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DESCOPERIRI ALE ARTEI MINIATURALE DIN  
SITULUL DE LA PORŢ-CORĂU. PLASTICA ZOOMORFĂ 

 
 

Sanda Băcueţ Crişan* 
 
 

* Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău; sandabacuet2001@yahoo.ro 
 
 
Abstract. More than 150 anthropomorphic figurines and only 10 zoomorphic has been dis-
covered at Neolithic site from Port-Corau. Although the zoomorphic representations are not 
many in the Neolithic village from Port-Corau, some aspects concerning the role and impor-
tance of animals to this community were discovered, with an emphasis on the two discoveries 
related to funerary contexts; symbolism related to the display of prestige or connection made 
by the deers between real life and beyond, may be the reason why the marking of the two 
graves has been done through the animal.  
 
Keywords: Neolithic, zoomorphic figurines, function, graves. 
 
 

Peste 150 de reprezentări antropomorfe (statuete, vase antropomorfe) şi doar 
10 zoomorfe, aceasta este proporţia descoperirilor pe ansamblu sitului de la Porţ-
Corău, la care se adaugă cele cunoscute anterior din cercetările Doinei Ignat din 
partea bihoreană a sitului1. Plastica a fost, şi este un subiect al multor publicaţii sau 
studii, în special funcţionalitatea acestor piese suscitând numeroase discuţii. Este 
dealtfel şi cazul reprezentărilor zoomorfe întâlnite în siturile neo-eneolitice sub 
diferite forme: statuete, vase zoomorfe, aplicaţii în relief, décor pictat sau protome. 
Cum în general funcţionaliatea poate fi dedusă parţial din contextul de descoperire, 
vom prezenta astfel fiecare piesă identificată în cercetările noastre. 

1. Prima piesă a fost descoperită în nivel în SIV/2003, m.16–17/3,5, la -0,50 m 
şi reprezintă probabil un bovideu, fiind ruptă din vechime, nu prezintă elemente clare 
de identificare2. A fost confecţionată din pastă semifină de culoare cărămizie, degre-
sată cu nisip şi cioburi iar pe spate este decorată prin pictură, foarte slab păstrată, linii 
subţiri care merg de la cap spre partea inferioară a corpului. După nivelul de identi-
ficare şi aspect piesa poate fi atribuită descoperirilor de tip Suplac II. 

2. Tot din cercetările anului 2003, din G21 (având indicativul iniţial de M5) 
provine o aplicație în relief pe un fragment ceramic3. Fiind fragmentară putem spune 

                                                      
This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scien-
tific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0461. 
1 Ignat, 1998, p. 54-56. 
2 Băcueţ Crişan, 2008, pl. 73/5. 
3 Ibidem, p. 25, pl. 27/4. 
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doar faptul că piesa reprezintă un animal mascul. Pasta de bună calitate degresată cu 
nisip fin şi mică fină, și contextul de descoperire atribuie piesa primului nivel de tip 
Suplac.  

3. Cap de viţel – descoperit în anul 2011, în S13/2011, caroul 7/4,7, la -0,70 m. 
Piesa a fost identificată pe nivelul de conturare al unui mormânt de inhumaţie M2/2011 
(C166/2011) cercetat în caroul 6,8–7,8/4–5 la -0,704. Este confecţionată din pastă 
semifină de culoare cărămizie degresată cu nisip şi cioburi pisate. Goală în interior, 
marginile indică faptul că a fost prinsă de ceva. Pe baza caracteristicilor tehnice poate 
fi atribuită descoperirilor de tip Suplac II. 

 
a. b. 

Fig. 1. Porţ-Corău. Protomă zoomorfă – cap de viţel. 

4. Protomă zoomorfă – cervidae. Identificată în anul 2012, în secţiunea S21/ 
2012, m 25/1,4 la 1–1,10 m, în imediata apropiere a unui mormânt de inhumaţie M4/ 
2012 (C113/2012), cercetat în caroul 26/1–2, la 1–1,10 m adâncime. În acest context 
trebuie precizat faptul că la acest nivel au fost înregistrate doar două complexe, mor-
mântul de inhumaţie şi o parte dintr-un șănțuleț la metrul 23, la - 1,10 înregistrându-
se sterilul arheologic. Figurina a fost confecţionată din pastă semifină de culoare cără-
mizie degresată cu mâl şi nisip şi poate fi atribuită descoperirilor de tip Suplac II. 

a. 

 
b. 

Fig. 2. Porţ-Corău. Protomă – 
cervidee. 

                                                      
4 Băcueţ Crişan et alii, 2011, p. 246. 
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5. Protomă sau fragment de vas zoomorf – cap de pasăre. Se păstrează în între-
gime doar capul și o mică parte din cavitate. Piesa a fost identificată în S6/2011, 25-
26/4-5, într-o groapă plină de cenușă C22/2011. De culoare cărămizie, poartă în inte-
rior urme de angobă roşie. Pastă semifină degresată cu nisip fin şi mâl. Materialul 
ceramic descoperit împreună cu piesa datează dintr-o etapă timpurie de tip Suplac II. 

 

 

 

 
a. b. 

Fig. 3. Porţ-Corău. Fragment de vas zoomorf. 

6. Vas zoomorf, fragmentar descoperit în S4/2010, caroul 37–38/5, la -1–
1,10 m în nivel. Reprezintă partea inferioară a vasului fiind păstrate picioarele şi coa-
da reprezentată printr-o mică protuberanță. Confecţionat din pastă semifină, prezintă 
angobă lustruită de culoare cafenie şi urme de pictură. După pastă, lustru şi urmele de 
pictură poate fi atribuit grupului Pişcolt, reprezentat în acestă zonă prin câteva com-
plexe, dar care au fost conturate la -1,40–1,50 m adâncime. 

 
a. b. 

Fig. 4. Porţ-Corău. Vas zoomorf fragmentar. 

7. Vas zoomorf fragmentar, identificat în S23/2012, caroul 2/5, la -1,10–1,30 m 
în nivel. Se păstrează doar o mică parte din zona inferioară cu 2 fragmente de picior. 
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A fost confecţionat din pastă semifină degresată cu mâl şi nisip fin, la exterior prezintă 
urme de angobă roşie, sângerie peste care s-a pictat cu negru. Aspectul piesei, angoba 
roşie, degresarea cu mâl, indică apartentenţa la descoperirile de tip Suplac I. 

8. Picior de vas zoomorf descoperit în C13, o locuinţa de tip bordei sau o groa-
pă de mari dimensiuni din S18/2012, caroul 53–57, la adâncimea de 2 m. A fost con-
fecţionat din pastă semifină degresată cu mâl, la exterior a fost aplicată o angobă de 
culoare albă. Materialul descoperit în complex datează piesa printre descoperirile de 
tip Suplac I târziu sau II timpuriu. 

 
a. b. 

Fig. 5. Porţ-Corău. Vas zoomorf fragmentar. 

9. Corn de lut identificat în S23, caroul 6–8/2–4 la -0,60–0,80 m în nivel. 
Piesa a fost confecţionată din pastă semifină de culoare cărămizie degresată cu nisip. 
Aspectul general indică atribuirea piesei descoperirilor de tip Suplac II. 

10. Toartă zoomorfă? Un fragment de toartă care poartă la zona de curbură 
două protuberanţe mici care par să sugereze un animal. Datorită stării fragmentare 
atribuirea ei între reprezentările zoomorfe rămâne incertă.  

Reprezentările zoomorfe mai pot fi completate cu cele câteva descoperiri de 
coarne de lut de mici dimensiuni.  

Reduse ca număr reprezentările zoomporfe nu indică o preocupare a comuni-
tăţilor de la Porţ-Corău pentru realizarea sau utilizarea lor. Din cele 10 piese descrise 
mai sus una singură poate fi considerată figurină zoomorfă, majoritatea fiind protome 
sau fragmente de vase zoomorfe. 

Pe ansamblul sud-estului Europei, majoritatea figurinelor zoomorfe neolitice 
reprezintă animale domestice sugerând că reprezentările se referă la relaţiile din inte-
riorul comunităţii5. Mai mult, majoritatea apar în contexte casnice (locuinţe, gropi) 
uneori în construcţii cu caracterde cult6 extrem de rar sunt descoperite în morminte7. 
În contrast cu zona sud-est europeană sunt descoperirile din zona iberică unde majo-
ritatea figurinelor zoomorfe provin din contexte funerare, fiind în general vorba de 
reprezentări de lagomorfe8.  

                                                      
5 Bailey, 2000, p. 105. 
6 Mantu, 1994, p. 161. 
7 Raczky et alii, 2010, fig. 6/5 
8 Valera et alii, 2014, p. 20-21, tab. 1. 
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Contextele diferite de descoperire au făcut ca aceste figurine să fie văzute ca: 
instrumente utilizate în diverse ritualuri legate de cultivarea pământului şi de fertili-
tate, jucării, amulete împotriva infertilităţii feminine obiecte cu rol apotropaic sau 
totemic etc.9. Oricare ar fi funcţia atribuită, în noile studii privind relaţia om-animal 
aceste reprezentări sunt văzute ca mod de a exprima un concept într-un ritual, joc de 
rol sau negociere între anumite grupuri sociale10 legat de modul în care omul vede ani-
malul sau se vede pe el în relaţie cu acesta11. 

Cel de-al doilea tip de reprezentări zoomorfe-protomele, care în cazul desco-
peririlor de la Porţ reprezintă cervidee şi bovidee, pot fi puse în legătură cu două dintre 
descoperirile funerare, fără a face parte efectivă din inventarul mormintelor. Ampla-
sarea acestora în apropierea mormintelor, într-o zonă extrem de săracă în complexe, 
tipul de reprezentare extrem de realistic, raritatea reprezentărilor zoomorfe pe ansam-
blul sitului, ne face să avansăm ideea ca acestea ar putea reprezenta părţi din anumite 
“semne de mormânt”, indicatori pentru urmaşi ai semnificaţiei locului, ai păstrării 
memoriei locului de înmormântare. Posibilitatea marcării mormintelor în perioada 
neo-eneolitică nu este o ideea nouă, ea a mai fost sugerată în literatura de specialitate 
în cazul unor morminte alăturate într-un spaţiu mic unde niciunul dintre acestea nu a 
fost afectat de altele ulterioare12 precum şi de descoperirea unui cap de piatră pe nive-
lul mormântului de incineraţie de la Gura Baciului – M713.  

Vasele zoomorfe nu sunt o noutate pentru situl de la “Corău”, câteva frag-
mente au fost deja prezentate în literatura de specialitate14. În privinţa utilizării aces-
tui tip de piesă un vas cu caracteristici animaliere a fost utilizat ca urnă pentru un mor-
mânt de incineraţie la Plateia Magula Zarkov15, dar majoritatea vaselor zoomorfe sunt 
descoperite în contexte casnice, locuinţe sau gropi16. O descoperire de la Mălăieştii 
de Jos a fost pusă în legătură cu viaţa spirituală a comunităţii dat fiind asocierea în 
acelaşi complex cu statuete antropomorfe, un phalus, un vas askos şi numeroase alte 
vase amplasate în jurul unei vetre17. În încercarea de a aduce un plus de informaţie 
asupra funcţionalităţii acestor tipuri de artefacte conţinutul a 5 vase zoomorfice frag-
mentare a fost supus analizei spectrometrice, rezultatele nefiind însă concludente. 
După autori conţinutul original a inclus găsimi, uleiuri, posibil combustibil fosil şi 
ceară de albine, urme de cedru, în ansamblul lor substanţe cu proprietăţi de combustie, 
iluminat, cu propietăţi aromatice sau medicinale. Toate aceste substanţe şi proprietăţile 
lor putând induce funcţia de lampă, instrumente utlizate în arderea tămâiei sau contai-

                                                      
9 Goncalves, 2009, p. 237-260; Cardoso, 200; Maxim, 1999, p. 5; Nanoglou, 2008, p. 1. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. 3. 
12 Fowler, 2004, p. 37. 
13 Lazarovici-Maxim, 1995, p. 186-187.  
14 Ignat, 1998, p. 54-56. 
15 Nanoglu, 2009, p. 198. 
16 Frânculeasa, 2012, p. 67. 
17 Ibidem. 
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nere pentru substanţe aromatice sau medicale18, pe ansamblu funcţii atribuite şi altă-
raşelor19.  

Ultimul aspect care trebuie luat în considerare atunci când ne referim la repre-
zentările zoomorfe este acela al identificării animalului reprezentat. Un prim aspect 
remarcat în aproape toate studiile care ating acest subiect este covârşitoarea prezenţă 
a bovinelor, ovicaprinelor şi cervidelor20, fără a exista neapărat o legătură între impor-
tanţă economică a animalelor şi reprezentarea zoomorfă, uneori cele mai prezente 
animale în dieta comunităţii lipsind din reprezentările figurate21. Pornind din neolitic 
şi până la comunităţile trandiţionale din ziua de azi, bovinele au fost văzute ca sim-
boluri ale bogăţiei şi prestigiului, având numeroase utilizări: tracţiune, produse secun-
dare sau primare22. Cevidele, în special cerbul, au fost văzute ca elemente liminale 
care leagă această lume de lumea de dincolo, simbol al renaşterii dar şi animal tote-
mic strâns legat de mediul înconjurător, utilizarea coarnelor ca ornament fiind de ase-
menea legate de afişarea prestigiului23.  

Concluzii 
Cu toate că reprezentările zoomorfe nu abundă în situl neolitic de la Porț- 

Corău, în condiţiile în care au fost cercetaţi mai mult de 11000 mp, au putut fi sur-
prinse câteva aspecte legate de rolul și importanța animalelor pentru comunitatea de 
aici, cu o accentuare asupra celor două descoperiri legate de contextele funerare. 
Simbolistica legată de afișarea prestigiului sau de conexiunea realizată de cervide 
între viața de aici și cea de dincolo a putut fi motivul pentru care, marcarea celor 
două morminte s-a făcut prin intermediul celor două capete. Cele 10 piese sunt dife-
rite din punctul de vedere al animalului reprezentat, al modului de confecţionare şi 
binenţeles din punct de vedere cronologic, majoritatea pieselor putând fi atribuite 
nivelelor timpurii de la Porţ, de tip Suplac I sau II timpuriu24. Din 10 piese, 5 repre-
zintă bovidee, 2 cervide şi o pasăre, restul fiind neidentificabile.  
  

                                                      
18 Marangou, Stern, 2009, p. 409. 
19 Băcueţ Crişan, Bejinariu, 2010, p. 78-79. 
20 Mantu, 1994, p. 165; Boghian, 2008-2009, p. 167; Vitezović, 2015, p. 10. 
21 Russel, During, 2006, p. 73; Vitezović, 2015, p. 8. 
22 Ibidem, p. 17 
23 Ibidem, p. 18. 
24 Băcueţ Crişan, Pop, 2014, p. 36. Nu este pentru prima dată când facem precizarea că în stu-
diile noastre utilizăm termenul “de tip Suplac I sau II sau III” nu în sensul dat de Doina Ignat, 
de etape ale grupului Suplacu de Barcău, ci acela de etape de evoluţie ale comunităţii de aici.  
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