
MUZEUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL  MUZEULUI  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
SERIA  ARHEOLOGIE 

 
 

10 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MUZEUL   JUDEŢEAN   TELEORMAN 
 
 
 
 

BULETINUL MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN.  SERIA ARHEOLOGIE  10 
 
 
COLEGIUL DE REDACŢIE 
 

Dr. Pavel Mirea, Muzeul Judeţean Teleorman - Redactor şef 
Dr. Ecaterina Ţânţăreanu, Muzeul Judeţean Teleorman - Secretar de redacţie 
 

Dr. Radian R. Andreescu, Muzeul Naţional de Istorie a României 
Professor Douglass W. Bailey, San Francisco State University 
Professor Amy Bogaard, Oxford University 
Dr. habil. Adina Boroneanţ, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti 
Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal 
Dr. Steve Mills, Cardiff University 
Dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti 
Dr. Laurens Thissen, Thissen Archaeological Ceramics Bureau, Amsterdam 
 
 
 
Tehnoredactare: Pavel Mirea, Pompilia Zaharia 
Corectura: Mădălina Dumitru 
Consultanţi: Steve Mills (limba engleză), Cristi Marin (limba franceză) 
Coperta: aşezarea de tip tell de la Vităneşti, reconstituire artistică a ultimului nivel de locuire – desen 
Cătălina Dănilă, machetare Pompilia Zaharia. 
 
 
 
 
Colegiul de redacţie nu răspunde de opiniile exprimate de către autori. 
 
 
 
 
Corespondenţa, manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb se vor trimite Colegiului de redacţie, pe 
următoarea adresă: MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN, str. 1848, nr. 1, cod poştal 140033, ALEXANDRIA, 
jud. Teleorman, ROMANIA sau prin email: redactie_BMJT@yahoo.com; pavelcmirea@yahoo.com. 
 
 
 
 
 
Revistă editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman 
 
Toate drepturile asupra acestui număr sunt rezervate Muzeului Judeţean Teleorman 
 
 
 
 

ISSN 2065 – 5290 



 
 
 

IN   HONOREM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RADIAN  ROMUS  ANDREESCU  -  60  ANI 





 
TABULA  GRATULATORIA 

 
 

 
Douglass W. BAILEY (San Francisco) 

Cătălin BEM (Bucureşti) 

Andreea BÎRZU (Bucureşti) 

Adina BORONEANŢ (Bucureşti) 

Cătălin BORŢUN (Alexandria) 

Bogdan CIUPERCĂ (Ploieşti) 

Marius – Mihai CIUTĂ (Alba Iulia) 

Radu COMAN (Slobozia) 

Cătălina DĂNILĂ (Sliema) 

Alexandra COMŞA (Bucureşti) 

Radu – Alexandru DRAGOMAN (Bucureşti) 

Paul DAMIAN (Bucureşti) 

Mădălina DUMITRU (Alexandria) 

Alin FRÎNCULEASA (Ploieşti) 

Daniel GARVĂN (Buzău) 

Laurenţiu GRIGORAȘ (Buzău) 

Ana ILIE (Târgovişte) 

Cornel Constantin ILIE (Bucureşti) 

Oana ILIE (Bucureşti) 

Cătălin Alexandru LAZĂR (Bucureşti) 

Cornelia – Magda LAZAROVICI (Iaşi) 

Gheorghe LAZAROVICI (Cluj – Napoca) 

Sabin Adrian LUCA (Sibiu) 

Dragoş MĂNDESCU (Piteşti) 

Mark MACKLIN (Lincoln) 

Silvia MARINESCU-BÎLCU (Bucureşti) 

Monica MĂRGĂRIT (Târgovişte) 

Steve MILLS (Cardiff) 

Pavel MIREA (Alexandria) 

Cristian MICU (Tulcea) 

Carmen MIU (Bucureşti) 

Katia MOLDOVEANU (Bucureşti) 

Alexandru MORINTZ (Bucureşti) 

Simona MUNTEANU (Slobozia) 

Marian NEAGU (Vălenii de Munte) 

 

Ştefan NEDELCUȚĂ-APOPE (Alexandria) 

Octav NEGREA (Ploieşti) 

Tiberiu NICA (Cambridge) 

Rodica OANŢĂ – MARGHITU (Bucureşti) 

Sorin OANȚĂ – MARGHITU (Bucureşti) 

Ernest OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU (Bucureşti) 

Vasile Octavian OPRIŞ (Bucureşti) 

Stănică PANDREA (Brăila) 

Amelia PANNETT (Cardiff) 

Eugen PAVELEȚ (Ploieşti) 

Ion PĂTRAŞCU (Alexandria) 

Cătălin Nicolae PĂTROI (Drobeta Turnu – Severin) 

Bianca PREDA (Ploieşti) 

Sergiu – Sorin POPESCU (Bucureşti) 

Sabin POPOVICI (Caracal) 

Valentin RADU (Bucureşti) 

Elena RENȚEA (Slobozia) 

Flavius ROAITĂ (Bucureşti) 

Alexandra COMŞA (Bucureşti) 

Valeriu SÂRBU (Bucureşti) 

Cristian SCHUSTER (Bucureşti) 

Angela SIMALCSIK (Iaşi) 

Andrei Dorian SOFICARU (Bucureşti) 

Cristian Eduard ŞTEFAN (Bucureşti) 

Eugen Silviu TEODOR (Bucureşti) 

Laurens THISSEN (Amsterdam) 

Ion TORCICĂ (Alexandria) 

George TROHANI (Bucureşti) 

Ecaterina ŢÂNŢĂREANU (Alexandria) 

Gabriel VASILE (Bucureşti) 

Camelia – Mirela VINTILĂ (Bucureşti) 

Nicolae URSULESCU (Iaşi) 

Florin VLAD (Slobozia) 

Valentina VOINEA (Constanţa) 

Pompilia ZAHARIA (Alexandria) 

 



 



 

S U M A R 

CONTENTS 
 
 
 
 
 
 

Pavel MIREA 
 

Arheologul Radian Romus ANDREESCU la 60 ani 
 

The Archeaologist Radian Romus ANDREESCU at 60 years  ............................................................... 
 

 

 

9

Steve MILLS, Pavel MIREA, Amelia PANNETT, Mark MACKLIN 
 

Early to mid-Holocene human-river interactions in the Lower Danube:  
new research at Poiana (Teleorman County) 
 

Interacţiunile om-fluviu în Holocenul timpuriu şi mijlociu la Dunărea de Jos:  
noi cercetări la Poiana, judeţul Teleorman  ....................................................................................... 
 

 

 

27

Adina BORONEANŢ 
 

Practici funerare în preistoria timpurie a Porţilor de Fier - o re-aşezare cronologică 
 

Funerary practices during the early prehistory of the Iron Gates - a chronological re-assessment  ........ 
 

 

 

45

Valentin RADU, Pavel MIREA, Adrian BĂLĂȘESCU 
 

Complexele arheologice Starčevo-Criș I (mileniile VII-VI BC) de la Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’: analiza diacronică a resturilor faunistice 
 

The Starčevo-Criş I features (VIIth-VIth millennia BC) from Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’: a diachronic analysis of the faunal assemblage  .......................... 
 

 

 

57

Monica MĂRGĂRIT, Pavel MIREA, Adrian BĂLĂŞESCU 
 

Industria materiilor dure animale din nivelul Vădastra de la Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’ (jud. Teleorman) 
 

Osseous materials industry in the Vădastra level of Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’ (Teleorman County)  .................................................................. 
 

 

 

73
 

Sabin POPOVICI 
 

Plastica culturii Dudeşti de pe valea Oltului Inferior 
 

Dudeşti figurines discovered in the Lower Olt Valley  .......................................................................................... 
 

 

 

89

Cristian Eduard ŞTEFAN 
 

Notă asupra unor materiale preistorice de la Romula (Reșca, județul Olt) 
 

Note on prehistoric finds from Romula (Reşca, Olt County)  .............................................................. 
 

 

 

109

Elena RENŢA, Simona MUNTEANU, Florin VLAD, Radu COMAN 
 

Aşezarea neolitică Boian-Giuleşti de la Săveni ‘La Cărare’, judeţul Ialomiţa 
 

The Neolithic Boian-Giuleşti settlement at Săveni ‘La Cărare’, Ialomiţa County  ................................... 
 

 

 

131

Katia MOLDOVEANU, Camelia - Mirela VINTILĂ 
 

Modele de construcții eneolitice. Tipologie și cronologie 
 

Eneolithic House Models. Typology and Chronology  ......................................................................... 
 

 

 

157



 
 
Ion TORCICĂ 
 

Vârfuri de săgeată şi suliţă din silex din arealul sud-vestic al culturii Gumelniţa 
 

Flint arrow and spear points from the south-west area of the Gumelniţa culture ................................. 
 

 

 

187

Ana ILIE 
 

Studiu morfologic şi funcţional al structurilor de combustie din cultura Gumelniţa 
 

Morphological and functional study of the Gumelniţa structures of combustion  .................................. 
 

 

 

207

Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA, Daniel GARVĂN, Tiberiu NICA, Octav NEGREA 
 

La hotarul nordic al culturii Gumelniţa - aşezarea de la Urlaţi (jud. Prahova) 
 

At the northern border of the Gumelniţa culture – the settlement of Urlaţi (Prahova County)  .............. 
 

 

 

237

Daniel GARVĂN, Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA 
 

Complexe arheologice preistorice cercetate la Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (jud. Buzău)  
la mijlocul secolului al XX-lea 
 

Prehistoric features excavated at Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (Buzău County)  
during the middle of the 20th century  ............................................................................................ 
 

 

 

279

Laurenţiu GRIGORAŞ 
 

Figurinele zoomorfe din siturile neo-eneolitice de la Aldeni, com. Cernăteşti şi  
Coţatcu, com. Podgoria (jud. Buzău) 
 

Zoomorphic figurines discovered at the Neo-Eneolithic sites at Aldeni,  
Cernăteşti commune and Coţatcu, Podgoria commune (Buzău County)  ............................................. 
 

 

 

303

Sabin Adrian LUCA 
 

‘Zeiţa cu şarpele’ şi ‘Ianus’ - Tărtăria ‘Gura Luncii’, campania de cercetări  
preventive din anii 2014-2015 
 

‘Goddess with snake’ and ‘Ianus’ - the rescue excavation campaigns  
at Tărtăria ‘Gura Luncii, 2014-2015  ................................................................................................ 
 

 

 

329

Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie – 10 ani de la apariţie 
 

Teleorman County Museum Bulletin. Archaeological Series – 10 years of publishing  ........................... 
 

345
 



_____________ 
 
* Muzeul Romanaţiului, str. Iancu Jianu nr. 24, cod poştal 235200, Caracal, jud. Olt, România; 
sabinpopovici@yahoo.com 
 
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 10, 2018: 89-107 

PLASTICA  CULTURII  DUDEŞTI  DE  PE  VALEA  OLTULUI  INFERIOR 
 
 

Sabin POPOVICI * 
 

Abstract: The lower Olt Valley is the main geographical area where Dudeşti and Vădastra 
cultures evolved during the Developed Neolithic and Early Eneolithic. Archaeological research carried 
out at Dudeşti and Vădastra sites has led to the discovery, among other artifacts, of a large number of 
figurines, mostly anthropomorphic. This article is based on the direct study of 34 figurines from a total 
of 37 and is mainly the work of researcher Marin Nica and archaeologist Mihail Butoi. Most of them 
were discovered at Farcaşele, in the well-known settlement locations ‘Pe Coastă’ and ‘Cimitir’, 
Drăgăneşti Olt ‘Centrul Civic’ and Slatina ‘Crişan II’. Among these, 11 are unpublished and 
unfortunately very fragmented and consequently it is difficult to include them in a typology. Only a few 
can be classified in the vertical position and no figurines in the sitting position. Generally, the figurines 
symbolize certain magical-religious manifestations, while being the expression of artistic inclinations. 

Rezumat: Valea Oltului Inferior este principala zonă geografică unde în perioada neoliticului 
dezvoltat şi a eneoliticului timpuriu au evoluat culturile Dudeşti şi Vădastra. Cercetările arheologice 
desfăşurate de-a lungul timpului în siturile aparţinând culturilor menţionate din spaţiul amintit au dus 
la descoperirea, alături de alte artefacte, a unui număr mare de figurine, majoritar antropomorfe. 
Prezentul articol se bazează pe studierea nemijlocită a unui număr de 34 de piese din totalul de 37 şi 
reprezintă în principal rodul muncii cercetătorului Marin Nica dar şi a arheologului Mihail Butoi. Cea 
mai mare parte a acestora au fost descoperite în aşezarea de la Fărcaşele, în binecunoscutele puncte 
‘Pe Coastă’ şi ‘Cimitir’, Drăgăneşti Olt ‘Centrul Civic’ şi Slatina ‘Crişan II’. Dintre acestea un număr de 
11 sunt inedite, din păcate extrem de fragmentare. Din cauza stării fragmentare este dificil să le 
încadrăm tipologic, doar câteva putând fi socotite în poziţie verticală. Nici o figurină nu a fost 
reprezentată şezând. În general figurinele simbolizează anumite manifestări magico-religioase, fiind în 
acelaşi timp şi expresia unor înclinaţii artistice. 

Keywords: figurine; Dudeşti culture; Lower Olt Valley; vertical position; fragmentary; anthropomorphic. 
Cuvinte cheie: figurină; cultura Dudeşti; valea Oltului Inferior; poziţie verticală; fragmentar; antropomorf. 
 
 
Valea Oltului Inferior este o regiune care aparţine geografic atât Olteniei de est cât şi 

vestului Munteniei. Spaţiul amintit este socotit principala zonă de dezvoltare a culturilor neoliticului 
dezvoltat şi eneoliticului timpuriu. 

Cercetările efectuate de-a lungul timpului în staţiuni ale culturii Dudeşti, situate pe valea Oltului 
Inferior, au dus, alături de alte artefacte, la descoperirea a unui număr relativ mare de reprezentări 
plastice atât antropomorfe cât şi zoomorfe. Au existat diferite păreri exprimate de cercetătorii care au 
studiat problematica acestor reprezentări cum ar fi cele asupra originii şi semnificaţiei acestora. În ceea 
ce priveşte originea plasticii neo-eneolitice majoritatea cercetătorilor consideră că aceasta provine din 
Orientul Apropiat, încă din neoliticul aceramic, mileniul IX î.Hr. (Comşa 1995: 23). 

Jacques Cauvin a formulat o nouă ipoteză, bazându-se pe cercetările sale din Orientul 
Apropiat. Conform acesteia, inventarea agriculturii ar fi fost precedată de o revoluţie în lumea 
simbolurilor, ce s-ar fi petrecut în mileniul X î.Hr. în cadrul culturii kimiene (Cauvin 1994). Întregul 
sistem religios se organizează în jurul a două personaje simbol: cel feminin, întruchipând-o pe zeiţa 
mamă şi cel masculin, reprezentat sub forma taurului, care mai târziu va căpăta şi o formă 
antropomorfă. Personajul masculin pare a fi subordonat zeităţii feminine, prin frecvenţa şi 
dimensiunile reprezentărilor. Acum, plastica este predominant feminină şi domină clar sfera religioasă.  

În zona Oltului Inferior acestea au devenit o prezenţă semnificativă odată cu procesul de 
neolitizare (Comşa 1995: 23). 

Plastica descoperită în siturile aparţinând culturii Dudeşti de pe valea Oltului Inferior se 
încadrează în general în problematica plasticii acestei culturi din Muntenia atât din punct de vedere 
tipologic cât şi al numărului de descoperiri. Astfel, dacă pe teritoriul Munteniei s-au descoperit un 
număr de 27 de piese aparţinând plasticii, pe valea Oltului Inferior se poate vorbi de 37 de asemenea 
reprezentări, pe acestea bazându-se analiza noastră. 
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Prezentăm, în continuare, câteva ipoteze aparţinând unor cercetători ai plasticii culturii 
Dudeşti în ceea ce priveşte originea şi tipologia acesteia. 

Astfel, Vladimir Dumitrescu apreciază că numărul figurinelor aparţinând culturii Dudeşti este 
destul de mic, acest fapt nepermiţându-i să facă observaţii mai nuanţate asupra acestora. Cu toate 
acestea desprinde unele concluzii cum ar fi: asemănarea unui tip de figurine aparţinând culturii 
amintite cu acelea din sudul Bulgariei din cultura Veselinovo, fapt pe care-l pune pe seama influenţei 
aceluiaşi curent vest-asiatic, redarea unor elemente anatomice ale corpului omenesc cum ar fi sânii şi 
triunghiul sexual, remarcând existenţa unor figurine masculine cât şi apariţia vaselor antropomorfe 
(Dumitrescu 1974: 178). 

În sinteza elaborată în anul 1995, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul 
României, Eugen Comşa, arheologul care a avut o contribuţie majoră la definirea culturii Dudeşti, 
subliniază faptul că plastica descoperită în Muntenia nu a cunoscut până în acel moment nici o 
reprezentare pentru prima fază, Malu Roşu (Comşa 1995: 25). Pentru celelalte două, numite Fundeni 
şi Cernica, chiar dacă în număr mic, s-au descoperit figurine (Comşa 1971: 234; 1995: 25). 

Acestea au fost împărţite în două categorii: prima categorie este reprezentată de figurine 
stilizate care reprezintă femei îngenunchiate, cu abdomenul proeminent şi picioarele despărţite printr-
o crestătură, având în cele mai multe cazuri capul lipsă, neprezentând decor, cu redarea unor 
elemente anatomice cum ar fi sexul sau genunchii în timp ce a doua categorie are în componenţa sa 
tot personaje feminine stând în picioare, având în general o formă cilindrică, cu capul ca o prelungire 
conică şi braţele ca scurte proeminenţe de asemenea conice, fiind foarte stilizate (Comşa 1971: 236; 
1995: 25). Categoriile amintite sunt comune fazelor Fundeni şi Cernica ale culturii Dudeşti, între ele 
existând mici diferenţe cum ar fi unele tehnici de modelare (Comşa 1995: 25). 

Marian Neagu a identificat un număr de 11 figurine antropomorfe, în majoritate feminine, 
aparţinând acestei culturi pentru spaţiul Munteniei. Dintre acestea şase piese au fost descoperite în 
aşezarea eponimă, două la Cernica şi trei la Drăghiceanu (Neagu 2003: 122-3). 

Tot pentru spaţiul Munteniei, dar încadrându-se în bazinul Oltului Inferior, menţionăm două 
figurine de tip Dudeşti din faza finală a acestei culturi descoperite în anii ‘70 de către Mihail Butoi la 
Slatina (Butoi 1973: 138). 

Pentru o mai bună înţelegere a plasticii culturii Dudeşti, M. Neagu analizează comparativ 
plastica culturii menţionate, făcând o paralelă între descoperirile de acest tip din Muntenia şi acelea 
din Oltenia, concluzionând că în ceea ce priveşte plastica antropomorfă a culturii amintite este foarte 
dificilă interpretarea semnificaţiei statuetelor şi că singurele elemente certe ar fi date de reprezentarea 
sexului coroborată cu zona coapselor lăţită lateral şi în spate cât şi de abdomenul proeminent, toate 
acestea indicând o stare evidentă de graviditate. De asemenea, foarte importantă este şi posibila 
identificare de către autorul menţionat a unui nou tip de statuete, respectiv ‘statuete care puteau fi 
atârnate sau suspendate’, piese care au fost identificate într-un lot de 3 figurine descoperite la 
Drăghiceanu şi care au fost mai puţin studiate (Neagu 2003: 124). 

În ceea ce priveşte originea, majoritatea cercetătorilor consideră că plastica culturii Dudeşti 
are legături strânse cu zona Asiei Mici, cu analogii practic în tot spaţiul balcanic (Neagu 2003: 125). 

Cercetările recente de la Măgura ‘Buduiasca’ din judeţul Teleorman care au relevat o secvenţă 
culturală asemănătoare cu aceea de pe valea Oltului Inferior, au dus şi ele la descoperirea unui lot 
semnificativ alcătuit din reprezentări plastice aparţinând culturii Dudeşti, sporind în felul acesta numărul 
figurinelor de acest tip descoperite în Muntenia de la 13 la 27 (Andreescu 2007: 55-57). Dintre acestea 
un număr de 11 aparţin nivelului Dudeşti timpuriu numit convenţional Dudeşti-Măgura (Andreescu 
2007, pl. 2/1-11), restul de 3 încadrându-se nivelului Dudeşti târziu (Andreescu 2007, pl. 3/1-3). În 
ceea ce priveşte plastica, mai ales din primul nivel de la Măgura, chiar dacă fragmentară, permite 
câteva observaţii cum ar fi gama relativ diversificată de reprezentări antropomorfe ilustrată prin 
diverse tipuri de statuete, aplicaţii antropomorfe şi decor incizat sau pictat (Andreescu 2007: 56). 

În urma săpăturilor desfăşurate pe valea Oltului Inferior, au fost înregistrate un număr de 37 
de reprezentări plastice aparţinând culturii menţionate, atât antropomorfe cât şi zoomorfe (Nica 1976: 
97-103, Nica şi Zorzoliu 1992: 15, Butoi 1973: fig. 12-13). Numărul pieselor este relativ mic faţă de 
reprezentările aparţinând culturii Vădastra (Nica 1980: 27-57, Schuster şi Popovici 1996-1998: 115-21, 
Popovici 2010: 65-70, 2014: 25-54) însă mai mare decât descoperirile similare din Muntenia. Acest 
lucru este dat atât de insuficienţa cercetărilor în zonă cât şi de faptul că plastica din nivelul superior al 
culturii menţionate apropiindu-se până la identitate în ceea ce priveşte maniera de lucru cu aceea a 
primului nivel Vădastra I, ele sunt foarte greu de diferenţiat. Din acest punct de vedere considerăm că 
unele din reprezentările plastice publicate ca fiind Vădastra I probabil aparţin culturii Dudeşti. Lipsa în 
multe cazuri a contextului stratigrafic ne împiedică însă să afirmăm cu certitudine acest lucru. 
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Potrivit opiniei lui Marin Nica, figurinele descoperite în siturile de la Fărcaşele de Sus         
‘Pe Coastă’ şi Fărcaşele de Jos ‘La Cimitir’, asociate cu ceramică, se pot împărţi în faze distincte şi sunt 
mai numeroase decât acelea din aşezarea de la Dudeşti, stabilind totodată şi o anumită caracteristică 
acestor situri comparativ cu acela din aşezarea eponimă şi stabilind unele relaţii cronologice cu alte 
culturi neolitice contemporane (Nica 1976: 96). 

Din punct de vedere tipologic, reprezentările culturii Dudeşti de la Fărcaşele sunt diferite de 
acelea din aşezarea eponimă, Dudeşti. Dacă la Dudeşti plastica acestei culturi este reprezentată mai mult 
de figurine în genunchi, la Fărcaşele ele apar numai în poziţia în picioare sau verticală (Nica 1976: 96). O 
parte dintre figurine sunt fragmentare, din această cauză  nu se poate stabili poziţia acestora. 

Din punct de vedere stratigrafic, plastica aparţinând culturii Dudeşti de pe valea Oltului 
Inferior se poate grupa, într-un mod asemănător cu acela al ceramicii corespunzătoare fazelor 
respective, în două faze de evoluţie, faza I sau timpurie şi faza II sau târzie. 

Analiza noastră se va concentra asupra plasticii culturii Dudeşti de pe valea Oltului Inferior 
(Harta 1). Aceasta este reprezentată de un număr de aproximativ 37 de piese întregi şi fragmentare. 
Dintre acestea un număr de 11 piese sunt inedite. Cele mai multe dintre ele au fost descoperite de 
către Marin Nica în aşezările de la Fărcaşele în punctele ‘Pe Coastă’ şi ‘Cimitir’ precum şi în ‘centrul 
civic’ al oraşului Drăgăneşti Olt (Nica 1976: 97-103, Nica şi Zorzoliu 1992: 15). Două figurine 
aparţinând culturii menţionate au fost descoperite de către Mihail Butoi la Slatina ‘Crişan II’ (Butoi 
1973: 138). În majoritatea ei, plastica acestei culturi din arealul menţionat este antropomorfă şi este 
reprezentată de figurine feminine. Numai două sunt masculine. În ceea ce priveşte reprezentările 
zoomorfe, amintim  doar trei piese. 

Rezultatele analizei noastre au o doza mare de relativitate deoarece se bazează pe o serie de 
elemente nu tocmai clare cum ar fi starea fragmentară a figurinelor la care se adaugă contextul 
stratigrafic păstrat parţial, eronat sau chiar lipsa acestuia. 

 
Plastica antropomorfă 
Figurinele antropomorfe sunt cele mai numeroase din numărul total de reprezentări ale 

culturii Dudeşti descoperite pe valea Oltului Inferior. Dintre acestea cele a fi socotite feminine sunt 
majoritare (Planşele I.1, 3, II.1-4, III.1, 5, IV.1-4, V.4 şi VII.6) iar cele masculine în număr de două 
(Planşele I.2 şi III.3). Ele aparţin ambelor niveluri în care este împărţită cultura menţionată în bazinul 
Oltului Inferior, atât celui timpuriu cât şi celui târziu. În ceea ce priveşte numărul de figurine 
antropomorfe repartizat pe staţiuni menţionăm că la Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ au fost descoperite 
un număr de 27 de  figurine în timp ce la Fărcaşele de Jos ‘La Cimitir’ , Drăgăneşti Olt şi Slatina ‘Crişan 
II’ câte o singură figurină (Planşele I.2, 3 şi IV.5). Alături de acestea putem menţiona două figurine 
antropomorfe de tip Dudeşti descoperite în bazinul Jiului la Cârcea (Planşa VI.1, 4). O parte dintre 
figurinele, atât cele din nivelul timpuriu cât şi cele din nivelul târziu se încadrează din punct de vedere 
tipologic în tipul al doilea după Eugen Comşa, adică figurine reprezentate în poziţie verticală sau stând 
în picioare (Planşele I.1-3, III.3, 5 şi IV.1, 4). Pe lângă acestea, există o serie de reprezentări care se 
prezintă într-o stare fragmentară astfel încât nu li se poate preciza poziţia. (Planşele II.1-4, III.2, IV.2, 
3, 5, V.1, 2, 4, 5, VI.1-5, VII.2-9). Nu a fost atestată nici o figurină în poziţia în genunchi sau şezând. 

Figurinele antropomorfe din primul nivel, sau nivelul timpuriu au fost descoperite majoritar în 
aşezarea de la Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (Planşele II.1, 3-4, III.1-3, 5, IV.3,  VI.3, 5, VII.2-9) şi 
numai câte o singură piesă la Drăgăneşti Olt ‘Centrul Civic’ (Planşa I./2) şi Cârcea ‘Viaduct’ (Planşa 
VI.4). Sunt în număr de 23, fiind lucrate foarte simplu. Acestea, în majoritate fragmentare, nu sunt 
decorate. Pasta din care au fost modelate este asemănătoare cu aceea din care a fost modelată 
ceramica corespunzătoare acestei faze, conţinând o mai mare cantitate de pleavă în compoziţia sa 
decât de nisip şi pietricele. Un fragment din partea superioară a unei figurine descoperită în contextul 
amintit are o formă plată fiind puţin arcuită. Capul acestei figurine este practic o continuare a corpului, 
gâtul nefiind redat. În ceea ce priveşte chipul, acesta nu are decât o singură proeminenţă prin care 
este marcat nasul (Planşa VI.5). Figurina are analogii în mediul Vinča A de la Gornea cât şi la Cârcea. 
Aparţinând aceleiaşi faze sunt şi două picioare ce reprezintă partea inferioară a unor figurine, de mari 
dimensiuni, probabil feminine (Planşa III.2). Nici acestea nu sunt decorate. În ceea ce priveşte pasta 
din care au fost modelate, se constată existenţa unei mari cantităţi de pleavă, specifică ceramicii din 
această fază (Nica 1976: 96). Două fragmente de figurină, busturi, descoperite în condiţii 
asemănătoare cu reprezentările anterioare, au un decor incizat, unul pe spatele de formă plată 
(Planşa II.4), celălalt pe partea din faţă (Planşa II.1) (Nica 1976: 96-97). Pe lângă acestea alte două 
busturi descoperite în condiţii similar sunt nedecorate (Planşele II.3 şi IV.3). 
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Alături de cele descrise anterior, se mai remarcă o serie de figurine: una dintre acestea s-a 
păstrat de la mijloc în sus (Planşa 3.1) şi două, de la mijloc în jos (Planşa III.3, 5), dintre care una este 
masculină (Planşa III.3). Tot masculină este şi o figurină descoperită la Drăgăneşti Olt (Planşa I.2). 
Deşi nu prezintă un context stratigrafic clar, pe baze stilistico-tipologice putem să o încadrăm nivelului 
timpuriu al culturii Dudeşti. Ca şi precedentele, nu este decorată. Se păstrează aproape în întregime, 
fiind foarte stilizată, având corpul cilindric, braţele întinse lateral şi sexul masculin, puternic reliefat. 

O parte însemnată a figurinelor din categoria menţionată este într-o stare foarte 
fragmentară, astfel încât nu li se poate stabili forma (Planşele V.1, 2, VI.3 şi VII.2-9). Nu sunt 
decorate şi pasta din care au fost modelate este de bună factură. 

Despre figurina descoperită la Cârcea ‘Viaduct’, amintim că şi aceasta este fragmentară, 
practic doar un picior, de mari dimensiuni, modelat într-o manieră schematică, fără redarea detaliilor 
anatomice (Planşa VI.4). Decorul acestei figurine este incizat, în reţea, specific fazei timpurii a culturii 
Dudeşti. Şi în acest caz, pasta din care a fost lucrată este de bună calitate. 

Cum am menţionat anterior, în cazul celor mai multe piese, contextul stratigrafic este păstrat 
eronat, parţial sau chiar lipseşte. Pentru o parte dintre acestea, relativ puţine la număr, acesta s-a 
păstrat, permiţându-ne astfel încadrarea în nivelul menţionat (Planşele II.4, III.1-3, 5, IV.3, V.1, 2, 
VI.3, 5 şi VII.2-9). 

O concluzie pe care o putem contura în legătură cu plastica nivelului timpuriu al culturii 
Dudeşti este că din punctul de vedere al lotului cercetat de noi, aceasta este majoritară. De 
asemenea, piesele amintite pot fi încadrate nivelului menţionat mai mult baze stilistico-tipologice decât 
stratigrafice. Nu în ultimul rând amintim caracterul fragmentar ce caracterizează lotul studiat, doar 
puţine piese păstrându-se întregi sau întregibile. 

Figurinele nivelului timpuriu de la Fărcaşele prezintă analogii cu acelea descoperite la Măgura 
‘Buduiasca’ pe valea Teleormanului, unde cultura Dudeşti a evoluat într-un mod asemănător cu aceea 
de pe valea Oltului Inferior (Mirea 2011: 152). 

Unele dintre piesele antropomorfe din această fază sunt asemănătoare cu acelea din faza a 
III-a a culturii Karanovo (Planşa II.3) (Nica 1976: 97-99). 

Plastica antropomorfă din cel de-al doilea nivel, Dudeşti târziu este reprezentată de figurine 
descoperite la Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (Planşele I.1, II.2, IV.1, 2, 4, 5, V.4, 5 şi VI.2), Slatina 
(Planşa I.3) şi la Cârcea ‘Viaduct’ (Planşa VI.1). Se poate afirma că sunt modelate într-o manieră mai 
realistă, cu indicarea unor elemente anatomice precum sânii (Planşele I.1, II.2 şi V.4) sau sexul, chiar 
dacă stilizarea încă persistă (Planşa III.1, 3) (Nica 1976: 97). Reprezentările antropomorfe aparţinând 
nivelului târziu sunt toate feminine. În ceea ce priveşte decorul, acesta se aseamănă cu acela al 
ceramicii din această fază, spiralo-meandric incizat (Planşele I.3, II.2, IV.1, 2, 4, V.4, 5 şi VI.1, 2), cu 
un început de excizie (Planşa IV.5) (Nica 1976: 100-1). Pasta din care au fost modelate reprezentările 
menţionate mai sus este în cele mai multe cazuri de bună calitate conţinând o cantitate mai mare de 
nisip decât de pleavă. 

Dintre acestea se remarcă două figurine feminine păstrate aproape în întregime. Una dintre 
ele a fost descoperită la Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (Nica 1976: fig. 17/3) iar cealaltă la Slatina 
(Butoi  1973: fig. 12-13). Figurina descoperită la Fărcaşele de Sus (Planşa I.1) este foarte interesantă, 
fiind un tip mai puţin cunoscut în arealul culturii Dudeşti pe teritoriul României. În opinia lui Marin 
Nica, cele mai apropiate analogii ale sale sunt în mediul culturii Karanovo, fazele III-IV (Nica 1976: 
97). Corpul acesteia este zvelt, gâtul scurt în timp ce braţele sunt reprezentate ca două cioturi întinse 
lateral. Figurina prezintă o steatopigie accentuată în timp ce elementele anatomice feminine precum 
fesele sau sânii sunt redate mai puţin reliefat. Piesa se evidenţiază printr-un decor incizat ce pare a 
reprezenta elemente de îmbrăcăminte. Astfel, la nivelul bazinului, aceasta are reprezentată o centură 
de care sunt atârnate mai multe franjuri ce-i acoperă sexul (Planşa I.1). În opinia descoperitorului, 
Marin Nica, acest tip de îmbrăcăminte îşi găseşte analogii la unele reprezentări aparţinând fazelor mai 
vechi ale neoliticului din Macedonia (Nica 1976: 97). 

Cea de a doua figurină a fost descoperită la Slatina, în cartierul ‘Crişan II’ şi reprezintă la 
rândul său o femeie stând în picioare (Planşa I.3). Această piesă a fost încadrată de către 
descoperitorul ei Mihail Butoi culturii Dudeşti, faza Cernica (Butoi 1973: fig. 1/12-13), în timp ce Marin 
Nica o încadrează culturii Vădastra, faza I (Nica 2000: 33, fig. 3) Se păstrează aproape întreagă, 
având capul lipsă. Personajul feminin este reprezentat în picioare, cu genunchii uşor îndoiţi. 
Elementele anatomice feminine precum fesele şi abdomenul sunt puternic reliefate. Prezintă un decor 
spiralo-meandric incizat care înfăţişează în opinia lui Nica piese de îmbrăcăminte, cămaşa lungă până 
la glezne şi şorţul (Nica 2000: 32, fig. 3). 
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Pe lângă cele două figurine păstrate aproape întregi remarcăm două busturi, unul la  
Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (Planşa II.2) şi celălalt la Fărcaşele de Jos ‘La Cimitir’ (Planşa IV.5). 
Sunt modelate foarte schematic. În ceea ce priveşte decorul, acesta este spiralo-meandric incizat. 
Pe una dintre ele se poate observa decorul în formă de ‘F’ întors, specific fazei finale a culturii 
Dudeşti (Planşa II.2) în timp ce cea de a doua are un decor incizat cu o uşoară excizie, decor 
cunoscut pentru finalul culturii Dudeşti (Planşa IV.5). De la Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, amintim o 
serie de reprezentări fragmentare păstrate de la brâu în jos şi decorate cu linii frânte incizate şi 
triunghiuri umplute cu pasta alba (Planşa IV.1, 2, 4) Acelaşi tip de decor poate fi remarcat şi pe trei 
fragmente, un bust, partea inferioară a unei figurine (Planşa V.4, 5), un fragment din capul unei 
statuete (Planşa VI.2), descoperite în acelaşi loc cât şi pe o figurină păstrată de la brâu în sus, 
descoperită la Cârcea ‘Viaduct’ (Planşa VI.1). 

 
Plastica zoomorfă 
Plastica zoomorfă este reprezentată de trei piese, descoperite în situl de la Fărcaşele de Sus 

‘Pe Coastă’ (Planşele III.4, V.3 şi VII.1). Nici una dintre aceste figurine nu este decorată, pasta din 
care au fost modelate fiind de factură fină. În opinia descoperitorului, Marin Nica, piesele ar 
reprezenta câini (Planşele III.4 şi VII.1) şi un bovideu (Planşa V.3) (Nica 1976: fig. 17/10), dar în 
opinia noastră această interpretare este discutabilă având în vedere schematismul şi starea 
fragmentară a pieselor. 

 
Măsuţe de cult 
În ceea ce priveşte măsuţele de cult, şi această categorie de piese a culturii Dudeşti de pe 

valea Oltului Inferior este puţin reprezentată. Nu avem decât o singură piesă, descoperită la 
Drăgăneşti-Olt (Planşa II.5) (Nica şi  Zorzoliu 1992: fig. 8/3). Pasta din care a fost modelat fragmentul 
de măsuţă este fină, cu nisip în compoziţie. Decorul acestei piese este spiralo-meandric incizat cu 
vopsea crudă de culoare roşie, caracteristice fazei finale a culturii Dudeşti. 

 
Concluzii 
Prezentul articol se bazează pe studierea nemijlocită a unui număr de 34 de piese din totalul 

de 37 şi reprezintă în principal rodul muncii cercetătorului Marin Nica dar şi a arheologului Mihail Butoi. 
Dintre acestea un număr de 11 sunt inedite, din păcate foarte fragmentare. Cea mai mare parte a 
acestora au fost descoperite în aşezarea de la Fărcaşele, în binecunoscutele puncte ‘Pe Coastă’ şi 
‘Cimitir’, Drăgăneşti Olt şi Slatina ‘Crişan II’. 

Din cercetarea nemijlocită a pieselor se pot desprinde unele concluzii. Dintre figurinele 
antropomorfe, majoritare sunt cele feminine (Planşele I.1, 3, II.1-4, III.1, IV.1-4, V.4 şi VI.6), 
masculine contabilizându-se doar două (Planşele I.2 şi III.3). În ceea ce priveşte plastica zoomorfă 
este puţin numeroasă, doar trei piese, nedecorate. 

Din punct de vedere stratigrafic figurinele aparţinând culturii Dudeşti, pot fi grupate, într-un 
mod asemănător cu al ceramicii în două faze, faza I sau timpurie şi faza II sau târzie. Lipsa 
contextului stratigrafic de pe unele piese face dificil acest demers. 

Starea fragmentară a statuetelor, mai ales a acelora inedite, nu ne permite să le încadrăm 
din punct de vedere tipologic. Câteva dintre acestea pot fi încadrate cu siguranţă ca fiind în poziţie 
verticală. Nu avem nici o figurină în poziţie şezând. Din punct de vedere al decorului menţionăm că 
este specific culturii Dudeşti: incizat, uneori, uşor excizat. Un număr de 11 piese este decorat, în timp 
ce restul sunt nedecorate. Decorul este socotit, în general, a reprezenta piese de îmbrăcăminte, 
uneori, tatuajul (Nica 1980: 41). 

Toate piesele supuse analizei noastre au fost modelate din lut, de cele mai multe ori de bună 
calitate. 

În final, considerăm că poate într-o măsură mai mare decât în cazul plasticii culturii 
Vădastra, având în vedere numărul relativ mic de piese descoperite, că numai studierea unui număr 
mare de statuete rezultate din noi cercetări cât şi coroborarea cu analogii pe spaţii largi ar putea 
duce la conturarea unor noi ipoteze în ceea ce priveşte plastica culturii Dudeşti de pe valea Oltului 
Inferior. 
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CATALOGUL PLASTICII CULTURII DUDEȘTI 
 

1. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
Descriere [1]: Figurină antropomorfă, probabil feminină, păstrată fragmentar. Forma acesteia este 
plată, uşor arcuită. Capul este văzut ca o continuare a corpului, gâtul nefiind redat. În ceea ce priveşte 
chipul, acesta este foarte stilizat. Ne atrage atenţia nasul proeminent. Figurina nu este decorată. Pasta din 
care a fost modelată prezintă în compoziţia sa mai multă pleavă decât nisip sau pietricele (Planşa 6.5). 
Muzeul care o deţine şi numărul de inventar [2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4921 
Dimensiuni [3] (lungime - L, lăţime - l, înălţime - h): 3 x 1 x 3 cm 
Încadrare culturală [4]: cultura Dudeşti 
Bibliografie [5]: Nica 1976: fig. 16/1. 
 
2. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Piciorul unei statuete, probabil, de mari dimensiuni. Se remarcă fesele proeminente. La bază, 
unde se sprijină, este puţin lăţită. Pasta din care a fost modelată are o cantitate mai mare de pleavă în 
compoziţie. Este nedecorată (Planşa 3.2). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4903 
[3] (L x l x h): 3 x 8 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 16/3 
 
3. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină antropomorfă, feminină, păstrată de la mijloc în sus. A fost modelată din pastă fină.  
Este foarte stilizată. Corpul statuetei este masiv, cu abdomenul îngroşat. Se remarcă chipul cu un nas 
proeminent. Sânii şi fesele sunt de asemenea, proeminente. Braţele au fost rupte, probabil din 
vechime. Nu are decor (Planşa 3.1). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 5000 
[3] (L x h): 2,1 x 5,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/1. 
 
4. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină antropomorfă, masculină. Se păstrează fragmentar, de la mijloc în jos. Picioarele sunt 
despărţite printr-o linie incizată. Sexul este reliefat şi fesele proeminente. Nu este decorată (Planşa 3.3). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4999 
[3] (L x l x h): 2 x 2 x 3,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/2. 
 
5. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină antropomorfă, probabil feminină, păstrată aproape întreagă. Este un tip mai puţin cunoscut 
culturii Dudeşti de pe teritoriul României. Corpul acesteia este zvelt, gâtul scurt, în timp ce braţele sunt 
reprezentate ca două cioturi întinse lateral. Piesa are steatopigie, fesele şi sânii sunt reliefaţi. Se 
evidenţiază printr-un decor incizat ce pare a reprezenta îmbrăcămintea. Astfel, la nivelul bazinului, aceasta 
are reprezentată o centură de care sunt atârnate mai multe franjuri ce-i acoperă sexul (Planşa 1.1). 
[2]: Muzeul Judeţean Olt, Slatina, 3058 
[3] (l x h): 3 x 7 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/3. 
 
6. Slatina ‘Crişan II’, jud. Olt 
[1]: Figurină feminină reprezentată în poziţie verticală. Se păstrează fragmentar. Are genunchii uşor 
îndoiţi, fesele şi abdomenul puternic reliefate. Braţele sunt redate schematic, ca două cioturi întinse 
lateral. Decorul este spiralo-meandric incizat, înfăţişând piese de îmbrăcăminte precum cămaşa şi 
şorţul (Planşa 1.3). 
[2]: Muzeul Judeţean Olt, Slatina, 3195 
[3] (h x l): 7 x 2 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Butoi 1973: 138, fig. 12-13; Nica 2000: fig. 1/3a-c. 
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7. Drăgăneşti-Olt ‘Centrul civic’, jud. Olt 
[1]: Figurină masculină, în poziţie verticală, păstrată aproape întreagă. Este de formă cilindrică, uşor 
turtită la bază. A fost modelată foarte schematic. Braţele sunt întinse lateral, ca două cioturi. Chipul 
este redat cu un nas proeminent şi sexul se prezintă puternic reliefat. De asemenea şi fesele sunt 
reliefate. Piesa nu este decorată (Planşa 1.2). 
[2]: Muzeul Câmpiei Boianului ‘Traian Zorzoliu’, Drăgăneşti-Olt, 65 
[3] (h x l): 10 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica şi Zorzoliu 1992: fig. 8/1. 
 
8. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Bust de figurină. Capul şi braţele au fost rupte probabil din vechime. Gâtul, alungit, s-a păstrat 
fragmentar. Sânii sunt proeminenţi şi spatele drept. Piesa este nedecorată (Planşa 2.1). 
[3] (h x l): 4 x 2,5 cm 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 18/1.  
 
9. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Bust de statuetă. Capul şi gâtul au fost rupte. Sânii sunt foarte aplatizaţi şi braţele sunt întinse 
lateral ca două cioturi. Piesa are un decor spiralo-meandric incizat (Planşa 2.2). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova 
[3] (h x l): 3 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 18/4. 
 
10. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Bust de figurină feminină modelată foarte schematizat. Fără cap. Gâtul este foarte înalt. Braţele 
sunt schematice, întinse lateral. Sânii sunt foarte puţin reliefaţi. Piesa este nedecorată (Planşa 2.3). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova 
[3] (h x l): 4,5 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 18/9. 
 
11. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Bust de figurină modelată schematic cu capul ca o prelungire a corpului. Un braţ a fost rupt iar celălalt 
este întins lateral. Sânii sunt foarte puţin reliefaţi, spatele drept. Piesa este decorată incizat (Planşa 2.4). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4917 
[3] (h x l): 3,5 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 18/2. 
 
12. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină antropomorfă păstrată fragmentar, de la mijloc în jos.  Nu este decorată. În partea din 
spate, picioarele şi fesele sunt separate printr-o incizie. Este uşor lăţită în partea inferioară. Piesa a 
fost modelată dintr-o pastă de bună factură (Planşa 3.5). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4970 
[3] (h x l): 7 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1980: fig. 3/4. 
 
13. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Statuetă antropomorfă ,fragmentară, aproximativ 50%.  Braţul drept este întins lateral şi fesele 
sunt proeminente. Abdomenul este delimitat de restul corpului printr-o incizie. Piesa este decorată cu 
incizii fine. A fost modelată dintr-o pastă de bună factură (Planşa 4.1). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4920 
[3] (h x l): 5 x 1,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 18/11. 
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14. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Fragment din bustul unei statuete antropomorfe. Braţul drept este întins lateral. Piesa este decorată 
cu incizii încrustate cu alb, în zigzag. Pasta din care a fost modelată este fină, de bună factură (Planşa 4.2). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4933 
[3] (h x l): 4,5 x 2,7 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 18/12.  
 
15. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină plată,  păstrată fragmentar, bust. Capul acesteia a fost rupt, iar braţele sunt întinse late. 
Nu are figurat decât un sân, foarte puţin reliefat. Piesa nu este decorată (Planşa 4.3). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4896 
[3] (h x l): 8 x 5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1980: fig. 1/5. 
 
16. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină antropomorfă păstrată fragmentar, doar o parte a corpului şi de la mijloc în jos. Fesele 
sunt puternic reliefate. Piesa este decorată cu linii incizate, spiralice şi meandrice care-i acoperă 
partea din faţă. Spatele piesei este nedecorat (Planşa 4.4). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4898 
[3] (h x l): 6,2 x 3 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1980: fig. 1/1. 
 
17. Fărcaşele de Jos ‘La Cimitir’, jud. Olt 
[1]: Bustul unei figurine. Capul acesteia, aplecat pe spate, în manieră Vinča,  este stilizat, având ochii 
pronunţaţi şi nasul reliefat. Piesa este decorată pe toată suprafaţa, spiralo-meandric incizat. În tehnica 
decorului se poate observa un uşor început de excizie. Presupunem că decorul acestei figurine 
reprezintă piese de îmbrăcăminte (Planşa 4.5). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4997 
[3] (h x l): 6,5 x 5,3 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1971: fig. 13/3 
 
18. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Fragment de picior antropomorf. A fost modelat din pastă fină şi nu are decor. Este reprezentat, probabil, de 
la genunchi în jos. Nu sunt figurate detalii anatomice. Au fost constatate urme de ardere secundară (Planşa 5.1). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4901 
[3] (h x l): 6 x 3 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Piesa este inedită. 
 
19. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină fragmentară nedecorată. Este de forma unui cilindru. Pasta din care a fost modelată este 
de bună factură (Planşa 5.2). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4915 
[3] (h x l): 5,5 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1970:  fig. 8/13.  
 
20. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină fragmentară, bust. Forma acesteia este aproximativ rectangulară, capul şi mâinile rupte. 
Sânii sunt reliefaţi, asemănători cu două pastiluţe. Decorul este spiralo-meandric incizat. Considerăm 
că acest tip de ornamente ar putea reprezenta îmbrăcămintea sau tatuajul (Planşa 5/4). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4966 
[3] (h x l): 5 x 4,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1980: fig. 1/6. 
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21. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Partea inferioară a unei figurine antropomorfe, decorată cu incizii spiralo-meandrice. Se pot 
observa picioarele despărţite printr-o linie incizată, în spate (Planşa 5.5). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4905 
[3] (h x l): 5 x 3,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/9.  
 
22. Cârcea ‘Viaduct’, jud. Dolj 
[1]: Figurină, antropomorfă, probabil feminină, păstrată fragmentar, bust. Capul a fost, probabil, rupt 
iar braţele, întinse lateral, s-au păstrat ca două cioturi. Piesa este decorată spiralo-meandric incizat 
(Planşa 6.1). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4942 
[3] (h x l): 4 x 4,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Piesa este inedită. 
 
23. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Capul unei figurine. Forma acesteia este uşor plată. Piesa este decorată cu incizii în formă de 
zigzag şi de linii drepte. Pasta din care a fost modelată este fină, de bună factură (Planşa 6.2). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4895 
[3] (h x l): 4 x 3,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/5. 
 
24. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Bust fragmentar. Are un braţ întins lateral şi un sân, reliefat. Capul a fost rupt. Piesa nu este 
decorată (Planşa 6.3). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4967 
[3] (h x l): 4,2 x 4,7 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/4. 
 
25. Cârcea ‘Viaduct’, jud. Dolj 
[1]: Piciorul de mari dimensiuni al unei figurine, păstrat, de la genunchi în jos.  Probabil, a făcut parte 
dintr-o piesă de mari dimensiuni. Pasta din care a fost modelată este fină, de bună factură. Este 
decorată cu incizii în reţea, specifice fazei timpurii a culturii Dudeşti (Planşa 6.4). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4960 
[3] (h x l): 10 x 7 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Hansen 2007: pl. 133/5.  
 
26. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină, antropomorfă, păstrată fragmentar, partea inferioară. Piesa nu este decorată (Planşa 7.2). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4930 
[3] (h x l): 2 x 4 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
27. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină antropomorfă, fragmentară, de formă cilindrică. Piesa a fost modelată din pastă fină, de 
bună factură şi este nedecorată (Planşa 7.3). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4929 
[3] (h x l): 3,5 x 2,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
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28. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Partea inferioară a unei statuete antropomorfe. Se pot observa fesele proeminente. Piesa nu este 
decorată. Pasta din care a fost modelată este fină, de bună factură (Planşa 7.4). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4925 
[3] (h x l): 5 x 2 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
29. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină  fragmentară de formă cilindrică. Partea inferioară, pe care se sprijină, este puţin lăţită. 
Piesa nu este decorată. Pasta din care a fost modelată este fină, de bună factură (Planşa 7.5). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4926 
[3] (h x l): 3,5 x 1,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
30. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Bust fragmentar de statuetă antropomorfă. Capul şi mâinile au fost rupte. Se poate observa un 
sân reliefat. Piesa nu este decorată (Planşa 7.6). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4932 
[3] (h x l): 5 x 3 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
31. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină, antropomorfă, păstrată fragmentar, o parte din corpul cilindric. Piesa nu este decorată. 
A fost lucrată dintr-un lut fin (Planşa 7.7). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4931 
[3] (h x l): 4 x 2 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
32. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Corpul cilindric al unei statuete antropomorfe fragmentare. Piesa nu este decorată.  A fost lucrată 
din pastă fină (Planşa 7.8). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4929 
[3] (h x l): 3,5 x 2 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
33. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Statuetă, probabil, antropomorfă, de formă cilindrică. Piesa, nedecorată, este foarte fragmentară. 
Pe corpul figurinei se pot observa urme de ardere secundară (Planşa 7.9). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4910 
[3] (h x l): 5 x 2 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
 
34. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină zoomorfă, păstrată fragmentar, aproximativ 50%. S-a păstrat o parte din corpul acesteia 
şi două picioare. Capul a fost rupt. Piesa nu este decorată. Pasta din care a fost modelată este fină, de 
bună factură (Planşa 5.3). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4914 
[3] (h x l): 7 x 5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: piesa este inedită. 
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35. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Capul unei statuete zoomorfe. Se pot observa numai botul prelung şi urechile. Din cauza stării 
fragmentare, nu se poate preciza ce animal reprezintă. Piesa nu este decorată (Planşa 7.1). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4922 
[3] (h x l): 2,5 x 1,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/8.  
 
36. Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’, jud. Olt 
[1]: Figurină zoomorfă, fragmentară. Din păcate are capul rupt şi nu putem determina animalul pe 
care-l înfăţişează. Figurina este nedecorată, pasta din care a fost modelată fiind de bună factură 
(Planşa 3.4). 
[2]: Muzeul Olteniei Craiova, 4967 
[3] (h x l): 2,5 x 1,5 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica 1976: fig. 17/10.  
 
37. Drăgăneşti-Olt ‘Centrul civic’, jud. Olt 
[1]: Fragment de măsuţă de cult. Presupunem că piesa a avut o formă patrulateră. Din cele patru 
picioruşe pe care considerăm că le-ar fi avut în forma iniţială nu s-a păstrat decât unul singur. Piesa 
este decorată spiralo-meandric incizat. Pasta din care a fost modelată este fină (Planşa 2.5). 
[2]: Muzeul Câmpiei Boianului ‘Traian Zorzoliu’, Drăgăneşti-Olt, 71 
[3] (L x l x h): 3,5 x 5,5 x 4 cm 
[4]: cultura Dudeşti 
[5]: Nica şi Zorzoliu 1992: fig. 8/3.  
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Harta 1.   Siturile culturii Dudeşti de pe valea Oltului Inferior unde s-au descoperit figurine: 
Drăgăneşti Olt, Fărcaşele, Slatina şi Măgura ‘Buduiasca’ (valea Teleormanului). 
 

Dudeşti sites in the lower Olt River valley from where figurines were discovered: Drăgăneşti Olt, 
Fărcaşele, Slatina şi Măgura ‘Buduiasca’ (Teleorman valley). 
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Planşa I.   Figurine antropomorfe Dudeşti: Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1), Drăgăneşti Olt ‘Centrul 
Civic’ (2) şi Slatina (3) (1, după Nica 1976: fig. 17/3; 2, după Nica şi Zorzoliu 1992: fig. 8/1; 3, desen, 
material inedit din arhiva M. Nica). 
 

Dudeşti anthropomorphic figurines: Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1), Drăgăneşti Olt ‘Centrul Civic’ (2) 
and Slatina (3) (1, after Nica 1976: fig. 17/3; 2, after Nica and Zorzoliu 1992: fig. 8/1; 3, drawing, 
unpublished material from M. Nica archive). 
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Planşa II.   Figurine antropomorfe Dudeşti, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-4, după Nica 1976: 100, 
fig. 18/1, 4, 9) şi măsuţă de cult, Drăgăneşti Olt (5, desen după Nica şi Zorzoliu 1992: fig. 8/3). 
 

Dudeşti anthropomorphic figurines, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-4, after Nica 1976: 100, fig. 18/1, 
4, 9) and small cult table, Drăgăneşti Olt (5, drawing after Nica and Zorzoliu 1992: fig. 8/3). 
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Planşa III.   Figurine antropomorfe Dudeşti, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-5). 
 

Dudeşti anthropomorphic figurines, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-5). 
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Planşa IV.   Figurine antropomorfe Dudeşti, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-4) şi Fărcaşele de Sus 
‘La Cimitir’ (5) (1, după Nica 1976: fig. 18/11). 
 

Dudeşti anthropomorphic figurines, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-4) and Fărcaşele de Sus ‘La 
Cimitir’ (5) (1, after Nica 1976: fig. 18/11). 
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Planşa V.   Plastică Dudeşti, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-5). 
 

Dudeşti figurines, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-5). 
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Planşa VI.   Figurine antropomorfe Dudeşti, Cârcea ‘Viaduct’ (1, 4) şi Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (2, 3, 5). 
 

Dudeşti anthropomorphic figurines, Cârcea ‘Viaduct’ (1, 4) and Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (2, 3, 5). 
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Planşa VII.   Plastică Dudeşti, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-9). 
 

Dudeşti figurines, Fărcaşele de Sus ‘Pe Coastă’ (1-9). 


