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Abstract: On the occasion of the preventive archaeological excavations made in 2011 on the future
route of A1 Highway, in the area of Șoimuș village, Hunedoara County, an interesting neolithic settlement was
discovered, with numerous features (pits, dwelling structures, enclosures). In this contribution we intend to
discuss about a special category of objects, namely anthropomorphic representations. These were recovered from
secure contexts, and one of them is unique in the archaeological discoveries of Romania.
Rezumat: Cu ocazia săpăturilor arheologice preventive din anul 2011 de pe traseul viitoarei Autostrăzi
A1, în zona localităţii Șoimuș, jud. Hunedoara, a fost descoperită o interesantă aşezare neolitică, cu numeroase
complexe (gropi, structuri de locuire, şanţuri de delimitare). În această contribuţie ne propunem să valorificăm o
categorie interesantă de obiecte descoperite cu ocazia acestor cercetări arheologice, şi anume reprezentările
antropomorfe. Acestea au fost recuperate din contexte sigure, iar una dintre ele reprezintă un unicat la nivelul
descoperirilor arheologice din România.
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 Introducere
Cu ocazia lucrărilor de construcţie a traseului de Autostradă A1, segmentul situat între Deva şi
Orăştie, o echipă mixtă formată din arheologi ai Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” din
Bucureşti, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi Muzeului Naţional de Istorie a României a
desfăşurat în perioada 16 august-16 noiembrie 2011 cercetarea arheologică preventivă în aşezarea
Şoimuş 1-Teleghi 1. Aceasta este poziţionată pe raza comunei Şoimuş, între localitatea cu acela;i nume
şi satul Bălata, judeţul Hunedoara, în punctul La Avicola (Ferma 2), pe prima terasă a Mureşului (pe
direcţia est-vest), aflată în sectorul său mijlociu (pl. I/1, 2). Pe hărţile Direcţiei Topografice Militare din
anii 1970 punctul în care se găseşte aşezarea cercetată se numeşte Dumbrava (pl. I/1).
Având în vedere mărimea şi complexitatea arheologică a lucrărilor, situl a fost împărţit în două
sectoare: “zona A”, nucleul neo-eneolitic, cercetat de către specialişti ai instituţiilor bucureştene, şi
“zona B”, aşezare de epoca bronzului, cercetată de către specialiştii muzeului din Deva2. Pe toată
suprafaţa “zonei A” au fost identificate aproximativ 700 de complexe, databile în perioadele neolitic,
epoca bronzului, epoca romană, perioadele post-romană şi medievală timpurie (pl. II/1, 2).
Pe baza observaţiilor preliminare din teren, putem susţine existenţa unei aşezări neoeneolitice cu două faze principale de locuire. Din punct de vedere al stratigrafiei, prima fază
corespunde unei aşezări constituită din bordeie, urmată de o nivelare a terenului cu un sediment brun
cenuşos descoperit în partea superioară a umpluturii multor complexe. A doua fază de locuire
corespunde unor construcţii de suprafaţă şi a fost descoperită din punct de vedere stratigrafic la 0,40
m adâncime (după îndepărtarea nivelului vegetal). Aici s-a identificat un nivel de distrugere consistent,
format din chirpici ars împrăştiat pe toată suprafaţa (unele fragmente mai păstrau urme de nuiele),
vetre, fragmente de podele din lut cu substrucţie formată din pietriş de râu, gropi de par şi un
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În urma diagnosticului intruziv efectuat pe segmentul de autostradă înaintea desfăşurării cercetărilor
arheologice, tot în raza comunei Șoimuș, a fost identificat un al sit ce a primit convenţional numele de Șoimuș 2”,
vezi C.D. Țuțuianu et alii 2012, p. 292.
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Lungimea sitului a fost de 550 de metri, ajungând în unele locuri la o lăţime maximă de 100 de metri. În total în
ambele sectoare au fost descoperite şi cercetate peste 1100 de complexe.
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material arheologic foarte bogat (ceramică, oase, material litic). Majoritatea complexelor preistorice
sunt reprezentate de o varietate de gropi cu întrebuinţare diversă: gropi pentru provizii, gropi pentru
extracţia lutului, transformate ulterior în gropi menajere, bordeie şi şanţuri (de delimitare ?), ultimele
concentrate în partea de vest a aşezării.
O primă concluzie pe care o putem trage în urma cercetării “zonei A” a sitului Șoimuş 1 este
că în perioada neo-eneolitică a existat o intensă locuire pe această terasă a Mureşului, lucru dovedit
de cantitatea impresionantă de material arheologic descoperit, din care putem enumera: ceramica
grosieră şi fină (166 de vase întregi şi numeroase alte fragmente ceramice, figurine antropomorfe şi
zoomorfe, peste 200 de greutăţi din lut întregi şi fragmentare), piese litice (lame şi lamele de silex şi
obsidian, râşniţe, aproximativ 150 topoare şi dăltiţe întregi şi fragmentare din piatră şlefuită), oase
prelucrate (ace, împungătoare, spatule, pandantive, 10 cârlige de pescuit) şi neprelucrate, piese de
cult (16 altare miniaturale cu trei sau patru picioare și cu decor incizat). Au fost recoltate, de
asemenea, un număr impresionant de oase de animale.3
În acest articol ne propunem să analizăm şase piese descoperite în această aşezare, şi anume
reprezentări antropomorfe pe vase găsite în contexte clare (locuinţă, şanţ de delimitare şi gropi). În
continuare vom descrie, pe scurt, piesele respective şi contextele în care acestea apar.

 Piese şi contexte
1) Fragment de vas de dimensiuni mari, cu o reprezentare antropomorfă în relief (pl. III/1a,
1b). Pasta este grosieră, cu degresant constând din nisip, iar culoarea cărămiziu închis. Din personajul
reprezentat pe vas s-a păstrat numai partea superioară şi foarte puţin din picioare. Ochii sunt marcaţi
foarte neglijent, prin două incizii (una verticală şi cealaltă orizontală), mâinile sunt îndreptate în jos.
De asemenea, sânul stâng este mai bine reliefat, ceea ce ne sugerează faptul că este vorba de un
personaj feminin. Piesa a fost descoperită la adâncimea de 0,35 m în umplutura Complexului 183.
Complexul 183 este o groapă de provizii de formă ovală cu suprafaţa pereţilor neregulată,
transformată într-o etapă ulterioară în groapă menajeră (pl. V). Dimensiuni: lungimea este de 1,70 m,
lăţime 1,50 m, adâncimea maximă de la conturare: 0,80 m. În partea de est complexul prezenta o
alveolare. Umplutura era formată dintr-un pământ brun cenușos, pigmentat cu fragmente de cărbune.
După secţionarea pe jumătate s-au putut constata mai multe lentile succesive de lut galben, cenuşă şi
chirpici ars. În partea superioară a complexului s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roată cu
decor incizat de epocă medievală timpurie, angrenate din nivelurile de locuire posterioare. Inventar
arheologic: ceramică lucrată cu mâna, lipitură de vatră, plastică antropomorfă, oase de animale
neprelucrate, arse şi nearse.
2) Fragment de vas cu o reprezentare antropomorfă în relief (pl. III/2a, 2b). Pasta este
semifină, cu degresant constând în nisip şi pietricele, culoarea este cărămizie, cu urme evidente de
netezire a suprafeţei. Reprezentarea antropomorfă are dublă conotaţie: un personaj cu mâinile
îndreptate în jos şi cu picioarele depărtate, dar în acelaşi timp poate fi privit şi ca o faţă umană cu
sprâncene, ochi, nas şi gură. Din capetele picioarelor (respectiv colţurile gurii) pornesc trei linii scurte,
incizate şi paralele a căror semnificaţie ne scapă pentru moment. Fragmentul ceramic a apărut la
adâncimea de 0,25 m în umplutura Complexului 210. Complexul 210 este un bordei de formă
neregulată, cu pereţii uşor oblici (pl. VI). Dimensiuni: lungimea este de 6,80 m, iar lăţimea maximă de
4,00 m. În timpul cercetării, în interiorul complexului au fost identificate, pe lângă o serie de trepte şi
banchete cruţate în pământul steril din punct de vedere arheologic, şi două gropi: prima, C. 210 A,
de formă circulară, se afla în partea de nord a complexului, a avut ca diametru circa 0,60 m,
adâncimea de 0,60 m de la conturare, cu umplutură de consistenţă brună şi era o groapă de
implementare a unui stâlp de rezistenţă; cea de-a doua, C. 210 B, se afla pe centrul locuinţei, era
ovală şi avea lăţimea de 2,60 m, lungimea de 3,50 m şi adâncimea maximă de la conturare de -1,75
m. Umplutura acesteia era formată dintr-un pământ brun, pigmentat cu fragmente de chirpici ars şi
cărbune, în care s-au putut observa şi câteva lentile de cenuşă. Stratul final de umplere al întregului
bordei era format din cenuşă şi a fost identificat pe toată suprafaţa lui. Ca şi în celălalt bordei
prezentat în studiul de faţă, şi aici a fost găsită o cantitate foarte mare de material arheologic.
Procentul destul de ridicat al materialului litic (nuclee de silex şi obsidian cu urme de debitaj, lame de
silex, lame de obsidian, topoare şi dălţi de piatră) şi osteologic (împungătoare, spatule, ace, coarne
3

Pentru mai multe detalii vezi și R. Petcu et alii 2012, p. 291-292.
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prelucrate) descoperit în complex ar putea indica funcţionalitatea construcţiei ca atelier de prelucrare
a uneltelor de piatră şi os.
3) Fragment de vas de mari dimensiuni, cu o reprezentare antropomorfă în relief (pl. III/3a,
3b). Pasta este grosieră, cu degresant constând din nisip şi pietricele, culoarea este cărămizie, iar
suprafaţa prezintă urme de netezire. Din reprezentarea antropomorfă s-a păstrat doar partea
inferioară, parţial, fiind conturate foarte realist genunchii şi laba piciorului stâng. Fragmentul ceramic a
fost recuperat din umplutura Complexului 236 B, un bordei de formă neregulată, cu pereţii drepţi şi
fundul uşor concav (pl. VII). Dimensiunile acestuia sunt următoarele: lungime 4,60 m, lăţime 3,00 m,
adâncimea finală de la conturare 0,90 m. Complexul prezenta un singur strat de umplere alcătuit din
pământ brun-negricios pigmentat cu cărbune, cenuşă şi fragmente de chirpici ars. În partea de sud,
bordeiul suprapunea parţial C. 236 A (groapă de provizii/menajeră). În interiorul complexului nu au
fost găsite urme ale unei vetre amenajate, ceea ce poate indica faptul că este vorba despre o locuinţă
sezonieră sau o anexă. În timpul cercetării s-a putut recolta o cantitate apreciabilă de material
arheologic după cum urmează: ceramică lucrată cu mâna, plastică antropomorfă, material litic (nuclee
de silex ce prezintă urme de prelucrare, lame de silex, topor de piatră), fragmente de chirpici ars cu şi
fără amprente vegetale, material osteologic format din oase de animale prelucrate (împungătoare,
spatule, ac de pescuit fragmentar) şi neprelucrate.
4) Fragment de vas cu reprezentare antropomorfă în relief (pl. IV/1a, 1b). Pasta este grosieră,
degresantul constă în nisip şi pietricele, iar culoarea este cărămiziu închis. Personajul reliefat, păstrat
în întregime, are braţele întinse orizontal, ochii figuraţi prin două incizii orizontale şi forma capului
triunghiulară. Din capătul mâinii drepte pornesc două linii paralele, incizate, dimensiunea mică a
fragmentului ceramic împiedicându-ne să tragem vreo concluzie cu privire la semnificaţia acestora.
Fragmentul a apărut în umplutura Complexului 237. Acesta reprezintă cel mai probabil un şanţ de
delimitare, cu pereţii drepţi, care a funcţionat într-o anumită etapă a aşezării, fapt sesizat în urma
intervenţiilor ulterioare asupra complexului remarcate de noi (gropi pentru extracţia lutului, care
suprapun şi străpung şanţul). Dimensiuni: lungimea este de 31 m, lăţimea maximă de 0,75 m, iar
adâncimea maximă de la conturare de 0,75 m (pl. VIII). În interiorul şanţului au fost descoperite
fragmente ceramice lucrate cu mâna, plastică antropomorfă, greutăţi din lut, material litic (topoare de
piatră şlefuită, râşniţă din piatră, nuclee şi lame din silex şi obsidian), fragmente osteologice umane şi
de animale. Trebuie menţionat faptul că o mare parte din material este posibil să fi fost purtat în şanţ
din complexele care îl intersectează, mare parte dintre ele fiind transformate ulterior in gropi
menajere.
5) Fragment de vas cu reprezentare antropomorfă în relief (pl. IV/2a, 2b). Din vasul respectiv
s-a păstrat foarte puţin, reprezentarea antropomorfă desprinzându-se de acesta, ceea ce dovedeşte că
aceste reprezentări erau modelate separat şi apoi aplicate pe vase. Pasta este grosieră, degresantul
folosit fiind nisipul, iar culoarea recipientului este cărămiziu închis. Personajul reprezentat este
feminin, cu mâini şi picioare foarte scurte, sânii modelaţi neglijent şi abdomenul reliefat. Piesa a
apărut în umplutura Complexului 458, care era o groapă de provizii de formă ovală, cu suprafaţa
pereţilor neregulată, transformată ulterior în groapă menajeră (pl. IX). Dimensiuni: lungimea era de
2,10 m, lăţimea de 1,80 m, iar adâncimea maximă de la conturare de 1,00 m. Umplutura era formată
din pământ brun, pigmentat cu cărbune şi chirpici ars. După secţionare s-au putut remarca două
intervenţii de igienizare a gropii constituite dintr-o lentilă de arsură (cenuşă, cărbune şi chirpici ars),
urmată ulterior de o lentilă de lut galben dispusă pe toată suprafaţa complexului. Inventarul
arheologic consta în ceramică lucrată cu mâna, plastică antropomorfă, fragmente de chirpici ars cu
amprente vegetale, lipitură de vatră, oase de animale prelucrate (spatule şi împungătoare) şi
neprelucrate.
6) Fragment dintr-un vas de dimensiuni mari, cu o reprezentare antropomorfă în relief (pl.
IV/3a, 3b). Pasta este grosieră, degresantul folosit fiind nisipul și pietricelele, culoarea este cărămizie,
iar suprafața este netezită. Pe vas este reprezentat un personaj feminin în timpul nașterii, cu sânii clar
reliefați, abdomenul profilat și un nou-născut. Sunt reprezentate de asemenea, într-o manieră foarte
realistă, gura (cu grimasa specifică efortului nașterii) și ochii, prin două incizii orizontale, adâncite.
Întreaga scenă este plasată într-un cadru rectangular realizat din brâu alveolar realizat prin
împunsături cu degetele într-o bandă de lut aplicată pe corpul vasului. Piesa a fost descoperită în
nivelul de distrugere al locuinței de suprafață L1 (pl. X), la adâncimea de 0,50 m și, din câte
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cunoaștem, reprezintă o raritate la nivelul descoperirilor neolitice din sud estul Europei. Locuinţa de
suprafaţă L1 era incendiată, de formă rectangulară (forma locuinţei este ipotetică, identificarea s-a
putut face în urma conturării nivelului de distrugere al acesteia); lungimea ei este de 14 m, lăţimea de
11 m. Aflată imediat sub vegetalul actual la -0,30 m adâncime, locuinţa a fost foarte puternic afectată
de lucrările agricole moderne. Umplutura era formată dintr-un nivel de distrugere consistent, cu o
grosime de 0,50 m, care avea în componenţă fragmente de cărbune şi chirpici ars, de diferite mărimi,
cu şi fără amprente vegetale. Singurele elemente constructive clare au fost surprinse pe latura de sud
a locuinţei şi constau din trei vetre şi câteva lentile de lut galben identificate pe suprafeţe relativ
reduse, ce ar putea indica prezenţa unei podele. Vatra numărul 1 (V1) avea ca dimensiuni 1,00 x 0,80
m. În urma secţionării au fost surprinse patru niveluri succesive de refacere, ce ar putea indica o
funcţionare mai îndelungată a locuinţei. Vetrele numerele 2 şi 3 sunt simple şi aveau ca dimensiuni:
1,50 x 1,00 m (V2), respectiv 0,65 x 0,40 m (V3), amândouă fiind amenajate pe câte un pat subţire
de pietriş de râu. În timpul cercetării în perimetrul locuinţei nu au fost identificate gropi de par sau
şanţuri de fundaţie. De pe urma fragmentelor de chirpici descoperite putem presupune că pereţii
locuinţei au fost construiţi în sistemul paiantei: împletitură din nuiele cu lut peste ele. Inventarul este
foarte bogat: vase ceramice întregi şi fragmentare, plastică antropomorfă, greutăţi din lut, unelte din
os, silex, obsidian şi piatră: râşniţe, topoare, percutoare.

 Analogii, semnificaţii şi încadrarea cultural-cronologică a pieselor
Reprezentările antropomorfe de pe vasele neo-eneolitice apar încă din primele etape ale epocii
şi sunt prezente în toate culturile şi stilurile ceramice de la Dunărea de Jos. Asupra acestui fapt şi a
posibilelor semnificaţii ale unor asemenea piese am scris cu altă ocazie (C.E. Ştefan 2011, p. 195201), aşa că nu vom insista prea mult pe această temă. Reamintim faptul că piese de acest tip au fost
recuperate din aşezarea de la Turdaş, prin cercetările mai vechi ale Zsófiei von Torma (M. von Roska
1941, p. 327, pl. CXLI; pl. CXLII, fig. 1-11). În cazul pieselor noastre se poate remarca lesne că toate
provin din contexte sigure (locuinţe şi gropi), contexte ce par să ţină de sfera domestică de activitate.
Cea care ne atrage atenţia este piesa reprezentând o scenă de naştere, rară în neoliticul sud
est european, după cunoştinţele noastre (pl. IV/3a, 3b). O sinteză relativ recentă pe tema naşterii în
preistorie constata că acest domeniu a fost neglijat în raport cu celălalt punct de interes major al
evoluţiei omului (moartea), poate şi datorită rarităţii descoperirilor arheologice din neolitic legate de
naştere (E. Beausang 2000, p. 69). În aceeaşi contribuţie este prezentată o descoperire din aşezarea
de la Kissonerga-Mosphilia (Cipru), şi anume o figurină antropomorfă, pe care este pictat cu roşu un
copil exact în momentul naşterii (E. Beausang 2000, p. 80, fig. 5).
Încadrarea cultural-cronologică a aşezării de la Şoimuş-La Avicola (Ferma 2) este dificil de
realizat în stadiul actual al prelucrării materialului arheologic. Aceasta va putea fi făcută judicios şi
pertinent numai după procesarea şi punerea în context a întregului lot ceramic recoltat din aşezare, lot
care se află în prezent în custodia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane de la Deva. Cercetările
anterioare în aşezarea de la Şoimuş, în punctele Abator şi la fundaţiile Fermei nr. 2 demonstraseră
existenţa unei locuiri neolitice de mare întindere, cu elemente de factură Turdaş şi ceramică pictată de
tip Lumea Nouă-Tăualaş (F. Draşovean, M. Rotea 1986, p. 9-24).
Pe baza câtorva vase şi fragmente ceramice din această aşezare aflate la Institutul de
Arheologie din Bucureşti şi a cercetărilor anterioare efectuate în aşezarea de la Şoimuş, putem avansa
unele ipoteze în această direcţie.
Astfel, tipul de incizie în bandă în care se află la rândul lor incizii dispuse câte trei sau mai
multe (pl. XI/3; XII/2, 4), este specific stilului ceramic Turdaş, întâlnite şi la Orăştie-Dealul Pemilor
(punct X2) (S.A. Luca 1997, p. 61, pl. XI/12; XX/6, 16; XXV/3-6; XXVII/2, 6, 8, 10) sau Turdaş-Luncă
(S.A. Luca 2001, p. 55-56, fig. 7/13; 25/7; 27/6, 8; 28/1). Tipul de decor cu împunsături fine şi rare,
mărginite de incizii, de pe paharul de la pl. XI/4 îl întâlnim, de asemenea la Turdaş-Luncă (S.A. Luca
2001, fig. 27/4), dar şi benzile incizate umplute cu împunsături mai viguroase (S.A. Luca 2001, fig.
31/7; 36/1; 42/4), pe care le putem observa şi la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2) (S.A. Luca 1997,
pl. VI/14; XLIV/8).
O problemă interesantă o ridică cele două boluri pictate cu roşu pe fond bej-gălbui (pl. XI/1,
2). Acestea aparţin speciei pictate de tip Lumea Nouă-Cheile Turzii, analogii pentru ele găsindu-se la
Cheile Turzii-Peştera Ungurească (C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici 2006, p. 409, fig. III.e4 b), Cheile
Turzii-Peştera lui Binder (C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici 2006, p. 418, fig. III.e14) sau Tărtăria,
nivelurile IIa şi IIb (C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici 2006, p. 420, fig. III.e17).
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Pentru o încadrare a aşezării de la Şoimuş-La Avicola (Ferma 2) în stilul ceramic Turdaş
pledează şi formele de vase. Astfel, tipul de amforă pântecoasă cu gât masiv (Pl. XII/1) îl întâlnim atât
la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2) (S.A. Luca 1997, pl. XVI/8, 10, 12), cât şi la Turdaş-Luncă (S.A.
Luca 2001, fig. 44/4), la fel şi oala grosieră cu patru apucători (pl. XI/5a, 5b) apare frecvent la
Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2) (S.A. Luca 1997, pl. V/3; XVII/5; XXII/5; XXXV/4, 6; XLVI/10), dar şi
la Turdaş-Luncă (S.A. Luca 2001, fig. 14/3; 32/10; 41/6; 45/4).
Grupul cultural Turdaş este paralelizat cu fazele B2 şi C ale culturii Vinča pe baza unor
analogii, cum ar fi de pildă unele materiale din aşezarea de la Vršac-At (Gh. Lazarovici 1981, p. 183185; C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici 2006, p. 569-570, fig. IV.e2/1-7). Pentru autorii menţionaţi există
o serie de elemente comune care definesc grupul Turdaş în neoliticul târziu din Transilvania cum ar fi:
dinamismul arhitectural al aşezărilor (aşezări întinse, fortificate, cu depuneri în formă de tell;
dinamismul locuinţelor (locuinţe mari, cu podele şi structuri masive de stâlpi); dinamismul artefactelor
(în special al ceramicii) (C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici 2006, p. 573). Dintre aşezările turdăşene mai
bine cercetate amintim pe cele de la Turdaş, Orăştie-Dealul Pemilor, Tăulaş, Valea Nandrului, ZlaştiGruiul lui Moş, Peştera Cauce (C.M. Lazarovici, Gh. Lazarovici 2006, p. 573-581).
Cele trei aşezări de la Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2) şi
Turdaş-Luncă sunt relativ apropiate una de alta, primele două aflându-se la cca. 25 de km în linie
dreaptă, între Şoimuş şi Turdaş fiind cca. 20 de km, iar între Turdaş şi Orăştie cca. 6 km. De altfel, S.
A. Luca plasează aşezarea de la Şoimuş în cultura Turdaş (S.A. Luca 1997, p. 70; S.A. Luca 2005, p.
151). Tot graţie cercetătorului sibian avem şi câteva date radiocarbon prelevate din aşezarea de la
Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2), care plasează grupul Turdaş în prima jumătate a mileniului V BC
(S.A. Luca 2001, p. 139-143, pl. VI-IX).
O excelentă contribuţie recentă vine să nuanţeze cronologia relativă şi absolută a grupului
Turdaş, văzut într-un cadru mai larg al sfârşitului neoliticului târziu şi începutului eneoliticului timpuriu
din Banat şi Transilvania (F. Draşovean 2013, p. 11-34). Noile cercetări întreprinse în această zonă în
situri descoperite recent sau în aşezări mai vechi vor pune în lumină şi mai clar pe viitor, fără îndoială,
evoluţia eneoliticului timpuriu din Banat şi Transilvania, secvenţă esenţială înţelegerii neo-eneoliticului
sud-est european.
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Pl. I. 1. Poziţia topografică a zonei cercetate din aşezarea de la Şoimuş; 2. Zona investigată în
aşezarea de la Şoimuş văzută de pe Google Earth.
1. The topographic position of the area investigate dat Şoimuş; 2. The excavated area from the
settlement of Şoimuş seen on Google Earth.
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Pl. II. 1. Fotografie aeriană dinspre sud a zonei cercetate de la Şoimuş; 2. Fotografie aeriană dinspre
vest a zonei cercetate de la Şoimuş.
1. Aerial photo from the south of the researched area from Şoimuş; 2. Aerial photo from the west of
the researched area from Şoimuş.
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Pl. III. 1-3. Reprezentări antropomorfe de la Şoimuş.
1-3. Anthropomorphic representations from Şoimuş.
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Pl. IV. 1-3. Reprezentări antropomorfe de la Şoimuş.
1-3. Anthropomorphic representations from Şoimuş.
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Pl. V. Şoimuş. Complexul 183.
Şoimuş. Complex 183.
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Pl. VI. Şoimuş. Complexele 210A şi 210B.
Şoimuş. Complexes 210A and 210B.
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Pl. VII. Şoimuş. Complexele 236A şi 236B.
Şoimuş. Complexes 236A and 236B.
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Pl. VIII. Şoimuş. Complexul 237A.
Şoimuş. Complexe 237A.
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Pl. IX. Şoimuş. Complexul 458.
Şoimuş. Complexe 458.
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Pl. X. Locuinţa L1. Plan şi profil.
Dwelling L1. Plan and profile.
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Pl. XI. Ceramică de la Şoimuş. 1. Complexul 324; 2. Complexul 453; 3. Complexul 177; 4. Complexul
352; 5 (a, b). Complexul 385.
Pottery from Şoimuş. 1. Complex 324; 2. Complex 453.; 3. Complex 177; 4. Complex 352; 5 (a, b).
Complex 385.
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Pl. XII. Ceramică de la Şoimuş. 1. Locuinţă de suprafaţă L7; 2. Complexul 98; 3 (a, b). Complexul
353; 4. Complexul 467.
Pottery from Şoimuş. 1. Dwelling L7; 2. Complex 98; 3 (a, b). Complex 353; 4. Complex 467.
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