghiului pubian feminin. După cunoștința noas-
tră, până în momentul de față este singura reprezentare de acest gen și executată în 
această manieră, cel puțin din materialele arheologice cunoscute și publicate. În gene-
ral, reprezentările antropomorfe redate prin incizie sunt extrem de rare. 

În cazul altor statuete, șorțul a fost rezervat nedecorat din câmpul total al aces-
teia. Reprezentările antropomorfe au fost acoperite aproape în totalitate, atât pe corp, 
cât și pe abdomen, picioare, fese, cu decor incizat. Doar zona pubiană a fost nedeco-
rată, prin aceasta devenind foarte vizibilă. Câteva exemplare de acest tip au fost desco-
perite la Vorniceni-Pod Ibăneasa, de către arheologul Maria DIACONESCU24 (Fig. 8). 

Reprezentările de la Vorniceni-Pod Ibăneasa atrag atenția printr-o serie de deta-
lii cu privire la modul de reprezentare al șorțului. Într-un caz a fost atașat un accesoriu, 
sau probabil o bijuterie/aplică circulară în partea inferioară. Forma este trapezoidală, 

 
Fig. 8. Statuete cu șorțul nedecorat. Vorniceni-Pod Ibăneasa25. 

                                                      
24 Diaconescu, 2003, p. 3-8; Diaconescu, 2007, p. 4-7; Diaconescu, 2011.  
25 Diaconescu, 2016, p. 133, fig. 1/1, 3.  
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cu linii incizate orizontale. Pe exterior sunt figurați fanjuri triunghiulari. Descoperi-
toarea artefactului26 consideră că prin pastilă ar fi fost marcați genunchii27, însă consi-
derăm că în acest caz intenția nu este legată de detaliile anatomice ale statuetei, ci dis-
cul este legat strict de reprezentarea unui element decorativ aplicat sau cusut pe șorț 
(Fig. 8). 

Interesant de remarcat este și șorțul unei statuete, care prezintă la capătul de 
jos o serie de incizii triunghiulare care se află cu vârful în jos, sugerând poate mărge-
luțe (?) aplicate, cu franjurii mici curgând liberi pe coapse în jos (Fig. 9). Interiorul 
este umplut cu benzi formate din linii incizate grupate în număr de 3, 3 și 4. Șorțul 
este demarcat de franjuri cu linie dublă28.  

  
Fig. 9. Șorț decorat. Vorniceni-

Pod Ibăneasa29. 
Fig. 10. Șorț decorat cu benzi. Vorniceni-

Pod Ibăneasa30. 

Tehnica de realizare a motivelor decorative de pe șorțuleț este diversă, uneori 
fiind asociate două sau trei tehnici pentru aceeași statuetă. Au fost identificate: inciziile 
(folosite în mod frecvent), exciziile, împunsături punctiforme, împunsături oblice (rea-
lizate cu unelte foarte ascuțite). Iese în evidență o statuetă decorată cu unghia în lutul 
moale (Fig. 12/5). Aceasta a fost pictată cu roșu, probabil integral, chiar dacă este fractu-
rată de la jumătate31. Pe una dintre statuetele întregi de la Vorniceni se remarcă împun-
sături, care se organizează în benzi descrescătoare, mergând spre poale: 6, 5, 4, 3, 232. 
Uneori întreg decorul interior este realizat doar prin împunsături punctiforme, precum 
în cazul unora descoperite la Iablona33 sau Vorniceni34 (Fig. 12). În cazul uneia dintre 
statuetele fragmentare de la Ripiceni se observă o alternare a benzilor, fiind asociate 

                                                      
26 Maria DIACONESCU, Muzeul Județean Botoșani.  
27 Diaconescu, 2016, p. 124.  
28 Diaconescu, 2016, p. 142, fig. 10/1.  
29 Diaconescu, 2016, p. 141, fig. 9/3.  
30 Diaconescu, 2016, p. 142, fig. 10/1.  
31 Diaconescu, 2016, p. 141, fig. 9/6.  
32 Diaconescu, 2016, p. 141, fig. 9/1. 
33 Monah, 1997, p. 351, fig. 2, 3 4. 
34 Diaconescu, 2016, p. 141, fig. 2. 



184 

 

liniile incizate cu șirurile de împunsături 
(Fig. 11). 

În ceea ce privește reprezentarea 
motivului ornamental al șorțului pe sta-
tuetele fazei Cucuteni B el apare pictat și 
nu incizat ca în etapele anterioare. Asis-
tăm, deci, la transpunerea, cu preponde-
rență, a acestui motiv (și a întregii vesti-
mentații) din tehnica decorativă a inciză-
rii, în cea a redării picturale. Câteva ex-
emplare concludente au fost descoperite 
la Koshylivtsi (Koșîlivți, Ternopil Oblast, 
Ucraina) şi arată în general un şorţ scurt, 
doar pe zona pubiană, care este supradi-
mensionată35 (Fig. 14). 

Fig. 11. Statuete antropomorfe 
decorate cu șorț descoperite la 

Ripiceni36. 

 
Fig. 12. Diferite tipuri de șorțuri. Vorniceni-Pod Ibăneasa37. 

                                                      
35 Burdo, 2005, p. 262, fig. 2/2. 
36 Fotografii realizate de Sebastian Marcel CIUPU de la Muzeul Județean Botoșani. 
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Culoarea de reprezentare este 
întotdeauna roşie. Pe statueta de la Cos-
tești IV șorțul apare dintr-o rețea de linii 
trasate cu negru, fiind fixat pe talie cu 
brâul format din două linii orizontale 
întrerupte de linii scurte verticale38.  

Șorțul de pe statueta de la Loma-
čincy arată un șorț din linii subțiri negre, 
răsucite, terminate probabil cu ceea ce ar 
putea simboliza plante39 (Fig. 13). Fus-
te și șorțuri din fibre vegetale și tulpini 
de plante sunt atestate etnografic la dife-
rite triburi din regiunile tropicale şi este 
posibil ca acestea să fi fost folosite40. În 
mare parte statuetele din această perioa-
dă prezintă canoane diferite de execuţie  Fig. 13. Statueta de la Lomačincy41. 

 
Fig. 14. Șorțuri pictate, legate la spate descoperite la Koshylivtsi (Koșîlivți, 

Ternopil Oblast, Ucraina)42. 

                                                                                                                                         
37 Diaconescu, 2016, p. 141, fig. 9/3. 
38 Markevici, 1981, p. 48, fig. 74/13; Monah, 1997, p. 423, fig. 171/8. 
39 Monah, 1997, p. 423, fig. 171/10. 
40 Monah, 1997, p. 196.  
41 Pogoševa, 1985, p. 203, fig. 738.  
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comparativ cu perioadele precedente, rochia largă, uneori în formă de clopot, fiind un 
element distinctiv pentru statuetele feminine43. 

Discuţii şi analogii  
Reprezentarea șorțurilor pe statuete nu se limitează doar la o singură cultură și 

nici măcar la o singură perioadă preistorică sau istorică. Șorțul este un element vesti-
mentar larg răspândit și bine reprezentat, în anumite culturi fiind chiar o predilecție 
pentru reprezentarea acestuia în anumite etape.  

 
Fig. 15. “Venus” din Lespugue, Franţa44. 

Cele mai timpurii reprezen-
tări ale unei piese vestimentare de tip 
sorțuleț (textile, plante sau realizată 
din blană), prinse de talia statuetelor, 
apar încă din Paleolitic. Acestea este 
posibil să fi fost realizate din fibre tex-
tile, probabil cânepă sau ceva asemă-
nător. Îmbrăcămite de genul rochie 
sau şorţ se observă pe partea posteri-
oară a unei statuete descoperite în ves-
tul Franţei, în peştera Rideaux, datată 
cca. 26.–24.000 BP (Fig. 15). Statue-
ta a fost realizată din fildeş şi respec-
tă oarecum canoanele de realizare din 
perioadă, prin steatopigie şi prin su-
pradimensionarea şoldurilor. Şorţul a  

fost realizat prin incizii paralele repetitive45. 
Pentru perioada neolitică unele dintre cele mai timpurii reprezentări ale unei 

piese textile apar pe statuete descoperite la Hacilar, Turcia (Fig. 16). Unele statuete au 
talia subliniată prin centuri, piese vestimentare mici în jurul taliei fiind frecvente. În 
cazul statuetei descoperite în clădirea Q4 şorţul este amplasat frontal şi este format din-
tr-o reţea de linii, care formează un textil rectangular prins la spate, cu benzi în prelun-
gire pe şolduri, pentru fixare. Statueta din clădirea Q5 are şorţul la spate, cu aceeaşi 
formă, rectangulară46.  

Aruncând o privire asupra peisajului neolitic, observăm faptul că sute de statu-
ete vinciene prezintă detalii vestimentare mai bogate, precum rochiile lungi, care se 
termină la glezne, cu mânecile drapate şi croite cu decolteu. Majoritatea statuetelor 
prezintă un costum format din două piese: o parte de sus, probabil o camaşă, şi partea 
de jos: fustă bogat decorată și cu linia taliei pronunţată. Centura este un obiect distinc-
tiv la multe dintre statuete, care uneori are forma unui şnur subţire. Altele au centura  

                                                                                                                                         
42 Pogoševa, 1985, p. 215/ fig. 830, p. 217/fig. 836. 
43 Kovács, 2017, p. 151-162. 
44 Soffer et alii, 2000, p. 521, fig. 10. 
45 Delporte, 1979, p. 35. 
46 Mellaart, 1961, p. 51. 



187 

  
Fig. 16. Statuete cu şorţ descoperite la Hacilar (Q4 şi Q5)47. 

reprezentată prin benzi largi, decorate elaborat. Unul dintre elementele distinctive de 
vestimentaţie sunt şorţurile care apar în mod frecvent pe statuetele aflate pe tron sau 
în genunchi. Cercetătorii, care au studiat problematica şorţurilor din cadrul acestei cul-
turi, au constatat faptul că nu există două şorţuri identice pe statuetele culturii Vinča48. 

În ceea ce privește zona minoică, observăm o perpetuare a reprezentării șorțu-
lui la statuetele care reprezintă divinități. “Zeiţa cu şerpi” arată ca un personaj pregătit 
pentru o ceremonie religioasă. A fost intepretată inclusiv ca fiind o preoteasă, care se 
pregăteşte de transformare sau de personificare a unei divinităţi. Femeia prezintă o 
serie de accesorii care scoate în evidenţă statutul social. O centură accentuează talia 
acesteia. În partea frontală, dar şi în cea posterioară, sunt prinse două şorţuri cu o bro-
derie elaborată. Pe dedesubt, statueta prezintă o fustă în formă de clopot, formată din 
şapte rânduri de material de culori diferite care se suprapun, fiind tot mai largi pe măsu-
ră ce merge spre picioare49.  

Reîntorcându-ne din nou la motivul şorţului din cadrul culturii Cucuteni, remar-
căm nu doar prezenţa lui pe reprezentările plastice antropomorfe, ci și transpunerea aces-
tuia inclusiv pe ceramica grosieră, aşa cum se vede pe vasul de provizii de la Ripiceni-
Holm. Ceea ce atrage atenţia, în cazul fragmentului mai sus amintit, este raritatea teh-
nicii de execuție a motivului decorativ, știut fiind faptul ca folosirea inciziei pentru 
ornamentarea vaselor este o tehnică mai rar întâlnită pentru faza Cucuteni A-B. Totuși, 
această tehnică de executare a decorului prin incizie este utilizată pe scară largă în orna-
mentarea plasticii antropomorfe. 

Semnificația acestei reprezentări este suficient de clară, fiind legată de un anu-
mit simbol al perioadei. În mentalitatea neolitică legătura între femeie și fertilitate este 
realizată tocmai prin scoaterea în evidență a atributelor sexuale. Analogiile cu privire la 
vasul antropomorfizat de la Ripiceni-Holm se regăsesc în etape mai timpurii, cu desco-
periri la Scânteia şi Dumeşti, situri încadrate în etapa Cucuteni A3. Pe vase mari de 
provizii au fost reprezentate cupluri care respectă principiul complementarietății băr-
                                                      
47 Mellaart, 1961, p. 51, fig. 9; p. 52, fig. 11.  
48 Jovanović, 2011, p. 40.  
49 Castleden, 1990, p. 13.  
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bat-femeie. Reprezentările antropomorfe pe vase de provizii, precum sunt cele de la 
Scânteia sau Dumești,50 sunt diferite, având în vedere reprezentări ale cuplului divin.  

Vasul de la Trușești, cu reprezentări duble, este cu adevărat special și trebuie 
tratat diferențiat în ceea ce privește aplicațiile antropomorfe de pe vase51. Nu este exclus 
ca și pe vasul de la Ripiceni să fi existat o reprezentare stilizată masculină, ca în cazul 
celor amintite mai sus. Faptul că simbolul sexualității feminine apare pe un fragment 
ceramic grosier scoate în evidență faptul că, uneori, motivul transcende strict reprezen-
tarea trupului feminin și acoperă o sferă de imaginar al comunităților cucuteniene mai 
vastă decât percepem la o primă privire. Aici includem și vasele de provizii, din pastă 
grosieră, care au fost antropomorfizate prin diferite aplicații sau tehnici în relief, ast-
fel încât au cuprins o componentă simbolică puternică care transpare la suprafața sau 
forma vasului. Din păcate, nu au fost recuperate și alte fragmente aparținând acestui 
vas şi nu ne putem pronunţa mai exact asupra funcționalității acestuia și a posibilită-
ţilor de interpretare.  

În definitiv, analizând un lot larg de statuete cu același motiv vestimentar - orna-
mental, trebuie să ne punem inevitabil întrebarea dacă nu cumva acest șorț a fost repre-
zentat pe statuete nu neapărat pentru a masca sau pentru a acoperi zona pubiană, cât 
mai degrabă pentru a marca zona respectivă, cu scopul de a scoate în evidență carac-
teristicile feminității și, probabil, ale fecundității pieselor respective52. În anumite cul-
turi și civilizații vorbim despre piese vestimentare sau accesorii care subliniază rolul 
de lider sau de apartenență la o anumită castă superioară. Aşa cum au remarcat şi alţi 
cercetători, șorțurile ar putea denota un statut distinct sau afiliere cu un anumit grup, 
clan sau familie53. Anumite elemente de vestimentație, inclusiv în cadrul culturii Cucu-
teni, au fost puse în discuție pentru a sublinia statutul social al personajelor întruchi-
pate. Așa cum diagonalele sunt reprezentate ca apanaj specific masculin54, observăm 
că șorțurile sunt un obiect vestimentar asociat doar cu statuetele feminine. Astfel, con-
statăm că este posibil ca respectivul șorț să reprezinte un anumit statut social al femeii, 
sau o anumită vârstă a personajului reprezentat. 
 
  

                                                      
50 Monah, 1997, p. 509, fig. 257; p. 491, fig. 239.  
51 Monah, 1997, p. 490, fig. 238/3.  
52 Kovács, 2016.  
53 Васић, 1906, p. 191; Jovanović, 2011, p. 40. 
54 Enea, 2016, p. 355-386.  
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