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Prefaţă

Lucrarea de faţă îşi propune să valorifice cele mai 
reprezentative statuete şi vase antropomorfe din 
colecţiile Muzeului Judeţean Botoşani, respectiv ale 
Muzeului de Istorie Botoşani şi Muzeului de Arhe-
ologie din Săveni. Pe teritoriul judeţului Botoşani 
există numeroase situri preistorice de importanţă 
naţională şi chiar europeană, iar cele două muzee 
menţionate au colecţii impresionante, provenind 
din săpături sistematice, din cercetări de suprafaţă 
sau prin contribuţia unor pasionaţi de arheologie.

În volumul de faţă autorii pun în valoare cele 
mai reprezentative piese din aceste colecţii, inclu-
zându-le atât pe cele publicate deja, cât şi unele 
inedite. Lucrarea cuprinde 180 de artefacte care 
sunt structurate în cinci secţiuni (I. Statuete antro-
pomorfe feminine, II. Statuete antropomorfe mas-
culine, III. Statuete antropomorfe miniaturale, 
IV. Vase antropomorfe, V. Statuete antropomorfe 
nedeterminate), iar artefactele sunt organizate alfa-
betic, în funcţie de locul de descoperire.

Pentru fiecare piesă în parte s-au făcut preci-
zări cu privire la locul şi contextul descoperirii, a 
modalităţii de modelare, cu sublinierea elemente-
lor anatomice, maniera de decorare, dimensiuni, 
încadrarea cronologică şi acolo unde este cazul 
bibliografia aferentă. Autorii volumului au făcut 
pentru fiecare artefact prezentat mai multe foto-
grafii de foarte bună calitate din diferite poziţii, 
tocmai pentru a scoate în evidenţă caracteristi-
cile şi maniera de decorare. Folosirea fotografiei 
este foarte importantă deoarece în acest fel se pot 
observa şi alte elemente care nu pot fi surprinse 
întotdeauna pe desenele de specialitate (culoarea 
lutului, arderea secundară, decorul în cazul pictu-
rii tricrome sau folosirea angobei).

Un loc important în cadrul catalogului îl ocupă 
statuetele feminine, cu 135 de piese, lucru firesc, 
dacă avem în vedere predominanța acestora în 
toate siturile culturii Cucuteni, comparativ cu sta-
tuetele masculine. Întregi sau fragmentare, acestea 
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dezvăluie, pe lângă maniera de modelare şi deco-
rare, şi alte elemente ce pot fi legate de vestimen-
taţie, de anumite podoabe (colane, medalioane, 
pandantive) sau de un anumit statut social (eşarfe, 
brâuri). Unele dintre statuetele feminine cuprinse 
în volum reprezintă unicate chiar în arealul culturii 
Cucuteni, evidenţiindu-se pe lângă eleganţă şi prin 
decorul complex, cu multe semnificaţii.

Chiar dacă în număr mai redus, statuetele mas-
culine – 18 piese cuprinse în acest volum, atrag şi 
ele atenţia prin realismul şi ineditul unor reprezen-
tări, în care, din nou, unele elemente decorative 
susţin existenţa unui anume statut social (repre-
zentarea eşarfelor/diagonalelor, a brâurilor/centu-
rilor şi a pălăriei).

Cele două categorii de statuete au jucat fără 
îndoială un rol important în viaţa religioasă a 
comunităţilor preistorice, ele fiind folosite în 
cadrul diferitor evenimente importante, precum 
schimbarea anotimpurilor, sărbătorirea recoltelor, 
procesul de iniţiere al tinerilor în vederea trecerii 
în rândul adulţilor şi altele. Ele sunt legate de fer-
tilitate şi fecunditate (subliniate de redarea realistă 
a elementelor sexuale), atât de importante pentru 
comunităţile preistorice cu economie agrară în 
lupta pentru supravieţuire.

Un rol cultic au avut şi vasele antropomorfe, 
recipiente ce redau o anume parte a trupului femi-

nin. Piesele publicate în volumul de faţă (10 piese) 
arată o mare diversitate de modelare şi decorare, 
subliniind o dată în plus măiestria meşterilor olari 
cucutenieni. Piesele de acest tip din aşezările de la 
Drăguşeni sau Truşeşti sunt recunoscute printre 
cele mai expresive din arealul culturii Cucuteni.

Volumul de faţă se adresează atât specialiştilor, 
cât şi publicului larg, incluzând aici atât iubitorii 
de frumos, cât şi pe cei interesaţi de preistoria şi 
istoria României.

Realizat în condiţii grafice de foarte bună cali-
tate, cu informaţii importante privind evoluţia 
plasticii antropomorfe cucuteniene de pe teritoriul 
judeţului Botoşani, suntem siguri că volumul va 
atrage interesul tuturor celor interesaţi şi va consti-
tui un model de urmat pentru valorificarea/reva-
lorificarea şi a altor colecţii importante a muzeelor 
noastre, uneori ignorate, necunoscute sau căzute 
în uitare.

Valorificarea patrimoniului naţional, în care se 
înscrie şi volumul de faţă, constituie o datorie şi o 
obligaţie pentru păstrarea identităţii noastre cultu-
rale şi ne oferă posibilitatea admirării unor opere 
de artă de o valoare inestimabilă.

cercetător dr. hab. Cornelia-Magda Lazarovici
Institutul de Arheologie Iaşi



9

O lume în miniatură. Consideraţii preliminare 
asupra statuetelor antropomorfe cucuteniene 

Prezentul catalog nu este creaţia autorilor. Nu 
este nici creaţia descoperitorilor, unii dintre ei 
rămaşi necunoscuţi. Catalogul de faţă reprezintă 
o colecţie de obiecte care spun povestea creatori-
lor unei civilizaţii preistorice. Cultura Cucuteni. 
Depăşind toate realizările anterioare şi contempo-
rane, dezvoltând motive decorative combinate în 
mesaje iconografice complexe, această cultură ne 
uimeşte în continuare cu realizările sale artistice de 
excepţie (Chirica, Boghian 2003, p. 148). Statuetele 
antropomorfe reprezintă cea mai interesantă cate-
gorie de artefacte produse în perioada eneolitică, 
descoperită până în momentul de faţă. Remarcate 
încă de la primele cercetări arheologice efectuate 
de specialişti, statuetele au beneficiat de o publicare 
şi de o atenţie care le fac notabile în cadrul tuturor 
rapoartelor arheologice şi monografiilor dedicate. 

Realizate cu rafinament, unele dintre ele fiind 

adevărate opere de artă în ronde-bosse, aceste sta-
tuete uimesc prin modalităţile de transpunere a 
imaginilor antropomorfe. Care a fost scopul aces-
tor reprezentări este o întrebare care suscită foarte 
multe răspunsuri posibile, precum şi ipoteze de 
lucru. Un aspect important de remarcat în ceea 
ce priveşte statuetele antropomorfe este faptul că 
ele, chiar dacă formal şi tehnologic seamănă, nu 
formează serii, fiecare exemplar fiind de fapt un 
unicat. 

Obiectele aflate în colecţiile muzeelor, dincolo 
de descrierile arheologice, reprezintă ferestre spre 
trecut. Prin intermediul lor putem regăsi o lume 
plină de culoare şi de simboluri. Arta decorativă 
cucuteniană este dominată de principiul simetriei, 
folosit conştient, cu un posibil plan al motivelor 
întocmit anterior transpunerii decorului. În ceea 
ce priveşte statuetele, simetria este obţinută prin 
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repetarea unuia sau a mai multor motive decora-
tive, sau prin segmentarea acestora. 

Referitor la producerea ceramicii în eneolitic, 
se presupune că au existat „şcoli” de olari, acolo 
unde viitorii meşteri învăţau tehnica modelării şi 
a executării decorurilor. Tot acestora li s-ar putea 
datora curentele artistice care marchează evolu-
ţia stilistică a ornamenticii, din diferitele etape de 
dezvoltare ale acestei civilizaţii (Dumitroaia 2011, 
p.  165). Nu ştim dacă această aserţiune se aplică 
şi în cazul statuetelor antropomorfe sau zoomorfe, 
însă existenţa unor anumite canoane este vizibilă de 
la fază la fază, pe distanţe mari şi în aşezări diferite. 
D. Boghian consideră că utilizarea pe scară largă 
a lutului pentru confecţionarea pieselor antropo-
morfe şi zoomorfe s-a datorat nu doar abundenţei 
şi facilităţii de procurare a acestuia, ci ar reflecta o 
concepţie străveche a consubstanţierii prezentă în 
teogonia, cosmogonia şi antropogonia neolitică şi 
eneolitică (Boghian 2004, p. 139). 

Pe parcursul secolelor au avut loc evidente 
transformări şi probabil chiar reinterpretări ale 
ideilor şi miturilor religioase, aspecte care ar fi 
putut determina modificările iconografice speci-
fice fiecărei faze de evoluţie a culturii. 

Studiindu-le aprofundat, Dan Monah a obser-
vat că statuetele cucuteniene au fost modelate din 
trei categorii de pastă. O primă categorie este cea 

grosieră, poroasă, amestecată cu resturi vegetale, 
foarte asemănătoare lipiturilor de perete, cu finisare 
superficială şi cu ardere slabă. Această pastă a fost 
folosită pentru modelarea statuilor de mari dimen-
siuni, unele chiar monumentale. Din păcate foarte 
puţine dintre acestea s-au păstrat (Kovács 2014b, 
p. 195–240). Acelaşi specialist face distincţia între 
statuete şi figurine. Figurinele sunt reprezentate de 
piesele modelate sumar, neglijent, neîndemânatic, 
dintr-o pastă mediocră, arse la temperatură scă-
zută. Din cauza arderii necorespunzătoare figuri-
nele au o culoare neuniformă. Acelaşi cercetător 
consideră faptul că aceste piese au putut fi între-
buinţate ocazional, ca personaje şi divinităţi infe-
rioare, casnice, în ritualuri mai puţin importante, 
fiind ulterior abandonate (Monah 1997, p. 68–69). 

Cea de a doua categorie de pastă o reprezintă 
cea bine frământată, curăţată de impurităţi, mode-
lată atent şi arsă bine. Din aceasta au fost confecţio-
nate statuetele, care ar fi putut fi folosite o perioadă 
mai îndelungată, chiar dacă au fost sparte ritual, iar 
fragmentele lor au fost aruncate în locuri diferite 
(Monah 1997, p. 69–70). 

Majoritatea cercetătorilor sunt în asentiment cu 
această opinie a separării în două categorii majore 
a reprezentărilor plastice antropomorfe, remar-
când diferenţe materiale şi de modelare între aces-
tea, explicaţia constând în faptul că piesele aveau 
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destinaţii diferite. Unele dintre statuete ar fi putut 
juca rolul unor efigii ale unor divinităţi comuni-
tare, universale, cu loc central în cadrul cultelor 
religioase (Boghian 2004, p. 140; Lazarovici C.-M. 
2004, p. 52). 

Statuetele cucuteniene nu pot fi abordate fără 
a privi în ansamblu civilizaţiile neolitice şi eneoli-
tice din zona est-europeană şi balcano-anatoliană. 
Iconografia acestora este comună, la fel ca anumite 
caracteristici faciale şi/sau anatomice. Originile lor 
cele mai apropiate ar fi în plastica precucuteniană 
care s-ar fi conturat canonic ca urmare a unui pro-
ces de sintetizare spirituală preluând elemente spe-
cifice culturilor Boian-Giuleşti, Ceramicii Liniare, 
Hamangia şi chiar vinčiene (Boghian 2004, p. 140; 
Ursu 2014). Originile îndepărtate ale reprezentă-
rilor plastice antropomorfe au fost identificate de 
către unii cercetători în arta sculpturală a paleoli-
ticului final, cu influenţe preluate din zona meso-
potamiană şi cea egipteană (Hansen 2005, p. 26). 

Muzeul Judeţean Botoşani, prin colecţiile aflate 
în Muzeul de Istorie din Botoşani şi în Muzeul de 
Arheologie din Săveni, are în administrare un fond 
bogat de materiale aparţinând culturii Cucuteni. 
Lotul pe care îl valorificăm cu această ocazie apar-
ţine celor trei etape de evoluţie ale acestei culturi, 
fiind reprezentativ pentru fiecare dintre ele. 

Catalogul a fost structurat în cinci capitole: I. 

Statuete antropomorfe feminine (135 piese); II. 
Statuete antropomorfe masculine (18 piese); III. 
Statuete antropomorfe miniaturale (12 piese); IV. 
Vase antropomorfe (10 piese); V. Statuete antro-
pomorfe nedeterminabile (5 piese). Metodele de 
confecţionare a statuetelor din lut, modelarea aces-
tora, tehnicile de decorare au fost discutate pentru 
fiecare obiect în parte. Au fost precizate contextul 
de provenienţă, atunci când acesta este cunoscut, 
şi s-au corectat unele informaţii publicate eronat 
anterior. 

Ordonarea statuetelor în catalog s-a făcut pe 
criterii alfabetice, în funcţie de situl de unde provin 
piesele, precizând la fiecare caz în parte încadrarea 
cronologică. Obiectele cu origini necunoscute au 
fost aşezate la finalul fiecărui capitol. O parte din-
tre aceste materiale fac parte din fondul fostului 
Muzeu Raional Botoşani şi li s-a pierdut proveni-
enţa, însă, având în vedere anumite aspecte morfo-
logice şi tehnologice ale acestora, am preferat să le 
includem în prezentul catalog, chiar dacă contextul 
de descoperire lipseşte. Alte piese provin din colec-
ţii şcolare sau private care au fost donate, precum 
cea a profesorului I. D. Marin din localitatea Stân-
ceşti, comuna Mihai Eminescu. 

La fiecare statuetă s-au măsurat şi redat 
dimensiunile definitorii, acestea fiind exprimate 
în milimetri. În timp, pentru statuete au fost 
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efectuate fotografii din unghiuri diferite, care au 
fost aranjate în aşa fel încât să se poată observa 
cât mai multe elemente esenţiale privind mode-
larea şi ornamentarea lor. În cazurile cunoscute 
a fost completată bibliografia fiecărei piese în 
parte, astfel încât informaţiile să poată fi regă-
site în publicaţiile din trecut. În cazul în care 
nu există referinţe bibliografice, nu am putut fi 
siguri că unele dintre piese nu au fost vreodată 
publicate. În cazul în care nu am reuşit să regă-
sim informaţia, am preferat să nu riscăm şi să 
încadrăm artefactele ca fiind inedite. Această 
precizare-inedită-a fost folosită doar când a exis-
tat certitudinea că piesele respective nu au fost 
niciodată publicate anterior. 

În ceea ce priveşte fondul de statuete din colec-
ţiile Muzeului Judeţean Botoşani, chiar dacă există 
asemănări iconografice şi stilistice, nicio statuetă 
nu este identică cu o alta, în pofida faptului că locul 
de provenienţă şi uneori chiar contextul arheologic 
este acelaşi. 

Tehnologia de confecţionare a statuetelor cucu-
teniene respectă canoanele fiecărei faze de evoluţie 
în parte. Am putut observa faptul că pasta fină a 
fost folosită în majoritatea cazurilor. Netezirea pie-
selor a fost realizată îngrijit, astfel încât bucăţile de 
lut folosite pentru modelaj nu mai sunt vizibile la 
suprafaţa obiectelor. În unele cazuri statuetele au 

fost angobate şi lustruite. Majoritatea pieselor sunt 
fragmentare, păstrând corpul sau picioarele, capul 
fiind elementul anatomic cel mai absent, de cele 
mai multe ori fiind rupt din vechime. 

Mai mulţi cercetători au remarcat prezenţa cari-
opselor de cereale sau a paielor tocate în pasta sta-
tuetelor (Pogoževa 1983, p. 11, p. 115–116; Monah 
1997, p. 52–54; Monah 2012, p. 74). Acestea au fost 
explicate prin complexitatea structurilor mentale ale 
comunităţilor agricole, care ar fi folosit materialele 
respective cu scopuri magice (Boghian 2004, p. 139). 
Alte opinii susţin că unele resturi de cereale ar putea 
fi explicate prin adăugarea bălegarului de la vite în 
pasta statuetelor pentru a le spori rezistenţa termică 
(Țerna, Vasilache 2019, p. 33). Nu credem că putem 
tranşa această problemă de interpretare până când 
nu se vor realiza numeroase radiografii, astfel încât 
să fie vizibile inserţiile din pasta statuetelor. Atunci 
când acest aspect tehnologic a fost observat, l-am 
evidenţiat în descrierea pieselor din prezenta lucrare. 

În cadrul lotului studiat de noi, majoritatea 
pieselor se încadrează în categoria statuetelor de 
dimensiuni mijlocii, fiind situate între 8 şi 25 de cm 
înălţime, aspect remarcat între descoperirile din 
mai multe situri arheologice (Monah 1997, p. 70). 
Statuetelor miniaturale li s-a dedicat un capitol 
separat, fiind vorba despre statuete a căror înălţime 
totală nu depăşeşte 5 cm. 
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În ceea ce priveşte poziţia statuetelor au fost 
definite deja poziţiile clasice şi cunoscute în genere: 
verticale/în picioare; aşezate şi diverse (Monah 
1997, p. 71–72), iar obiectele avute în vedere de noi 
nu constituie o excepţie din acest punct de vedere. 
Pentru unele dintre piese nu s-a putut determina 
poziţia corpului, având în vedere faptul că nu s-au 
păstrat suficiente elemente de identificare. Cele 
care sunt modelate în aşa-numita poziţie semi-aşe-
zată ar putea fi de fapt statuete care erau sprijinite 
de alte tipuri de obiecte, de mobilier, sau chiar de 
vase cu prag. 

O abordare separată merită discuţia asupra sta-
tuetelor cu două feţe aproape identice, sau chiar 
identice, modelarea capului în oglindă sau repeta-
rea motivelor decorative de pe o faţă pe cealaltă. 
S. Țurcanu a remarcat faptul că, într-adevăr, există 
o serie de piese antropomorfe care ar putea fi un 
prototip a ceea ce mai târziu s-a numit cap de tip 
Janus, o reprezentare dublă a aceluiaşi personaj 
(Țurcanu 2020, p. 175–207). 

În ceea ce priveşte interpretarea semnificaţiei 
statuetelor, Vladimir Dumitrescu considera în 
mod categoric faptul că, în general, acestea sunt 
„dependente de mituri, magie şi credinţe religi-
oase din totdeauna şi de pretutindeni”, excluzând 
ipoteza că cele paleolitice ar fi direct conectate 
cu cele din perioada neolitică (Dumitrescu 1979, 

p.  74). Deşi nu a realizat o tipologie a reprezen-
tărilor antropomorfe, autorul remarca diferenţele 
stilistice definitorii ale celor trei faze principale de 
evoluţie ale culturii Cucuteni. 

La nivel de interpretare, în faza Cucuteni A, 
tema principală de reprezentare pare să fi fost 
femeia gravidă, care se încadrează dimensional 
de cele mai multe ori până la 15 cm înălţime. La 
nivel general se observă cum statuetele din această 
fază sunt decorate cu incizii grupate, care formează 
diferite motive unghiulare sau rombice. Pântecul şi 
fesele sunt evidenţiate prin decoruri diferite de cele 
aflate pe corpul pieselor. În mare parte statuetele 
feminine sunt decorate cu incizii fine (Dumitroaia 
2011, p. 168). 

Există şi statuete decorate cu incizii adânci şi 
late, disproporţionat faţă de corpul mic şi firav, 
dar acestea sunt cazuri rare. Specific pentru faza 
Cucuteni A este faptul că pe corpul statuetelor pic-
tura apare rareori şi atunci este doar monocromă, 
majoritatea fiind pictate cu roşu. Explicaţia pentru 
folosirea acestei culori se găseşte în simbolistica sa 
foarte vastă, fiind legată permanent de vitalitate, 
forţă şi reînviere (Chevalier, Gheerbrant 2009, 
p. 790–793). 

Demn de remarcat este faptul că, deşi o mare 
parte din ceramica cucuteniană de fază A este 
pictată, plastica antropomorfă prezintă, mai ales, 
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decoruri incizate. De cele mai multe ori decorul 
de pe faţa statuetei se continuă cu cel de pe spate, 
având inclusiv linii de legătură pe laterale. Printre 
cele mai frecvente motive decorative se găseşte 
spirala, simbol religios ancestral, folosit frecvent 
pentru a reprezenta graviditatea când este aşezat 
pe abdomen. Frecvent, sarcina este sugerată şi cu 
ajutorul romburilor, uneori însoţite de puncte, 
care ar putea simboliza embrionii sau ovulele per-
sonajului feminin (Lazarovici C.-M. 2005, p. 147; 
Boghian 2004, p.  145). Chiar dacă repertoriul 
motivelor uzitate este unul restrâns, acesta este 
reinventat mereu, prin secţionarea şi recombinarea 
motivelor principale (Dumitroaia 2011, p. 162). În 
ceea ce priveşte interpretarea decorurilor, unii spe-
cialişti consideră că ele reprezintă tatuaje corporale 
(Dumitroaia 2011, p. 168), însă opinia noastră este 
că majoritatea decorurilor repetitive reprezintă de 
fapt haine sau alte elemente vestimentare, unele 
foarte complexe, care formează drapaje. Există şi 
opinii care susţin că inciziile ar putea reprezenta 
ornamente corporale, coafuri, piese vestimentare, 
încălţăminte sau alte accesorii, precum brâuri, 
centuri şi podoabe (Marinescu-Bîlcu 1981, p.  38; 
Monah 1997, p. 195–200). 

În cazul statuetelor aparţinând fazei Cucuteni 
A remarcăm aceleaşi caracteristici morfologice: 
capul este modelat ca o proeminenţă conică, mai 

mult sau mai puţin alungită, prezentând arareori 
trăsături faciale schematizate, obţinute prin ciu-
pirea între degete a lutului pentru realizarea unei 
nervuri mediane, care reprezintă nasul. Modalita-
tea foarte stilizată de modelare a caracteristicilor 
fizionomice ar putea avea legătură şi cu interdicţia 
de dezvăluire a feţei zeiţei sau de folosire a unor 
măşti (Lazarovici C.-M. 2005, p.  147; Lazarovici 
C.-M. 2007, p. 7; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 
2016, p. 612). În etapele evoluate capul începe să 
fie modelat en bec d’oiseau, aspect vizibil inclusiv în 
lotul publicat de noi. Începând cu fazele A-B şi B se 
remarcă reprezentarea gurii sub forma unei incizii 
orizontale. 

În ceea ce priveşte modul de realizare a cor-
pului, acesta are diverse forme. Cel mai frecvent 
se remarcă forma plată, dar nu lipseşte cea plan-
convexă cu secţiunea de cele mai multe ori ovală. 
Braţele, în toate cazurile în care s-a păstrat partea 
superioară, au fost modelate doar sub forma amor-
selor plate, de cele mai multe ori orientate în late-
ral, deşi sunt exemplare care au umerii îndreptaţi 
în sus. 

În faza Cucuteni A elementele plastice realiste 
sunt extrem de rare. În ceea ce priveşte canonul 
de realizare a statuetelor, acestea prezintă mereu 
şoldurile ample ale unei femei robuste sau chiar 
obeze. Amplitudinea, uneori supradimensionarea 
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şoldurilor, se încadrează în canoanele clasice de 
reprezentare a corpului uman (Dumitrescu 1979, 
p. 76; Monah 1997, p. 71–72). Acest tip de repre-
zentare a fost interpretat ca fiind un indicator al 
belşugului, fecundităţii sau fertilităţii (Dumitroaia 
2011, p. 169).

Din lotul prezentat de noi, un număr redus de 
statuete prezintă sâni, aplicaţi deseori sub formă 
de pastile, amplasaţi în poziţii anatomice corecte. 
Abdomenul este de cele mai multe ori proemi-
nent, acesta fiind un posibil semn de graviditate 
a personajului. Ombilicul apare deseori perforat, 
fie cu o mică împunsătură, fie cu o străpungere 
transversală. 

Pe abdomenul statuetelor feminine, mai mult 
sau mai puţin profilat, apar decoruri complexe, 
majoritatea fiind combinaţii de motive rombice şi 
triunghiulare. 

Sexul feminin este reprezentat prin linii în „V” 
dublate, orientate cu vârful în jos, care fac parte, 
uneori, din rombul de pe abdomen. În interiorul 
lor, atunci când nu sunt trasate motive cruciforme 
sau împunsături, apar spirale duble sau simple 
(Lazarovici C.-M. 2005, p. 148) 

Fesele, de asemenea, prezintă un decor indivi-
dualizat faţă de restul corpului, format din linii ori-
zontale sau verticale. Acestea sunt dispuse paralele 
sau în fascicule. Un alt tip de decor aflat pe fese 

este format din spirale duble sau meandre duble. 
De cele mai multe ori fesele sunt delimitate la par-
tea inferioară de restul piciorului prin benzi trans-
versale. Picioarele sunt decorate cu motive simple, 
linii incizate, unghiulare, orientate cu vârful în jos, 
care sunt asociate cu motive liniare sau spiralice, 
pentru a sublinia amplitudinea şoldurilor. Dimen-
siunile exagerate ale şoldurilor au fost interpretate 
ca fiind un atribut al divinităţii sau al personajului 
redat. Cele cu aşa-numita „steatopigie”, ar putea 
fi legate de simbolizarea fertilităţii Zeiţei-Mamă, 
în timp ce statuetele modelate mai suplu ar putea 
reprezenta o divinitate feminină nubilă, fără a avea 
caracteristici materne sau ale fertilităţii (Boghian 
2004, p. 141).

Zona inferioară a corpului este deseori unită, 
formând un picior comun, de formă conică. 
Uneori picioarele sunt diferenţiate prin caneluri 
sau incizii, sau cu câte o mică treaptă de delimi-
tare. Poziţia flexată apare mai rar în cadrul lotu-
lui studiat. Motivele ornamentale de pe suprafaţa 
frontală se repetă de cele mai multe ori şi pe par-
tea dorsală, cu mici modificări, poate cu o uşoară 
simplificare. D. Boghian consideră că există o 
anumită „ordine şi sintactică în realizarea deco-
rurilor incizate pe statuetele Cucuteni A, o dispu-
nere tectonică a acestora în funcţie de părţile cor-
pului, obţinându-se reprezentări cu o semantică 
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magico-religioasă complexă”, aserţiune pe care o 
împărtăşim (Boghian 2004, p.  142). Decorurile 
nu sunt accidentale, ci dimpotrivă, încifrează un 
mesaj simbolic (Lazarovici C.-M. 2005, p. 148). 

Statuetele cucuteniene decorate nu prezintă 
doar ornamente, ci de cele mai multe ori au repre-
zentate în relief elemente vestimentare, brâuri, 
accesorii, eşarfe, pandantive sau discuri. Unele 
dintre pandantive au corespondenţe reale în des-
coperirile arheologice, precum pandantivele pen-
tagonale sau cele en violon. Decorurile acoperă 
suprafeţele în mod diferit, unele statuete fiind aco-
perite în întregime, altele doar parţial. Exempla-
rele aparţinând fazei Cucuteni A sunt decorate cel 
mai elaborat. Cele masculine sunt distinctive prin 
prisma prezenţei benzilor oblice de pe corp sau a 
brâurilor, uneori realizate sofisticat, având noduri, 
ciucuri sau franjuri. 

Un lot mai consistent de piese publicat în 
cadrul lucrării de faţă este format din cel desco-
perit în comuna Drăguşeni, în mai multe situri 
cucuteniene cunoscute deja în literatura de speci-
alitate: Ostrov, Ocoale şi În Deal la Lutărie. Acestea 
respectă în totalitate canoanele cunoscute şi deja 
definite ale plasticii antropomorfe, noi având oca-
zia să facem doar o serie de observaţii tehnologice. 

Chiar dacă legăturile iconografice dintre sta-
tuetele din faza Cucuteni A cu cele din zona 

balcano-anatoliană sunt evidente, modul de trans-
mitere a ideilor, temelor, miturilor, sunt foarte greu 
de descifrat în prezent. 

Faza Cucuteni A-B este o etapă în care canoa-
nele de modelare a statuetelor antropomorfe 
se schimbă fundamental. Tipologia de femeie 
robustă, cu şoldurile supradimensionate dispare, 
fiind înlocuită de trupuri alungite, zvelte, proporţi-
onate armonios, cu picioare unite. 

Începând cu această fază silueta devine mult 
mai elegantă, alungită, majoritatea statuetelor fiind 
pictate, deşi cele incizate continuă să fie prezente. 
Capul este discoidal, atunci când s-a păstrat, având 
o nervură mediană reliefată puternic, iar ochii sunt 
perforaţi, la fel ca în faza precedentă (Lazarovici 
C.-M. et alii 2009, p.  81). Sânii, atunci când sunt 
reprezentaţi, în general sunt mici, aplicaţi sub formă 
de pastile. Rareori sunt ampli, doar când statueta 
este în postura de matroană. Deseori, partea infe-
rioară a trupului este alungită, aspect care influen-
ţează modul în care sunt percepute vizual statuetele. 

În mare parte decorul lor este pictat (Lazaro-
vici C.-M. 2005, p.  146). Păstrând o parte dintre 
simbolurile sacre, schimbarea de expresie ar putea 
fi pusă pe seama unei transformări de ordin reli-
gios. Uneori aceleaşi motive, care se regăsesc inci-
zate pe statuetele din prima fază, sunt reprezentate 
acum în formă pictată (Dumitroaia 2011, p.  164; 
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Diaconescu 2016, p.  131). Majoritatea pieselor 
din această perioadă sunt formate din trei bucăţi 
de lut lipite. Picioarele au fost modelate fiecare în 
mod separat, fiind apoi alipite, uneori, prin inse-
rarea unei tije mici de lemn, în partea superioară 
a acestora, în zona feselor. Urma tijelor de lemn 
este vizibilă în cazul mai multor statuete prezentate 
în catalog, prin orificiul rămas după fragmenta-
rea statuetelor şi dezlipirea picioarelor (Melniciuc 
2011, p. 272). 

Un lot consistent pentru această fază culturală 
este format din statuetele descoperite la Vorni-
ceni-Pod Ibăneasa, prin eforturile arheologului 
botoşănean Maria Diaconescu (Diaconescu 2016, 
p.  118–149). Reprezentările antropomorfe desco-
perite acolo se încadrează în stilul schematico-rea-
list. Modelarea acestora respectă proporţiile, zona 
superioară fiind redată schematic, precum capul, 
ochii, nasul şi mâinile (Diaconescu 2016, p. 121). 
Descoperitoarea a remarcat că decorul incizat este 
ordonat, iar motivele decorative sunt dispuse tec-
tonic. A fost observată corelarea diferitelor regiuni 
anatomice cu elemente simbolice, precum şi faptul 
că stilizarea statuetelor respectă anumite canoane 
(Diaconescu 2016, p. 131).

Câteva statuete publicate cu această ocazie pro-
vin din situl arheologic de la Ripiceni-Holm/La 
Telescu, fiind descoperite ca urmare a cercetărilor 

întreprinse în ultimii ani de către Dumitru Boghian 
şi Aurel Melniciuc, şi cărora se cuvine să le mul-
ţumim. Descoperirea unei „Venus de la Ripiceni” 
şi a unei statuete mai mici asociate cu aceasta, de 
la care s-a păstrat jumătatea inferioară, aduce noi 
informaţii cu privire la modalitatea complexă de 
reprezentare a corpului feminin. Decorul complex 
completează elementele anatomice precum sânii, 
iar centura subliniază sexul. Nu a fost aici locul 
şi ocazia, însă trebuie precizat faptul că statuetele 
provin dintr-un context extrem de interesant, care 
cuprinde numeroase vase întregibile şi restaurate 
(Boghian et alii 2017, p. 114–115). 

În ceea ce priveşte reprezentările plastice apar-
ţinând fazei Cucuteni A-B constatăm două catego-
rii importante de piese: unele decorate extrem de 
elaborat, iar altele decorate modest. Reprezentă-
rile plastice pictate sunt numeric mai puţine, acest 
aspect fiind observat în mai multe situri aparţinând 
acestei faze. Schimbările decorative şi morfologice 
ar putea fi puse în legătură cu transformările religi-
oase care se petrec în fazele A-B şi B (Monah 1997, 
222; Lazarovici C.-M. 2007, p. 6). 

Statuetele antropomorfe din faza A-B evolu-
ează din cele ale primei faze, având caracteristici 
comune inclusiv cu faza posterioară, Cucuteni B. O 
serie dintre caracteristicile pieselor din această fază 
se perpetuează şi tind să devină trăsături specifice, 
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precum alungirea corpului, modelarea fusiformă, 
forma capului de tip en bec d’oiseau. 

După unele opinii, faza finală a culturii Cucu-
teni, respectiv faza B, coincide cu apogeul artei 
decorative cucuteniene. Chiar dacă compoziţi-
ile decorative ale ceramicii sunt mult mai simple, 
acestea demonstrează un înalt rafinament şi pre-
cizie (Dumitroaia 2011, p.  164). Caracteristicile 
statuetelor aparţinând acestei faze au fost deja 
precizate în mai multe lucrări, cea mai cuprinză-
toare fiind sinteza dedicată plasticii antropomorfe 
de către D. Monah. Acesta remarca faptul că în 
această etapă statuetele sunt modelate dintr-o pastă 
de calitate mai bună, omogenă, iar piesele prezen-
tate de noi confirmă această observaţie. Din punc-
tul de vedere al arderii, acestea, la modul general, 
sunt foarte bine arse, probabil în cuptoarele pentru 
vasele ceramice (Monah 1997, p. 113). Majoritatea 
statuetelor din faza Cucuteni B se disting printr-o 
modelare armonioasă, bine proporţionată. 

Ca o observaţie generală, lotul studiat de noi 
este compus dintr-o serie de statuete modelate 
în poziţie verticală. Canoanele de exprimare se 
reduc la două tipuri dominante: statuetele fusi-
forme şi cele cilindrice, cu zona inferioară de tip 
clopot. Statuetele fusiforme prezintă o evoluţie din 
stilul statuetelor din faza Cucuteni A-B, cu picior 
unic şi corpul alungit. Deseori abdomenul este 

bombat, prezentând un ombilic proeminent, care 
este uneori perforat. În unele cazuri piciorul apare 
individualizat prin trasarea unui mic şanţ vertical, 
pe ambele suprafeţe, iar genunchii sunt evidenţi-
aţi cu ajutorul unor protuberanţe mici sau pastile 
aplicate.

Categoria statuetelor masive, cu partea inferi-
oară cilindrică, au uneori o şănţuire foarte puţin 
adâncită pentru demarcarea picioarelor, acestea 
fiind terminate cu un mic suport discoidal care 
le asigura stabilitatea. Statuetele cilindrice au un 
aspect robust, chiar dacă de cele mai multe ori 
dimensional nu impresionează. Capul de tip en bec 
d’oiseau este dotat cu coafuri complicate, comple-
tate de accesoriile din zona taliei. Pentru această 
fază, în prezentul catalog, plastica antropomorfă 
de la Ştefăneşti-Stârcea este cea mai reprezentativă 
şi îşi găseşte cele mai numeroase analogii în zona 
răsăriteană a culturii Cucuteni. 

Prin modelaj şi aplicaţii diverse au fost repre-
zentate detalii anatomice sau chiar coafuri. Deco-
rul pictat, moştenit din faza Cucuteni A-B, proba-
bil acoperea o mare parte dintre statuetele din faza 
Cucuteni B, însă nu s-a păstrat în toate cazurile. 
Ornamentica este realizată în aceeaşi tehnică obser-
vabilă pe unele vase, cu benzi şi linii foarte subţiri, 
fiind sugerate elemente de vestimentaţie. Deseori, 
statuetele sunt angobate, fie cu alb, fie cu roşu, şi 
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apoi lustruite (Monah 1997, p. 113). De exemplu, 
capul de statuetă (nr.  inv. MJB. 18580) descoperit 
la Ştefăneşti-Stârcea prezintă un mod de redare 
deosebit, piesa neavând reprezentaţi ochii. Singura 
trăsătură facială este nervura mediană pronunţată, 
indicând nasul. Această nervură este totuşi asociată 
în majoritatea cazurilor cu una sau două perfora-
ţii în zona ochilor, pe tot parcursul de dezvoltare 
a fazei Cucuteni B, fiind întâlnită în numeroase 
situaţii (Monah 2012, p. 135). În partea superioară 
a capului, statueta prezintă o elongaţie pe care, în 
cazul de faţă, o interpretăm ca fiind un accesoriu 
de păr sau o coafură care împodobeşte personajul. 
Accesorii pentru păr au fost identificate mai ales în 
ultima fază de dezvoltare a culturii Cucuteni, având 
în vedere şi canoanele de reprezentare mai realiste 
decât cele folosite în trecut. Cea mai apropiată ana-
logie pentru această piesă o regăsim în situl de la 
Costeşti IV, din Republica Moldova, aflat pe malul 
Prutului. Aspectul acesta poate fi explicat prin fap-
tul că inclusiv cultura materială din cele două aşe-
zări, Ştefăneşti-Stârcea şi Costeşti IV, este una ase-
mănătoare (Markevici 1981, p. 48, fig. 73/3). 

Oare este posibil ca modificările suferite de 
plastica antropomorfă din fiecare fază de dezvol-
tare a culturii Cucuteni să reprezinte o schimbare a 
ierarhiilor sau o schimbare a influenţelor religioase 
şi simbolice petrecute în societate? 

D. Boghian consideră că modificările din fazele 
A-B şi B din punctul de vedere al realizării plas-
ticii antropomorfe, în modalităţile de decorare şi 
semantica ornamentaţiei, ar denota o structurare 
mai clară a cultelor şi practicilor magico-religioase 
pe parcursul timpului (Boghian 2004, p. 149). 

O discuţie amplă se leagă de modul de repre-
zentare a unor elemente anatomice pe statuetele 
antropomorfe. Este foarte dificil de explicat din ce 
cauză anumite elemente ale corpului au fost foarte 
atent redate, în nenumărate situaţii, precum zona 
mediană a corpului – caracteristicile sexuale, fesele 
şi şoldurile, iar altele au fost abia schiţate – capul, 
gâtul şi mâinile. 

Nu am găsit până în momentul de faţă o expli-
caţie plauzibilă pentru absenţa reprezentărilor rea-
liste ale mâinilor, majoritatea statuetelor avându-le 
modelate doar ca amorse. Credem că nivelul tehno-
logic şi rafinamentul artistic la care au ajuns cera-
miştii cucutenieni le puteau permite să modeleze 
şi braţele. O interpretare a acestei atitudini se leagă 
de faptul că statuetele ar putea să reprezinte fiinţe 
excepţionale, supranaturale, divinităţi, astfel că se 
renunţa la anumite detalii naturaliste în redarea 
corpului lor material (Dumitroaia 2011, p.  166). 
Capul, de asemenea, este de cele mai multe ori 
doar schiţat, lipsind detaliile de fizionomie. Ochii 
şi nasul sunt marcaţi prin adâncituri realizate prin 
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presarea lutului moale (Lazarovici C.-M. 2005, 
p. 147). 

În ceea ce priveşte reprezentările masculine, 
chiar dacă sunt rare comparativ cu cele feminine, 
unele dintre ele prezintă detalii tehnologice extrem 
de interesante (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 
2009, p.  42–43). Dacă acestea erau asociate cu 
statuetele feminine, este totuşi un semn de între-
bare, deşi la Vorniceni au fost descoperite două 
cupluri care dimensional şi iconografic corespund, 
formând perechi (Diaconescu 2016, p.  118–149). 
Această ipoteză nu este lipsită de fundament, 
având în vedere cele şase perechi de statuete, de 
dimensiuni aproape identice şi cu tehnică similară 
de realizare, descoperite la Dumeşti, jud. Vaslui 
(Maxim-Alaiba 1987, p. 269–286). 

Unii cercetători au considerat că statuetele care 
au sâni, dar şi organ genital masculin sunt andro-
gine, însă acest aspect este unul destul de compli-
cat de tranşat. S-a crezut că ele reprezintă un per-
sonaj mitologic, androgin, o zeitate primordială, 
capabilă de autoreproducere (Dumitroaia 2011, 
p. 170). Întrebarea care se pune este dacă sânii pot 
fi consideraţi iconografic ca fiind apanajul femi-
nin în totalitate, sau dacă sânii sunt caracteristici 
sexuale comune care apar inclusiv la reprezentările 
masculine (Lazarovici C.-M. 2005, p.  151; Laza-
rovici C.-M. 2007, p. 1). În schimb, diagonalele şi 

brâurile sunt indicatori de atribuire sexuală fără 
echivoc (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2009, 
p. 37–47; Enea 2016, p. 355–386). Androginia este 
subliniată ca fiind o caracteristică răspândită între 
divinităţile timpurii, cele ale vegetaţiei, capabile să 
se reproducă singure (Monah 1997, p.  128–129, 
p. 204–205; Boghian 2004, p. 150–151).

O mare parte dintre reprezentările antropo-
morfe publicate în lucrarea de faţă prezintă acce-
sorii. Accesoriile vestimentare reprezintă una 
dintre cele mai interesante şi diverse categorii de 
ornamente, cuprinzând o largă varietate tipologică 
în preistorie, de la modul în care au fost folosite, 
până la materiile prime utilizate pentru confecţio-
narea lor. În categoria accesoriilor vestimentare şi a 
bijuteriilor se încadrează pălăriile, mărgelele, cola-
nele de diferite tipuri, brăţările şi centurile. Aces-
tea din urmă, aplicate pe statuete, sunt variate şi 
bine cunoscute prin prisma faptului că de cele mai 
multe ori plastica antropomorfă este publicată mai 
frecvent, făcând parte din aşa-numita categorie de 
descoperiri speciale. 

O serie de cercetători au remarcat de-a lun-
gul vremii faptul că din punct de vedere numeric 
statuetele feminine se întâlnesc mult mai frecvent 
decât cele masculine, acestea fiind la rândul lor şi 
mai puţin decorate (Țurcanu 2008–2010, p. 20).

Ornamentarea corpului feminin este universală, 
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fiind întâlnită în orice perioadă, în orice zonă a 
lumii. Atenţia acordată trupului prin împodobire, 
uneori excesivă, realizată nu numai prin piese 
decorative, ci şi prin marcaje corporale, se întâl-
neşte adesea în cadrul triburilor aborigene, dar şi 
în cazul mai multor civilizaţii, atestate istoric sau 
doar arheologic. În timp, modul de interpretare a 
accesoriilor vestimentare a urmat mai multe linii. 
Unii specialişti le consideră ca fiind destinate să 
indice o diferenţiere socială (Lazarovici Gh., Laza-
rovici C.-M. 2014, p.  265), legate de unele cere-
monii, precum cele de iniţiere (Pogoševa 1983, 
p. 120–125; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2010, 
p. 89–114). 

Pe de altă parte, este posibil ca o parte dintre 
accesorii să fi avut funcţie practică, ca suport pen-
tru unelte, arme sau obiecte personale. În ceea ce 
priveşte accesorizarea feminină, am observat fap-
tul că se acordă o atenţie deosebită taliei. Statue-
tele păstrează unul dintre cele mai impresionante 
registre simbolice ale perioadei neolitice, iar cen-
turile sau diferitele fâşii de material apar deseori 
pe suprafeţele lor (Țurcanu 2013, p. 65–67). Statu-
etele masculine prezintă elemente vestimentare şi 
sexuale care le individualizează, cel mai des fiind 
folosite centurile formate din linii incizate şi dia-
gonalele realizate prin aplicare sau incizare (Enea 
2016, p. 355–386). 

O parte dintre statuetele feminine, în special 
cele aparţinând fazei Cucuteni A-B, prezintă ele-
mente de vestimentaţie clară, precum şorţurile tri-
unghiulare, uneori prevăzute cu franjuri, interpre-
tate inclusiv ca simbol al ploii, element de bunăs-
tare (Lazarovici C.-M. 2005, p. 148). 

Reprezentarea şorţurilor pe statuete nu se limi-
tează doar la o singură cultură şi nici măcar la o 
singură perioadă istorică. Şorţul este un element 
vestimentar larg răspândit şi bine reprezentat, în 
anumite culturi existând o predilecţie pentru reda-
rea acestuia în anumite etape. Pentru perioada neo-
litică unele dintre cele mai timpurii reproduceri ale 
unei astfel de piese textile apar pe statuete descope-
rite la Haçilar, Turcia. Unele statuete au talia subli-
niată prin centuri, piese vestimentare mici, înfăşu-
rate în jurul taliei (Mellaart 1961, p. 51). 

Sute de statuete vinčiene prezintă detalii ves-
timentare bogate, precum rochiile lungi care se 
termină la glezne, cu mânecile drapate şi croite 
cu decolteu. Majoritatea reprezentărilor antro-
pomorfe au un costum format din două piese: în 
partea de sus a corpului, probabil o cămaşă, iar în 
partea de jos, fuste bogat decorate şi cu linia taliei 
pronunţată. Unul dintre elementele distinctive de 
vestimentaţie cum sunt şorţurile apar în mod frec-
vent pe statuetele aflate pe tron sau în genunchi. 
Cercetătorii care au studiat problematica şorţurilor 
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din cadrul acestei culturi au constatat faptul că nu 
există două şorţuri identice pe statuetele culturii 
Vinča (Jovanović 2011, p. 40). 

În cadrul culturii Cucuteni motivul şorţului 
apare nu doar pe reprezentările plastice antropo-
morfe, ci este transpus inclusiv pe ceramica grosi-
eră, aşa cum se vede pe vasul de provizii de la Ripi-
ceni-Holm (Melniciuc, Kovács 2019, p. 186). 

Analizând statuetele cu acelaşi motiv vestimen-
tar-ornamental, trebuie să ne punem întrebarea 
dacă nu cumva acest şorţ a fost reprezentat pe sta-
tuete nu neapărat pentru a masca sau pentru a aco-
peri zona pubiană, cât mai degrabă pentru a marca 
zona respectivă, cu scopul de a scoate în evidenţă 
caracteristicile feminităţii şi, probabil, ale fecun-
dităţii statuetelor respective (Melniciuc, Kovács 
2019, p. 186–188). 

În anumite culturi şi civilizaţii au fost folosite 
piese vestimentare sau accesorii care subliniau 
rolul de lider sau de apartenenţă la o anumită castă 
superioară a personajului. Aşa cum au remarcat şi 
alţi cercetători, şorţurile ar putea denota un statut 
distinct sau afilierea la un anumit grup, clan sau 
familie (Васић 1906, p. 191; Jovanović 2011, p. 40). 
Este posibil ca motivul şorţului să reprezinte fie un 
anumit statut social al femeii, fie o anumită vârstă 
a personajului reprezentat. 

Vasele antropomorfe publicate cu această oca-

zie, dar şi în alte lucrări ştiinţifice, comportă o 
anumită varietate, însă canoanele de realizare sunt 
destul de rigide. Reprezentarea părţii inferioare a 
corpului uman este făcută cu un simţ deosebit al 
proporţiilor, repetând decorul care se găseşte în 
zona centrală pe unele statuete. Rotunjimile corpo-
rale sau ale şoldurilor sunt subliniate prin caneluri 
şi asocieri de culori (Dumitroaia 2011, p. 169). 

Vasele antropomorfe apar începând cu cele mai 
timpurii civilizaţii neolitice şi includ diverse cate-
gorii. Mai mulţi cercetători au realizat o clasificare 
a lor. Se pot identifica diferenţe în antropomorfi-
zarea vaselor, prin feţele aplicate, reprezentări ale 
unor segmente corporale, precum fesele şi/sau 
sânii. Uneori zona pubiană este foarte bine mar-
cată (Naumov 2007, p.  255-265; Naumov 2008, 
p. 93–101). 

Vasele de cult cu decor în relief au uneori ade-
vărate compoziţii în basorelief sau altorelief. Vasele 
antropomorfe, dar şi cele zoomorfe sunt asociate 
cu ritualurile religioase, începând din neoliticul 
timpuriu, în moduri care nu sunt cunoscute în 
momentul de faţă şi care în continuare vor fi greu 
de descifrat (Makkay 2005, p. 86). 

Vasele antropomorfe respectă în general linia 
corpului uman, subliniind diferite zone, mai rar 
întregul trup. Cele mai numeroase accentuează 
partea inferioară a corpului, cu trăsăturile feminine 
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explicite, fiind implicit interpretate ca legate de 
simbolistica femeii, ca dătătoare de viaţă (Bánffy, 
Goldman 2003, p. 112–117).

În lucrarea dedicată reprezentărilor antropo-
morfe cucuteniene, D. Monah, a precizat o serie de 
caracteristici ale vaselor antropomorfe, propunând 
şi o tipologie a acestora, distingând între vasele 
antropomorfe propriu-zise şi suporturile antropo-
morfizate, fiecare cu propriile subtipuri şi variante 
(Monah 1997, p.  145–147). Chiar dacă centurile 
sunt reprezentate inclusiv pe statuetele masculine, 
nu acestea sunt cele preferate pentru a fi redate în 
cazul vaselor antropomorfe, ci doar tipurile care 
sunt incizate sau pictate pe piesele feminine. De 
aceea, de cele mai multe ori sunt reprezentate şi 
bijuteriile specifice vestimentaţiei feminine. 

Remarcăm faptul că majoritatea vaselor antro-
pomorfe descoperite la Drăguşeni, atât în situl 
Ostrov, cât şi În Deal la Lutărie, se disting în primul 
rând prin faptul că ele reprezintă jumătatea inferi-
oară a corpului feminin. Vasele au fost modelate 
cu pereţii subţiri, având o eleganţă a formelor greu 
de egalat. Ca o observaţie generală, descoperitorul 
A. Crîşmaru evidenţiază faptul că vasele au mărimi 
diferite, corpul fiind amplificat, reliefându-se şol-
durile. Coapsele sunt separate printr-un şanţ larg, 
vertical, corespondent pe ambele feţe ale vasului, 
marcând linia mediană, despărţitoare. 

Vasele care prezintă partea inferioară a corpu-
lui feminin sunt de cele mai multe ori decorate cu 
caneluri, asociate cu pictură bicromă sau tricromă. 
Buza pieselor este pictată cu roşu, fiind subliniată 
cu două caneluri orizontale, una dintre ele fiind 
suprapusă de tortiţe. Pe şolduri au fost realizate 
motive spiralice cu buclele răsucite şi benzi de 
legătură între ele, amplasate relativ simetric, pe cele 
două feţe ale vaselor. Gâtul obiectelor corespunde 
din punct de vedere antropologic cu linia taliei. 
Aceasta are câte două tortiţe perforate orizontal, 
amplasate fie deasupra zonei ample a şoldurilor, 
fie deasupra centurii, în poziţie centrală. Moti-
vele decorative sunt adaptate exact la ideea dată 
prin modelaj şi la reprezentarea propriu-zisă, sco-
ţând practic în evidenţă şi mai puternic trăsăturile 
antropomorfe. Cea mai apropiată analogie pentru 
vasele antropomorfe de la Drăguşeni se găseşte 
la Duruitoarea Veche, raionul Râşcani, Republica 
Moldova, aparţinând aceleiaşi faze culturale (Laza-
rovici C.-M. et alii 2009, p. 192, cat. no. 229).

În arealul marelui complex cultural Cucuteni-
Ariuşd-Tripolie, chiar dacă remarcăm o mare 
varietate tipologică, vasele antropomorfe nu sunt 
foarte numeroase. Câteva tipuri se repetă, fiind 
prezente în mai multe situri, însă unele dintre ele 
sunt unicate. 

Vasul antropomorf descoperit la Mitoc-Valea 
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lui Stan a fost interpretat de către D. Monah ca 
reprezentând partea inferioară a unei femei obeze, 
având coapse masive, în comparaţie cu tălpile 
(Monah 2012, p. 169).

Ca o observaţie generală, punctată de cei care 
care au abordat prezentul subiect, este faptul că 
vasele de acest tip au asemănări flagrante cu sta-
tuetele, în ceea ce priveşte modul de reprezentare 
şi înfăţişarea. Nu considerăm accidentală prezenţa 
lor în sanctuare sau la intrarea în temple, într-o 
serie de complexe de cult sau spații dedicate activi-
tăţilor religioase (Kovács 2014a, p. 196–227). Aces-
tea au fost aşezate acolo cu un scop bine definit, 
posibil pentru protejarea sau pentru depozitarea 
unor produse sau substanţe. Majoritatea cercetăto-
rilor sunt de acord că acest tip de vas era folosit ca 
inventar special în cadrul activităţilor de cult, posi-
bil pentru stimularea fertilităţii sau pentru libaţii 
(Monah 1997, p. 149–155). 

Ce rol puteau avea reprezentările antropomorfe 
este unul dintre cele mai profunde şi greu de des-
cifrat aspecte ale comunităţilor neolitice şi eneoli-
tice. Statuetele şi vasele antropomorfe sunt legate 
de cult? Dacă da, de care cult anume? Vasele, ca 
recipiente speciale, cu siguranţă aveau un rol clar 
definit în cadrul ritualurilor agricole comunitare 
sau familiale. Cum erau statuetele integrate în 
aceste manifestări poate fi înţeles doar corelând 

contextul lor de descoperire cu obiectele asociate şi 
chiar amplasamentul lor în diferitele clădiri unde 
acestea au apărut. 

S. Hansen consideră că imaginea statuetelor 
neolitice nu poate fi separată de articularea unor 
idei religioase (Hansen 2005, p. 25). Sintezele reli-
gioase presupun un proces de lungă durată în care 
are loc conturarea unui panteon. Cum arăta acesta 
în cazul culturii Cucuteni şi cum era înfăţişat este 
foarte dificil de descifrat. Este posibil ca arheti-
pul unei zeiţe să fi fost în centrul atenţiei, aceasta 
fiind reprezentată atât prin statuete mici, cât şi prin 
cele de mari dimensiuni, realizate monumental şi 
deci fixe, amplasate în interiorul unor construcţii 
dedicate, precum templele şi sanctuarele (Kovács 
2014b, p.  195–240). Asupra modului diferit de 
reprezentare a femeii s-au pronunţat mai multe 
opinii, legate în mare parte de explicarea diversită-
ţii de vârstă sau de starea fiziologică. Au fost iden-
tificate o zeiţă fecioară, o zeiţă însărcinată, o femeie 
în etate, o posibilă strămoaşă sau bunică/înţeleaptă 
a tribului (Boghian 2004, p. 145–151). 

Este dificil de spus în zilele noastre dacă crea-
torii civilizaţiei cucuteniene îşi reprezentau divi-
nităţile sub forma unui panteon, format dintr-o 
serie de zeităţi feminine, având diferite vârste, sau 
dacă era vorba despre o singură divinitate arhetip, 
reprezentată sub diferite forme. Existau şi una sau 
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mai multe divinităţi masculine, care formau pere-
chea zeiţelor, cu care se realiza hierogamia sau 
completarea cuplului divin (Monah 1997, p. 201–
202, p. 205–210). 

D. Boghian consideră că este posibil ca statu-
etele şi vasele antropomorfe şi zoomorfe să fi fost 
utilizate în cadrul unor manifestări ale cultului 
fecundităţii şi fertilităţii (Boghian 2004, p.  127). 
Numeric statuetele antropomorfe le depăşesc pe 
cele zoomorfe. 

Canoanele de modelare a statuetelor sunt stan-
dardizate, în funcţie de fiecare etapă cronologică în 
parte. Pentru lotul studiat nu am putut face multe 
observaţii în ceea ce priveşte capul statuetelor, 
din două motive: gradul de păstrare al acestora 
este extrem de redus, iar al doilea motiv se leagă 
de modul de reprezentare a acestuia, care de cele 
mai multe ori este schematic sau stilizat, fără a avea 
reprezentări faciale naturaliste. 

Ideea unui cult dedicat unei divinităţi feminine 
rezultă din numeroasele reprezentări feminine, 
care domină numeric perioadele neolitică şi eneo-
litică. Uneori se postulează faptul că Marea Mamă 
este un principiu al primordialităţii (Draşovean, 
Popovici 2008, p.  39–40). Explicaţia cea mai la 
îndemână asupra rolului reprezentărilor antropo-
morfe este cea relaţionată cu aşa-zisul cult al ferti-
lităţii şi fecundităţii, această idee constituind un fir 

roşu în ceea ce priveşte interpretările descoperiri-
lor din această categorie. 

Statuetele eneolitice, atât cele antropomorfe 
cât şi cele zoomorfe, se caracterizează prin câteva 
elemente comune, printre care trebuie menţionate 
tehnica de modelare din mai multe bucăţi de lut, 
fragmentarea acestora, dar şi apariţia acestora în 
cadrul aşezărilor şi foarte rar în contextele funerare 
(Hansen 2005, p. 26).

Asupra semnificaţiei statuetelor antropomorfe 
există mai multe ipoteze, care au fost enunţate de 
D. Monah în lucrarea de sinteză dedicată plasticii 
cucuteniene. Acesta enumeră o serie de interpre-
tări acordate de-a lungul timpului. S-a considerat 
că această categorie de obiecte ar putea arăta o 
creştere a rolului femeii în societatea eneolitică, 
pusă pe seama înmulţirii numărului de progenituri 
sau a unei ipotetice importanţe economice în gos-
podărie. Ar putea reprezenta chiar şi o segregare a 
sferelor de activitate pe criterii de gen. M. Petrescu-
Dîmboviţa discută despre statuete pe baza cer-
cetărilor extinse efectuate în situl de la Truşeşti-
Țuguieta şi distinge mai multe tipuri în funcţie de 
poziţie, stilul de modelare, sex şi încadrarea cro-
nologică (Petrescu-Dîmboviţa et alii 1999, p. 727). 
Acesta consideră statuetele ca fiind idoli, adică 
„imagini ale divinităţii” sau reprezentări plas-
tice ale adoranţilor, posibil chiar personificări ale 
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„mamei fecunde înzestrată cu puteri magice” (M. 
Petrescu-Dîmboviţa et alii 1999, p. 496–497). 

Chiar dacă riturile şi ritualurile preistorice 
sunt foarte greu de reconstituit astăzi, uneori chiar 
imposibil de surprins, o mare parte dintre obiec-
tele non-funcţionale, sau simbolice, cu siguranţă 
au şi o componentă sacră. În condiţiile în care 
ritualurile necesită un inventar dedicat, putem să 
presupunem faptul că vasele şi statuetele antropo-
morfe sunt legate de rit şi ritual, de cultul practicat 
şi comportamentul religios al omului preistoric. 
Erau statuetele determinate de un cult al fertilităţii 
şi fecundităţii? Răspunsul la această întrebare este 
deocamdată opac, însă contextul de descoperire 
a unor statuete ar putea ajuta la elucidarea situa-
ţiei. O serie de elemente asociate pot arăta core-
laţii între diferite tipuri de obiecte, unele chiar cu 
rol casnic, funcţional, în cadrul unor ritualuri. În 
continuare este dificil de răspuns dacă statuetele 
reprezintă o zeiţă, un ideal de frumuseţe sau doar 
femei din cadrul comunităţii. Este posibil ca unele 
statuete să reprezinte vârste ale omului, şi aşa să 
se explice diferenţele dimensionale, dar şi minia-
turizarea unor statuete. Dacă imaginea principală 
reprezintă Marea Mamă/Zeiţa Mamă/Marea Zeiţă, 
aceasta ar fi în ipostaze diferite, cea mai frecventă 
fiind de femeie gravidă sau nubilă. Femei mature 
sau de vârstă înaintată au fost observate mai rar. În 

schimb, există reprezentări de femei al căror abdo-
men ar putea fi starea fiziologică de post-partum 
(Dumitroaia 2011, p. 166). 

Depozitul de statuete de la Ovčarovo, Bulgaria, 
aparţinând culturii Karanovo (mil. V î.Hr.), pre-
zintă mai multe statuete feminine cu braţele scurte, 
aşezate pe tronuri, cu mai multe măsuţe-altar şi cu 
alte piese, posibil de cult (Gimbutas 1989, fig. 32). 
Depozitul de la Dumeşti cuprinde şase cupluri de 
dimensiuni apropiate (Maxim-Alaiba 1987, p. 269- 
286). Complexul de cult de la Buznea era compus 
din patru statuete depuse împreună într-un vas, 
anume pentru a fi protejate, înconjurat de vase 
mai mici (Mihai, Boghian 1977–1979, p. 429–452). 
Tezaurele de la Ghelăieşti prezintă atât statuete 
feminine, cât şi masculine, grupate câte patru sau 
câte şapte. Diferenţele dintre statuetele aceluiaşi set 
sunt semnificative la nivel de reprezentare, deşi se 
observă că au fost modelate de aceeaşi persoană. 
Seturile cuprind statuete mai mari sau mai mici, 
chiar şi miniaturale (Cucoş 1973, p. 207–215). 

Aceste seturi se găsesc inclusiv în cultura Pre-
cucuteni, cele mai faimoase fiind „Soborul Zeiţe-
lor” de la Poduri şi tezaurul de la Isaiia. Interesant 
pentru ambele tezaure precucuteniene este faptul 
că acestea sunt formate din acelaşi număr de piese, 
având dimensiuni şi motive iconografice apropiate 
(Dumitroaia 2011, p.  155–156). Ambele tezaure 
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au fost descoperite închise, astfel încât nu există la 
momentul actual dubii asupra numărului de piese 
care compun fiecare tezaur în parte. Recipientele 
conţineau câte 21 de statuete având dimensiuni şi 
detalii diferite, 15 piese erau decorate prin pictare 
sau incizare, iar două aveau câte un colier la gât. 
Fiecare ansamblu avea câte 13 scăunele de lut fără 
picioare, decorate cu proeminenţe sub forma unor 
mici coarne (Ursulescu, Tencariu 2017, p. 27–28). 
Complexul de cult de la Sabatinovka cuprindea 32 
de statuete feminine dintre care două erau pictate 
cu roşu, o tavă sau altă piesă (tavă sau masă de altar 
pictată), 20 de vase întregi sau restaurabile, 55 de 
unelte de silex şi 10 scăunele. Alături de banchetă 
se afla un tron de mari dimensiuni cu capetele ter-
minate în formă de bucraniu (Lazarovici C.-M., 
Lazarovici Gh. 2008, p. 11).

Prezenţa mai multor seturi de statuete în cadrul 
culturilor Cucuteni şi Precucuteni sau al altor 
civilizaţii balcano-anatoliene, ne determină să ne 
punem întrebarea dacă nu cumva toate statuetele 
în ansamblul lor, provin din astfel de seturi, din 
„conclavuri”, care fie s-au pierdut, fie au fost des-
completate sau poate chiar au fost distruse. Inclu-
siv statuetele miniaturale ar fi putut fi părţi compo-
nente din seturi similare precum cele descrise mai 
sus, unele reprezentând poate familii. Această ipo-
teză nu o găsim imposibilă în condiţiile în care la 

nivelul societăţii antice regăsim zeii Lari, divinităţi 
protectoare ale casei înfăţişate sub forma unor mici 
statuete care se găseau în templele monumentale, la 
scară naturală. Aceste statuete aveau dedicat inclu-
siv un lararium, definit ca o nişă sau construcţie 
în formă de dulap cu fronton triunghiular, unde se 
păstrau statuetele zeilor Lari, alături de alte obiecte 
de cult (Tudor 1982, p. 416). 

În orice societate sau civilizaţie pe care o stu-
diem, găsim două lumi: cea materială, palpabilă, 
vizibilă şi cea imaterială, invizibilă, supranatu-
rală. Forţele naturii sunt foarte imprevizibile, iar 
îmbunarea acestora trebuie să fi fost o preocupare 
constantă a oamenilor. Invocarea ploii, a soarelui, 
a apei, a plantelor, toate necesită un intermediar. 
Ritualurile trebuie să fi avut în centru exact aceste 
aspecte de invocare periodică a forţelor naturii, iar 
statuetele făceau parte din această poveste. 

Erau reprezentările antropomorfe punţi de 
comunicare între cele două lumi? Sunt ele un inter-
mediar? Transmit acestea mesajele muritorilor 
către zei, iar divinităţile le răspund oamenilor prin 
intermediul lor? În cazul în care statuetele repre-
zintă manifestarea unui mesaj codificat, atunci 
decodificarea acestuia constituie unul dintre cele 
mai dificile demersuri.
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***

Acest catalog nu reprezintă produsul muncii 
unei singure persoane, el fiind, în primul rând, 
rezultatul cercetărilor întreprinse de arheologi, apoi 
al colaborării dintre autorii lui. Statuetele antropo-
morfe publicate cu această ocazie au fost descope-
rite în cadrul cercetărilor arheologice sistematice şi 
preventive, sau la suprafaţa terenului, ca urmare a 
unor periegheze. Mulţi dintre descoperitori, dato-
rită vitregiei vremurilor, nu au putut să publice 
piesele găsite. Altele au fost publicate cu o ilustra-
ţie îndoielnică, datorită condiţiilor tehnologice şi 
grafice specifice secolului trecut. Toate obiectele 
publicate sau republicate cu această ocazie se află în 
patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani. 

Cu această ocazie autorii doresc să transmită 
mulţumiri familiilor care au sprijinit eforturile şi 
demersurile de redactare şi concepere a catalogu-
lui: Alexandru Kovács, Iuliana Nechifor şi Alina-
Elena Aparaschivei. 

Transmitem mulţumirile noastre cercetător dr. 
hab. Cornelia-Magda Lazarovici, din cadrul Insti-
tutului de Arheologie din Iaşi, care ne-a îndrumat 
şi încurajat în demersul analitic al fondului aflat la 
Muzeul de Istorie Botoşani şi ne-a onorat cu prefaţa 
prezentului volum. Profesorului dr. hab. Dumitru 
Boghian, de la care am învăţat multe aspecte legate 

de modalitatea de abordare a materialelor arheolo-
gice, îi transmitem un gând de mulţumire şi recu-
noştinţă. Discuţii productive am avut de-a lungul 
vremii cu Maria Diaconescu, descoperitorul sitului 
arheologic de la Vorniceni-Pod Ibăneasa, sugestiile 
dumneaei fiind extrem de valoroase în abordarea 
noastră. 

Acest catalog nu ar fi fost publicat fără spriji-
nul managerului Muzeului Judeţean Botoşani, 
dr. Aurel Melniciuc, şi al fondurilor asigurate în 
cadrul instituţiei de către Consiliul Judeţean Boto-
şani. Calde mulţumiri pentru ajutor adresăm cole-
gelor din cadrul instituţiei, ec. Bogdana Iurescu, 
Doina Luca şi Cristina Amăriuţei-Ilau, care ne-au 
sfătuit şi ajutat inclusiv administrativ şi birocratic. 
Colegul dr. Răzvan Ciobanu a asigurat corectura 
volumului de faţă şi îi mulţumim pentru efort. 

Se cuvine să mulţumim colegilor Sebastian 
Ciupu de la Muzeul Judeţean Botoşani şi Alexan-
dru Kovács de la Muzeul Naţional al Bucovinei 
care au prelevat fotografiile necesare ilustrării pre-
zentului catalog. 

Colegul dr. Cristian Eduard Ştefan ne-a sprijinit 
cu numeroase sugestii în ceea ce priveşte modalita-
tea de abordare a subiectului şi considerăm că lucra-
rea a devenit mai bună şi datorită sprijinului său. 
Colegii din muzeele partenere ne-au ajutat cu bibli-
ografie şi indicaţii de ordin metodologic şi se cuvine 
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să mulţumim dr. Senica Țurcanu şi drd. Mircea 
Oancă. Colegii dr. Cătălin Borangic şi dr. Alexandru 
Berzovan ne-au oferit, în cadrul discuţiilor îndelun-
gate, o idee de abordare sociologică a obiectelor şi 
considerăm că analiza noastră s-a îmbunătăţit. 

Colegului şi prietenului dr. Dan Buzea îi adre-
săm mulțumiri pentru mentorat şi cunoştințele 
metodologice transmise în perioada de colaborare, 
începuturile noastre timide de abordare a acestui 
tip de artefact datorându-i-se.

Încurajări am primit de-a lungul vremii de la 
managerul Muzeului Judeţean Botoşani, dr. Aurel 
Melniciuc, care şi-a dat acordul de a publica acum 
unele piese încă neexploatate ştiinţific. 

Pentru a nu omite vreun coleg cu care ne-am 
consultat în perioada cea mai grea de analiză şi 
concepere a prezentului volum, dorim să adre-
săm mulţumiri tuturor celor cu care am avut dis-
cuţii fructuoase şi care ne-au încurajat şi sprijinit 
demersul, uneori chiar neintenţionat. 



I. Statuete 
antropomorfe feminine
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I. 1. Statuetă antropomorfă feminină în poziţie şezândă 
de la care s-a păstrat partea mediană a corpului, fiind 
ruptă în zona abdomenului şi a picioarelor. Abdo-
menul este reprezentat uşor bombat, ombilicul fiind 
marcat printr-o împunsătură. Pe şolduri, în părţile 
laterale, piesa prezintă două perforaţii, dispuse sime-
tric, iar cea de pe şoldul drept este fracturată. Talia 
este demarcată printr-o canelură. Sexul a fost marcat 
printr-o amprentă de la un bob de grâu, aşezat cu axa 
longitudinală simetrică cu cea a statuetei. Fesele au 

fost separate cu ajutorul unei crestături. Piesa a fost 
modelată din pastă fină, având ca incluziune nisipul 
cu granulaţie mică. Arderea s-a efectuat în atmosferă 
oxidantă, rezultând o culoare gălbuie a suprafeţei.

Provenienţă: Borolea-Ocolul vacilor/la N-V de sat, 
comuna Hăneşti. Descoperită la suprafaţa terenului de 
către Carsten Mischka, în data de 10.03.2020. Încadrare 
cronologică: Cucuteni B1. Număr de inventar: 18837. 
Dimensiuni: H păstrată – 68 mm; LA maximă – 54 mm; 
LA taliei – 22 mm. Inedită.


