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FIGURINE ANTROPOMORFE APARŢINÂND CULTURII
CUCUTENI ÎN COLECŢIA MUZEULUI REGIUNII

PORŢILOR DE FIER, DROBETA-TURNU SEVERIN

Marin Iulian NEAGOE

Obiectul acestui articol îl constituie prezentarea unor figurine
antropomorfe, întregi sau fragmentare, aparţinând culturii Cucuteni, piese care
se regăsesc astăzi în colecţia Preistorie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier1 din
Drobeta Turnu Severin,  provenind din fosta colecţie Istrati-Capşa.

Colecţia Dr. C. I. Istrati, Istrati-Capşa sau colecţia Maria Istrati-Capşa2,
reprezintă şi astăzi, poate, cel mai important şi mai valoros fond muzeal al
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Este cunoscut faptul că, acestă colecţie a
început să fie dezvoltată din prima jumătate a secolului al XIX-lea, graţie pasiunii
şi efortului depuse de Maria Istrati-Capşa, mama Dr. C. I. Istrati, cel care va
moşteni  colecţia şi se va strădui să o îmbogăţească prin achiziţii şi donaţii.
Rezultatul acestei pasiuni se va concretiza în anul 1897 când colecţia Istrati-
Capşa va fi organizată şi inaugurată într-un muzeu deschis la Câmpina3, judeţul
Prahova. Ulterior, obiecte din colecţie vor fi expuse cu ocazia celui de-al doilea
Congres al Asociaţiunii Române pentru Înaintarea şi Răspândirea Ştiinţelor
precum şi în Expoziţia Generală Română din 1906, organizată cu prilejul
jubileului regal, Dr. C. I. Istrati fiind chiar comisar al guvernului, însărcinat cu
organizarea acestei expoziţii.

Acest din urmă eveniment a reprezentat de altfel un moment de apogeu al
colecţiei Istrati-Capşa care, după moartea Dr. C. I. Istrati, în anul 1921, va fi
achiziţionată de la moştenitorii săi de Ministerul Culturii şi Artelor şi donată
Fundaţiei Culturale „Principele Carol I”, Academiei Române şi Muzeului de
Antichităţi. Din păcate, datorită neglijenţei acestor instituţii, piesele expoziţiei au
rămas în perioada 1921-1924 depozitate în curtea Laboratorului de Chimie
organică din Bucureşti, până când, din inţiativa lui Teodor Costescu4,
preşedintele Societăţii Culturale „Teatrul Oraşului Turnu Severin”, colecţia va fi
transferată în acest oraş şi instalată în Palatul Cultural, inaugurat la 30 noiembrie
1924 împreună cu expoziţia Istrati-Capşa care primeşte titulatura de Muzeul Dr.

1 Davidescu 1985, p. 18-22; Măneanu 2009, p. 48-65.
2 Moisil 1911b, p. 135.
3 Jercan 1997, p. 62-70.
4 Măneanu 2004, p. 10-13.
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C. I. Istrati5. Acest muzeu va funcţiona la Turnu Severin până în 1950 când va
începe transferul patrimoniului sau către Muzeul Regiunii Porţilor de Fier6.

Din nefericire, pentru foarte multe piese din acestă colecţie, nu mai
dispunem acum de date certe legate de locul de provenienţă sau modalitatea prin
care au intrat în colecţia Istrati-Capşa. Această situaţie a fost determinată de
faptul că, acţiunea de preluarea a colecţiei s-a desfăşurat în grabă, neexistând
suficient timp pentru ca piesele să fie corect inventariate7, iar pe de altă parte, de
distrugerea intenţionată a documentaţiei elaborate de Dr. C. I. Istrati pentru
fiecare piesă din colecţie8.

În momentul de faţă, este aproape imposibil, de refăcut această
documentaţie, deşi pentru unele piese, dispunem de informaţii sumare din
registrele de inventar, iar pentru alte piese putem apela la unele articole publicate
de-a lungul timpului9, precum şi la Catalogul Muzeului Dr. C. I. Istrati, publicat
la Turnu Severin10 o dată cu reorganizarea acestei colecţii de către Teodor
Costescu şi Dumitru Tudor.

Cert este că, foarte multe piese care au făcut parte din acestă colecţie, s-au
pierdut în timp, cum este şi cazul multor obiecte aparţinând culturii Cucuteni pe
care Dr. C. I. Istrati le-a achiziţionat contra sumei de 120 de lei11 de la profesorul
N. Beldiceanu, cel care între 1885-188712 efectua primele săpături în staţiunea
eponimă a culturii Cucuteni.

Dintre piesele care s-au păstrat şi care acum fac parte din patrimoniul
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier amintim două vase miniaturale întregi, pictate
cu negru pe fond roşu şi câteva figurine antropomorfe, majoritatea fragmentare,
acestea din urmă constituind un lot inedit de reprezentări aparţinând culturii
Cucuteni, pe care le vom analiza în continuare.

Pentru încadrarea tipologică vom încerca să găsim corespondenţe pentru
fiecare piesă în parte în sistemul tipologic propus de Dan Monah13, sistem
complicat la prima vedere, dar care reprezintă totuşi o modalitate completă de
realizare a unei înserieri tipologice cuprinzătoare.

În privinţa încadrării pieselor într-una din fazele evolutive ale culturii
Cucuteni, acest lucru este mai dificil de realizat, deoarece, piesele provin din

5 Măneanu 2009, p. 33-46.
6 Măneanu 2000, p. 3-12.
7 În arhiva Muzeului Regiunii Porţilor de Fier este păstrat un registru (nr. 479 din 16.06.1994) în
care se regăsesc informaţii despre piesele preluate din patrimoniul Muzeului Dr. C. I. Istrati-
Capşa în perioada 1950-1951.
8 Este interesant de menţionat efortul aproape paroxistic al fostului director Mişu Davidescu
care solicita muzeografilor să distrugă bileţelele ataşate pieselor şi chiar să şteargă numerele cu
care acestea au fost inventariate în colecţia Capşa după cum reiese din mărturiile unor colegi care
erau angajaţi ai instituţiei în perioada 1970-1989.
9 Moisil 1911a, p. 83-94; Moisil 1911b, p. 135-145.
10 Costescu, 1932, p. 1-32.
11 Istrati 1908, p. 58.
12 Monah, Cucoş 1985, p. 16; Dîmboviţa 1984, p. 19; Monah 1997, p. 21.
13 Monah 1997, p. 66-67.
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săpăturile făcute la sfârşitul secolului al XIX-lea, eventuale informaţii cu privire
la condiţiile descoperirii lipsind cu desăvârşire.

Prima piesă adusă în discuţie (pl. I/1a-1b) este un fragment de culoare
brun deschis, modelat dintr-o pastă ce conţine în compoziţie nisip fin,
reprezentând  partea superioară a unei figurine antropomorfe feminine. Are
înălţimea de 6,5 cm, faţa schematizată, realizată prin strângerea lutului între două
degete; braţe schematizate, dispuse orizontal, bust aplatizat şi uşor arcuit pe
spate, sânii indicaţi de două proeminenţe aplicate pe piept la o distanţă de 2 cm
una de cealaltă. În zona gâtului, prezintă două benzi aplicate de lut, ale căror
capete se apropie unul de celălalt pe umărul drept. Prima bandă, mai scurtă este
dispusă în zona omoplatului drept iar cea de-a doua pe piept deasupra sânilor,
prinzându-se de cei doi umeri. În mediul culturii Cucuteni piese cu benzi de lut
aplicate în zona gâtului, similare cu piesa noastră, sunt cunoscute din
descoperirile efectuate în staţiunile de la Hăbăşeşti (două exemplare)14, Truşeşti
(un exemplar)15, Moldova (un exemplar)16 şi Scânteia (un exemplar)17. Între
aceste piese există însă diferenţe notabile în ceea ce priveşte caracteristicile
acestor aplicaţii, astfel că, la una din piesele de la Hăbăşeşti aceasta este vizibilă
doar pe spatele figurinei, având o formă semicirculară iar la cea de-a doua piesă,
fragmentară, banda de lut se păstrează doar pe umărul drept şi pe o mică
porţiune din zona pectorală dreaptă, însă din desenul piesei se poate observa că
banda de lut era probabil dispusă sub forma unui “V” pe pieptul figurinei. Piesa
de la Truşeşti are aplicate în zona gâtului două benzi de lut care pornesc dinspre
umeri lipindu-se pe piept deasupra sânilor marcaţi de două mici proeminenţe.
Aplicaţia de lut a piesei din Moldova înconjoară gâtul figurinei şi se uneşte pe
piept iar cea a piesei de la Scânteia este vizibilă doar pe spatele figurinei alcătuind
un “V” care porneşte din zona umerilor. Pornind de la ideea lansată de G.
Dumitroaia pentru una din figurinele cucuteniene descoperite la Răuceşti-
Munteni18 care prezintă pe corp o aplicaţie din lut prevăzută cu împunsături  şi
interpretată ca  reprezentând un şarpe, piesă care îşi găseşte analogii în
descoperirile de la Nevali Çori19, D. Monah identifică şi în cazul altor piese
aplicaţii din lut reprezentând imaginea plastică a şarpelui20. Asocierea unor
reprezentări antropomorfe cu această reptilă mitologică, considerată a
reprezenta unul dintre cele mai importante arhetipuri ale sufletului omenesc21,
este valabilă pentru piese a căror reprezentare nu poate fi pusă la îndoială22. De
altfel, atât la nivelul neoliticului şi eneoliticului23 dar şi pentru epocile ulterioare24

14 Dumitrescu et alii 1954, p. 409, fig. 34/4, 6.
15 Monah 1997, p. 75, fig. 27/6.
16 Berlescu 1964, p. 69, pl. IV/3.
17 Monah 1997, p. 74, fig. 47/1.
18 Dumitroaia 1987, p. 23, fig. 4/1.
19 Hauptmann 1999, p. 77 şi fig. 21
20 Monah 1997, p. 74-77.
21 Chevalier, Gherbant 1993, p. 299.
22 Hauptmann, p. 75-76 şi fig. 10.
23 Gimbutas 1987, p. 102; Gimbutas 1996, p. 142-145; Gimbutas 1997, p. 46-47.
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există o bogată iconografie antropo-ofidian însă, nu poate fi exclusă nici varianta
ca unele dintre aceste aplicaţii să reprezinte totuşi accesorii de podoabă, aşa cum
considera Vladimir Dumitrescu aplicaţiile de lut ale pieselor de la Hăbăşeşti,
Natalia Berlescu pe cea a piesei din Moldova sau Harald Hauptmann în cazul
piesei de la Nevali Çori. În ceea ce priveşte piesa noastră suntem de părere că,
cele două aplicaţii de lut din jurul gâtului reprezintă mai degrabă un accesoriu de
podoabă. Tipologic, piesa poate fi încadrată în grupa A125 a reprezentărilor
antropomorfe caracteristice culturii Cucuteni.

Cea de-a doua piesă este reprezentată de un fragment din partea
superioară a unei figurine antropomorfe feminină, cu înălţimea de 4,2 cm iar
culoarea brun închis. Faţa are formă circulară, nasul proeminent, ochii
reprezentaţi de două perforţii circulare. Braţele sunt schematizate, redate
orizontal şi perforate iar sânii redaţi sub forma a două proeminenţe aplatizate.
Piesa este nedecorată (pl. I/2a-2b), aparţine subtipului A1a26 şi îşi găseşte bune
analogii atât în descoperirile din aria tripoliană27 cât şi în cele din Moldova28.

O altă piesă încadrată subtipului A1a este reprezentată de un fragment
(parte inferioară) al unei figurine antropomorfe feminină (pl. I/3a-c), cu
înălţimea de 11 cm, şi culoarea portocalie. Piesa are şoldurile perforate vertical,
fese şi pântec (perforat orizontal) proeminente. Picioarele şi fesele sunt separate
printr-o incizie adâncă şi lată iar genunchii reprezentaţi printr-o proeminenţă
perforată orizontal. Decorul este realizat prin pictură cu negru, constând din linii
dispuse în unghi  pe pântec şi linii dispuse oblic pe fese şi picioare. Astfel de
piese sunt documentate prin descoperirile făcute în mai multe situri din
Moldova29.

Subtipului A1b îi corespunde un singur fragment dintr-o figurină
antropomorfă masculină, fragmentară, înălţime 7,2 cm, culoare brun deschis.
Figurina (pl. II/1a-1b) are capul şi membrele inferioare rupte, braţe
schematizate, redate orizontal şi perforate, corp aplatizat şi uşor arcuit pe spate,
talia marcată de o incizie circulară, sexul indicat de o mică proeminenţă, fese
uşor proeminente şi separate de o incizie verticală.

Tipul B1 este reprezentat de un singur fragment de figurină antropomorfă,
înălţimea 4,3 cm, culoare brun deschis. Capul şi braţele sunt schematizate, redate
în poziţie orizontală şi perforate. Corpul este aplatizat şi decorat cu linii incizate,
paralele, atât pe partea din faţă cât şi pe spate. Pe faţă, în partea inferioară, se
observă, între liniile incizate, trei impresiuni circulare, dispuse vertical (pl.
II/2a-2b).

24 Ionescu 1928, p. 4-15; Kernbach 1989, p. 565; Chevalier, Gherbant 1993, p. 298-313;
Gimbutas 1996, p. 145-150.
25 Monah 1997, p. 67-68.
26 Ibidem, p. 67.
27 Monah 1997, p. 356, fig. 104/2; p. 359, fig. 107/10; p. 362, fig. 110/2; p. 372, fig. 120/2.
28 Berlescu 1964, p. 68-74, pl. IV/6-10; V/2-8, 10-12.
29 Berlescu 1964, p. 71-72, p. VIII/3-5, 8-10; Monah 1997, p. 124, fig. 135/1, 4; 136/2; 137/1, 5.
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Cele mai multe figurine din lotul de piese în discuţie pot fi încadrate
subtipului B2a, reprezentat de trei exemplare.

Primul exemplar este o figurină antropomorfă masculină nedecorată (pl.
II/3a-3b), înălţime 6,5 cm, culoare brun deschis. Piesa reprezintă un personaj în
poziţie „şezândă”. Capul şi braţele sunt schematizate, acestea din urmă fiind
redate orizontal. Corpul este aplatizat, picioarele lipite, dar coapsele sunt
demarcate de o incizie verticală; în zona bazinului piesa prezintă o mică
proeminenţă care sugerează sexul masculin. Fesele sunt uşor proeminente
separate de o incizie verticală, scurtă.

Cea de-a doua piesă din subtipul B2a reprezintă o figurină antropomorfă
fragmentară (pl. II/4a-4b), înălţimea de 6,3 cm, culoare brun deschis  căreia îi
lipsesc membrele inferioare de la genunchi în jos. Faţa are formă ovală, nasul
proeminent, braţe schematizate, dispuse orizontal, corp aplatizat şi uşor arcuit
pe spate, şolduri uşor proeminente. Coapsele sunt separate de o incizie verticală.
În zona bazinului, prezintă o mică proeminenţă care sugerează sexul masculin.
Fesele sunt proeminente, separate de o incizie verticală. Pe piept şi pe spate se
observă un decor, realizat dintr-o incizie oblică mărginită de două rânduri de
împunsături deasupra unor linii incizate oblic în partea stângă a abdomenului.

Cea de-a treia piesă din subtipul amintit este reprezentată de un fragment
(parte inferioară) de figurină antropomorfă feminină în poziţie „şezândă” (pl.
III/1a-1b), înălţime 9 cm, negru în interior, brun deschis în exterior. Figurina
are pântecul aplatizat, picioarele lipite, dar în zona coapselor şi a genunchilor
sunt demarcate de o incizie verticală; genunchii sunt sugeraţi de două mici
proeminenţe. Fesele sunt proeminente şi separate de o incizie lată, verticală. Nu
prezintă elemente decorative.

Penultima piesă adusă în discuţie se încadrează în subtipul KIVB30 şi
reprezintă un fragment (cap) de figurină antropomorfă (pl. III/2), înălţime 4,3
cm, culoare gri. Piesa reprezintă probabil o aplicaţie plastică întrucât, pe spate,
prezintă trei pastile de lut aplatizate. Ochii au fost realizaţi prin două incizii
oblice, nasul este proeminent, gura realizată printr-o incizie orizontală. Pe frunte
se observă o bandă de lut aplicată, pentru a sugera, probabil, faptul că
reprezentarea avea capul acoperit. Aplicaţiile antropomorfe pe ceramica neolitică
şi eneolitică sau chiar vase cu reprezentarea feţei umane sunt documentate într-
un număr mare şi în medii culturale diferite31.

Ultima reprezentare (pl. III/3) este un fragment (cap) de figurină
antropomorfă masculină, înălţimea de 4,2 cm, culoare brun deschis. Fragmentul
provine de la o figurină probabil masculină. Faţa are formă ovală, nasul
proeminent, dar rupt, ochii reprezentaţi de două impresiuni circulare, iar gura de
o incizie scurtă, dispusă orizontal. În partea dreaptă a feţei o mică proeminenţă
sugerează urechea. Partea superioară a capului este împărţită în două de o incizie

30 Berlescu 1964, p. 67.
31 László 1970, p. 39-74.
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adâncă. În partea stângă se observă şapte mici împunsături cu un diametru ce
variază între 0,1 cm şi 0,3 cm, realizate înainte de ardere.

Pentru cultura Cucuteni nu avem cunoştinţă de figurine antropomorfe
care să prezinte astfel de împunsături în zona capului, doar dacă considerăm că,
cele trei perforaţii vizibile în cazul unei piese din aşezarea tripoliană de la
Koszylowce32 pot avea aceeaşi semnificaţie cu împunsăturile prezente pe piesa
noastră sau aceste perforaţii permiteau agăţarea figurinelor cu ajutorul unor fibre
textile, cum par a indica câteva piese cu perforaţii similare, descoperite în
aşezarea vinčiană de la Divostin33.

Asemănarea cea mai elocventă în privinţa împunsăturilor în zona capului
este oferită de două piese care provin din medii culurale diferite. Prima piesă
este o reprezentare antropomorfă fragmentară  descoperită în   aşezarea neolitică
de la Rug Bair34 (Macedonia), încadrată marelui complex cultural Starčevo-
Körös-Criş. Această figurină prezintă pe cap nu mai puţin de 15 împunsături
realizate desemenea înainte de ardere, pe toată suprafaţa calotei craniene.

Cea de-a doua figurină, de asemenea fragmentară, a fost descoperită în
aşezarea de la Střelice35 şi aparţine fazei I a culturii Lengyel. În zona calotei
craniene figurina prezintă trei mici împunsături dispuse în formă de triunghi iar
alte două sunt vizibile în partea stângă a capului văzut din faţă. Cele cinci
împunsături sunt separate de incizii scurte.

Există şi cazuri de figurine antropomorfe cu împunsături intenţionate în
alte părţi ale corpului şi al cărui rol nu constiuie neapărat un element decorativ.
Astfel de piese au fost descoperite atât în aşezări Starčevo-Criş, cum este
figurina descoperită în aşezarea Gălăbnic36, în apropiere de Sofia (Bulgaria) sau
în aşezări aparţinând culturii Vinča37. Asemenea piese sunt cunoscute şi din
aşezarea neolitică de la Höyucek38 în Anatolia, unde în cadrul celor unuia dintre
cele trei sanctuare identificate au fost descoperite si câteva figurine din lut cu cap
mobil din piatră care prezintă împunsături pe corp. Două dintre acestea prezintă
câte o astfel de împunsătură pe abdomen iar alte două prezintă mici împunsături
pe toată suprafaţa corpului. Autorul acestor descoperiri a observat un fapt
interesant şi anume repartiţia diferită a pieselor în cele trei sanctuare, situaţie care
se explică prin depunerea acestor obiecte în sanctuare de persoane diferite şi la
anumite intervale de timp, reprezentând ofrande votive.

O altă interpretare interesantă a acestui gen de piese se referă la  utilizarea
lor în cadrul unor ritualuri magice39 probabil practicate de unii membrii ai
comunităţii şi doar în anumite momente  a căror înţelegere o putem presupune

32 Monah 1997, p.132 şi fig. 210/2.
33 Hansen 2007, p. 216 şi Taf. 254-256.
34 Ibidem, p. 150, Taf. 152/1.
35 Ibidem, p. 311, Taf. 514/10 şi nota 217.
36 Ibidem, p. 163, Taf. 164/1.
37 Draşovean 1998, p. 205-212, p. I-IV.
38 Duru 1999, p. 178-179, fig. 23,24
39 Draşovean 1998, p. 206; Draşovean 2005, p. 5-11.
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doar. În orice caz, acest gen de piese reprezintă totuşi un procent destul de mic
din totalul reprezentărilor plastice neolitice şi eneolitice cunoscute până în
prezent, situaţie care este dificil de explicat dacă acceptăm ideea utilizării în
cadrul unor ritualuri magico-religioase.

Antropomorphic clay figurines belonging to the Cucuteni culture in the
Iron Gates Regional Museum colection, Drobeta-Turnu Severin

(Abstract)

In this article we presents some antropomorphic clay figurines, discovered at the end of
the nightteen century, in the aeneolithic site from Cucuteni, Iaşi county. This pieces was selled
by the N. Beldiceanu, the autor of the first diggings at Cucuteni, to Dr. C.I. Istrati for his
collection.

In 1924, this collection was brought to Drobeta-Turnu Severin and intitulated Dr. C. I.
Istrati museum. Upon a time, the patrimony of this museum was transferenced to the Iron
Gates Region Museum from Drobeta-Turnu Severin, were today we founded some fragments of
clay figurines belonging to the Cucuteni culture.

Unfortunately, for all of this pieces, it is very hard to make any explanation about the
archaeological contex. Therefore, we don’t know from wich level of Cucuteni culture was
recovered, but we considered that it is very important to present some information about this
objects because there are inedit antropomorphic reprezentation.

Explanation of figures

Pl. I Antropomorphic figurines belonging to the Cucuteni culture.
Pl. II Antropomorphic figurines belonging to the Cucuteni culture.
Pl. III Antropomorphic figurines belonging to the Cucuteni culture.
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Pl. I Plastică antropomorfă Cucuteni
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Pl. II Plastică antropomorfă Cucuteni
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Pl. III Plastică antropomorfă Cucuteni


