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FIGURINELE ZOOMORFE DIN SITURILE NEO - ENEOLITICE
DE LA ALDENI, COM. CERNĂTEŞTI ŞI COŢATCU, COM. PODGORIA (JUD. BUZĂU)

Laurenţiu GRIGORAŞ

*

Abstract: The 30 zoomorphic figurines studied in this article are in the patrimony of the
Buzău County Museum and were discovered during the systematic archaeological excavations carried
out on the actual territory of the county, at the settlements of Aldeni, Cernăteşti commune (‘Dealul
Balaurului’ place) and Coţatcu, Podgoria commune (‘Cetăţuia’ place). At both sites, significant cultural
levels of Stoicani-Aldeni cultural type have been identified. The zoomorphic figurines have been
analyzed and described in terms of material features (dimensions, shapes, postures, modeling and
finishing techniques, fabric and decorations); existing fauna and species represented; the relevance of
the archaeological context for the symbolic and cultural value; fragmentation and possible
significance; functionality and symbolism. In addition scholarly opinions concerning the possible
meanings of these pieces, we have tried to identify and highlight how their appearance caused
important changes in prehistory.
Rezumat: Cele 30 de figurine zoomorfe prezentate în cadrul acestui studiu se află în
patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău şi provin din săpăturile arheologice sistematice efectuate pe
actualul teritoriu al judeţului, în aşezările de la Aldeni, comuna Cernăteşti (punctul ‘Dealul Balaurului’)
şi Coţatcu, comuna Podgoria (punctul ‘Cetăţuia’). În ambele situri au fost identificate niveluri culturale
consistente atribuite aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Figurinele zoomorfe au fost analizate şi
descrise sub aspectul caracteristicilor materiale (dimensiuni, formă, postură, tehnici de modelare şi
finisare, pastă, decoruri), al faunei existente şi speciilor reprezentate, al relevanţei contextului
arheologic pentru valoarea simbolică şi culturală, al gradului de fragmentare şi posibilelor semnificaţii
ale acestuia, al funcţionalităţii şi simbolisticii. În completarea opiniilor referitoare la posibilele
semnificaţii ale acestor piese, am încercat să identificăm şi să relevăm importanţa schimbărilor
determinate de apariţia acestora.
Keywords: Eneolithic; Aldeni; Coţatcu; Buzău; zoomorphic; figurines; symbolic.
Cuvinte cheie: eneolitic; Aldeni; Coţatcu; Buzău; zoomorf; figurine; simbolic.
Introducere
Acest studiu îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific o categorie de piese arheologice
cărora li s-au atribuit, în majoritatea covârşitoare a abordărilor, semnificaţii spirituale, simbolice,
artistice sau estetice. Pornindu-se de la morfologia şi funcţionalitatea diferite faţă de alte categorii de
artefacte, figurinele zoomorfe au fost asociate, cu foarte puţine excepţii, manifestărilor magicoreligioase, spirituale şi artistice ale comunităţilor umane neo-eneolitice. Ne propunem să contribuim la
înţelegerea motivelor care au dus la realizarea acestor figurine şi să identificăm schimbările
determinate de apariţia lor, sperând că vom înlesni astfel găsirea unor posibile răspunsuri la
dezbaterea privind semnificaţia acestora.
Cele 30 de figurine zoomorfe prezentate în cadrul acestui studiu provin din săpăturile
arheologice sistematice efectuate pe actualul teritoriu al judeţului Buzău, în aşezările de la Aldeni,
comuna Cernăteşti (punctul ‘Dealul Balaurului’) şi Coţatcu, comuna Podgoria (punctul ‘Cetăţuia’).
Aflate la 25 km distanţă (Planşa I.1), cele două situri sunt localizate în zona nordică a Munteniei
(Subcarpaţii de Curbură). În ambele situri au fost identificate niveluri de locuire atribuite aspectului
cultural Stoicani-Aldeni. Dacă aşezarea de la Coţatcu (Planşa I.3) este un tell cu o depunere culturală
consistentă (3,6-4m), situl de la Aldeni (Planşa I.2) prezintă o succesiune de locuiri care permite
includerea acestuia în categoria aşezărilor neo-eneolitice pluristratificate.
Cele două situri sunt situate într-o zonă deluroasă, cu resurse vegetale (păşuni, păduri),
minerale (sare) şi faunistice propice dezvoltării unui stil de viaţă sedentar. Imediata vecinătate a unor
cursuri de apă conferea nu numai accesul facil la o resursă esenţială, dar şi căile de comunicare ce au
înlesnit influenţele culturale şi schimburile de produse din epocă. Depunerile arheologice consistente de la
_____________
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Aldeni şi Coţatcu demonstrează că potenţialul zonei le-a oferit comunităţilor umane de atunci premisele
unei locuiri de durată şi de ce nu, răgazul de a se dedica unor activităţi cu certe valenţe simbolice.
Situl de la Coţatcu se află în zona deluroasă din partea de nord-est a judeţului Buzău, la cca.
15 km nord-vest de oraşul Râmnicu Sărat. Aşezarea este plasată pe valea pârâului Coţatcu, pe un bot
de terasă despărţit de restul acesteia prin două văioage adânci (Planşa I.3). Au fost identificate cinci
niveluri de locuire (Andreescu et al. 2008: 41-43; 2009; Grigoraş şi Paveleţ 2007): primele patru (de
sus în jos) aparţin aspectului cultural Stoicani-Aldeni, iar cel de-al cincilea unei faze târzii a culturii
Starčevo-Criş (probabil IV).
Aşezarea de la Aldeni se află pe valea râului Slănic şi ocupă o suprafaţă de cca. 80 m
lungime şi 40 m lăţime, cu o depunere culturală ce variază între 80 cm spre margini şi 2 m în zona
centrală (Planşa I.2). Situl prezintă mai multe niveluri de locuire: la bază au fost identificate artefacte
aparţinând culturii Boian (fazele Bolintineanu şi Giuleşti), peste acestea suprapunându-se trei niveluri
Stoicani-Aldeni (Ştefan 1938: 141, 1944: 33; Ştefan şi Comşa 1957: 93-97, 101, fig. 2-5).
Contextul arheologic al descoperirilor
Contextul arheologic în care au fost găsite piesele de la Aldeni şi Coţatcu, ca de altfel şi
restul descoperirilor similare de pe teritoriul României, nu susţine practica unui tratament special
aplicat îndeobşte unor categorii de obiecte cu atribute de sacralitate ori simbolistică magico-religioasă.
Prezenţa acestora în contexte arheologice variate (în zona unor locuinţe, în spaţiile exterioare
acestora, în zone menajere, de tranzit sau pur şi simplu în stratul arheologic) a fost remarcată ca fiind
singura ‘caracteristică’ a contextului descoperirilor de acest tip (Andreescu 2012: 49; Dumitrescu et al.
1954: 422; Frînculeasa 2012: 67; Mantu 1994: 161; Sztáncsuj 2007: 187-8). Diversitatea contextelor
arheologice în care au fost descoperite figurinele zoomorfe a fost explicată ca fiind rezultatul
desacralizării acestora după săvârşirea ritualurilor magico-religioase la care fuseseră folosite (Batariuc
et al. 2000-2001: 270). S-a considerat, de asemenea, că prezenţa figurinelor în gropi menajere alături
de resturi arheologice diverse exclude posibilitatea existenţei unor practici de depuneri rituale
(Batariuc et al. 2000-2001: 270).
Pentru toate piesele găsite la Aldeni (Planşele VIII.2, IX.1-2, X.1-2 şi XI.1-3) şi pentru 7 din
cele descoperite la Coţatcu (Planşele II.1, 3, IV.2, VI.1, 2 şi VII.1, 2) în campanii mai vechi, nu dispunem
de date privind contextul arheologic al descoperirilor. Din cele 15 figurine de la Coţatcu pentru care se
cunoaşte contextul descoperirii, doar una provine dintr-un complex de locuire (Planşa VII.4), iar restul
din stratul de cultură.
Gradul de fragmentare
Preponderenţa figurinelor fragmentare, excluzând deteriorările accidentale care puteau
afecta, în principal, zonele mai expuse (coarne, coadă, membre) a fost explicată prin spargerea
deliberată după ce acestea şi-au pierdut caracterul sacru, de cult (Batariuc et al. 2000-2001: 265). Ar
trebui însă analizat caracterul comportamental al unor astfel de acţiuni intenţionate, acestea părând a fi
o etapă integrantă a unui proces de desacralizare (dacă acesta a existat), care s-ar putea constitui întro acţiune cu valenţe cultice în sine. Chiar autorii acestor opinii menţionează existenţa unor practici
înainte de spargerea figurinelor (Batariuc et al. 2000-2001: 265), comportament ce poate susţine
argumentarea valenţelor cultice ale acestor activităţi. S-a formulat şi ipoteza potrivit căreia semnificaţia
spargerii rituale după utilizare, la anumite intervale de timp sau în anumite situaţii a figurinelor
antropomorfe (Monah 1997: 202-3), să fie asociată prin extrapolare şi figurinelor zoomorfe, ca un
posibil reflex de practici comportamentale (Batariuc et al. 2000-2001: 269; Frînculeasa 2012: 49).
Spargerea intenţionată şi preponderenţa figurinelor fragmentare poate justifica, în parte şi maniera
neglijentă de modelare prin raportarea la frecvenţa crescută a cererii de înlocuire a acestora.
O singură figurină (Planşa V.1) din cele 30 provenite de la Aldeni şi Coţatcu este întreagă, 19
(Planşele II.1-4, III.1, 3, IV.2, V.2, 4, VI.1, 2, VII.1-4, VIII.2, IX.2, X.1 şi XI.3) sunt fragmentare, iar
restul sunt fragmente (Planşele III.2, IV.1, 3, V.3, 5, VIII.1, IX.1, X.2 şi XI.1, 2). La majoritatea
figurinelor fragmentare lipsesc din vechime, în general, aceleaşi elemente componente reprezentate de
părţile mai expuse (cap, coarne, coadă, membre). Această stare de fapt se poate datora, aşa cum am
arătat deja, deteriorărilor accidentale, favorizate în unele cazuri de modul de realizare al figurinelor
(prin adăugarea elementelor menţionate) sau spargerii deliberate, asociată sau nu unor practici cu
valenţe simbolice. Este de asemenea plauzibilă ipoteza asocierii celor două posibile cauze menţionate
ale fragmentării, în sensul în care spargerea deliberată ar conduce, în primul rând, la deteriorarea
acelor elemente cu o mai slabă rezistenţă la şocuri mecanice datorată manierei de modelare a acestora.
Cel mai redus grad de fragmentare se constată la figurinele de dimensiuni mici, în cazul cărora
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elementele cele mai expuse deteriorării sunt ‘trase’ din pasta folosită la realizarea acestora. În oglindă,
cel mai accentuat grad de fragmentare se regăseşte la piesele de dimensiuni mai mari din care s-au
păstrat, în principal, elementele cele mai rezistente reprezentate de trunchi sau fracţii ale acestuia.
Argumentând logica caracteristicilor de fragmentare expuse, cele 10 fragmente de figurine descoperite
la Aldeni şi Coţatcu sunt reprezentate, cu predilecţie, de elementele cele mai predispuse deteriorării.
Fauna şi speciile reprezentate
Studierea figurinelor zoomorfe necesită identificarea unor corelaţii între fauna existentă şi
modelele care au stat la baza realizării lor, fără a sugera neapărat o legătură între importanţa
economică a animalelor şi reprezentarea plastică a acestora (Russel şi Düring 2006: 73; Vitezović
2015). Analizele paleofaunistice realizate pe eşantioane din nordul Munteniei au relevat prezenţa
predominantă, printre speciile crescute sau vânate, a bovinelor, ovicaprinelor, suinelor şi cervidelor,
urmate de un număr mult mai redus de resturi provenite de la alte specii: câini, iepuri etc. (Bălăşescu
et al. 2005). Dintre acestea, bovinele, considerate simbol al bogăţiei şi prestigiului (Russel şi Düring
2006: 17), sunt cele mai numeroase, urmate de ovicaprine şi suine. Alături de creşterea animalelor,
interpretată ca efect al dezvoltării vieţii sedentare, vânătoarea continuă să fie practicată destul de
intens judecând după numărul resturilor de cervide sau suine şi bovidee sălbatice descoperite (Popa
et. al. 2011). Analiza paleoeconomică a descoperirilor relevante pentru acest aspect pare să indice mai
multe similitudini ale mediului cultural Stoicani-Aldeni cu arealul Precucuteni şi Cucuteni decât cu
spaţiul cultural gumelniţean, în care s-a constatat că vânătoarea pare să predomine comparativ cu
creşterea animalelor (Frînculeasa 2012: 61).
Speciile identificate în urma determinărilor faunistice de la Aldeni şi Coţatcu se regăsesc, în
mare parte, printre reprezentările zoomorfe descoperite în cele două situri. La Aldeni au fost analizate 28
de resturi faunistice, fiind identificate speciile domestice Bos taurus, Sus domesticus, Ovis capra, Canis
familiaris şi cele sălbatice Martes martes şi Cervus elaphus (Bălăşescu et al. 2005: tabel 91). La Coţatcu sa constatat (pentru nivelul Starčevo-Criş), preponderenţa resturilor de ovicaprine comparativ cu cele de
bovine, acestea reprezentând un procent de 68% din totalul probelor analizate (Bălăşescu 2014: 72, 74).
Fragmentarea accentuată, schematismul modului de realizare, lipsa detaliilor anatomice,
raritatea decorului sau posibila practică a selectării elementelor constitutive ale figurinelor (Meskell
2015: 11) fac dificilă identificarea speciilor reprezentate de acestea. Acurateţea identificării unora
dintre speciile reprezentate de figurine poate fi afectată de condiţionările obiective menţionate, astfel
încât aceste încadrări trebuie privite cu rezervele de probabilitate cuvenite. Printre figurinele provenite
de la Aldeni şi Coţatcu se regăsesc 9 reprezentări de bovidee (Planşa II.1-4; III.1-3; IX.1-2), 5 de
suine (Planşa VI.1-2, VII.1-2; X.1), 5 de ovicaprine (Planşa IV.1-3; V.1-2), două reprezentări
ornitomorfe (Planşa VIII.1-2) şi 9 specii care nu au putut fi determinate (Planşa V.3-5; VII.3-4; X.2;
XI.1-3). La Aldeni au fost descoperite două reprezentări de bovidee (Planşa IX.1-2), una de suină
(Planşa X.1) şi una ornitomorfă (Planşa VIII.2), pentru restul de 4 figurine neputându-se preciza
specia reprezentată (Planşa X.2; XI.1-3). Printre figurinele provenite de la Coţatcu au putut fi
identificate 7 reprezentări de bovidee (Planşa II.1-4; III.1-3), 5 de ovicaprine (Planşa IV.1-3; V.1-2), 4
de suine (Planşa VI.1-2; VII.1-2) şi una ornitomorfă (Planşa VIII.1), în cazul altor 5 piese specia
reprezentată neputând fi determinată (Planşa V.3-5; VII.3-4).
Figurinele reprezentând bovidee se disting prin masivitate, coarnele de obicei îndoite şi
coloana vertebrală pronunţat reliefată sub forma unei carene dispusă longitudinal (Planşele II.1-4, III.13 şi IX.1-2). Ovicaprinele pot fi identificate după botul scurt şi ascuţit sau coarnele răsucite şi întoarse
spre spate (Planşele IV.1-3 şi V.1-2). Figurinele reprezentând porci sau mistreţi au corpul masiv,
urechile ascuţite, iar detaliile feţei sunt schematic redate doar prin ‘ciupirea’ pastei cu vârful degetelor
(Planşele VI.1-2, VII.1-2 şi X.1). Figurinele ornitomorfe se disting prin corpul alungit, suplu, maniera
de reprezentare a aripilor (strânse-corp alungit, aplatizat şi deschise-formă romboidală) şi uneori prin
realizarea unui soclu care susţine trunchiul (Planşa VIII.1-2).
Contextul cultural
În ceea ce priveşte ceramica descoperită în cele două situri, sinteza culturală regională,
cunoscută sub denumirea de aspectul Stoicani-Aldeni s-a materializat şi în forme, dar mai ales decoruri
specifice şi distincte de cele care au contribuit la apariţia acestei mixturi culturale (Frînculeasa 2007:
19; Grigoraş şi Paveleţ 2014). Această capacitate de sinteză nu s-a manifestat şi în cazul figurinelor
zoomorfe, acestea reflectând fidel ADN-ul formării aspectului cultural menţionat. Figurinele zoomorfe
descoperite la Aldeni şi Coţatcu nu prezintă nici un fel de element, ansamblu de elemente (ex.: formă,
decor, posturi) sau caracteristici proprii (ex.: dimensiuni, compoziţie pastă) ori contextuale (contextul
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arheologic) care să le individualizeze şi diferenţieze de piesele din aceeaşi categorie aparţinând mediilor
culturale care au stat la baza formării aspectului Stoicani-Aldeni. În acest sens pot fi menţionate şi
opiniile referitoare la valoarea cronologică redusă a acestor obiecte comparativ cu alte materiale
arheologice, diversitatea morfologică şi schematismul manierei de realizare a pieselor făcând dificilă
stabilirea unor criterii coerente de clasificare (Dumitrescu 1979: 89; Petrescu-Dîmboviţa et al. 1999:
534; Sztáncsuj 2007: 191). Dificultatea diferenţierii cronologice şi tipologice a fost explicată, porninduse de la maniera de modelare mai puţin îngrijită a figurinelor zoomorfe comparativ cu cele
antropomorfe, prin experienţa mai redusă ori înzestrarea mai slabă cu talent artistic a meşterilor care
le-au realizat (Dumitrescu 1968: 69; 1974: 219-20). Pentru a înţelege preponderenţa manierei
schematice de modelare nu trebuie neglijată nici realitatea existenţei unui model unic reprezentat de
forma concretă a animalului respectiv (Batariuc et al. 2000-2001: 260). Considerăm mult mai
pertinentă opinia potrivit căreia schematismul şi aparenta stângăcie a manierei de modelare s-ar putea
datora recurgerii la selectări subiective de a reprezenta doar acele detalii considerate relevante şi
esenţiale din perspectiva scopului pentru care au fost realizate figurinele (Meskell 2015: 11).
Elementele certe gumelniţene (A1), precucuteniene (III)/cucuteniene (A2) şi chiar ariuşdene
(Coţatcu) ale figurinelor prezentate nu ar trebui analizate şi explicate doar apelându-se la răspunsul
facil şi aproape ‘consacrat’ al existenţei, de altfel de necontestat, a importurilor. Faptul că aceste piese
arheologice au fost descoperite într-o zonă aflată la limita de contact a unor arii culturale preistorice,
face ca dinamica mult mai accelerată şi facilă a schimburilor culturale la nivel de idei şi obiceiuri să se
constituie într-un argument, cel puţin la fel de solid, al prezenţei unor astfel de elemente în mediul
cultural Stoicani-Aldeni. De altfel, nu este nimic inedit în opinia potrivit căreia apariţia şi dezvoltarea
aspectului cultural Stoicani-Aldeni nu a condus la dispariţia manifestărilor culturale ce au contribuit la
geneza sa (Frînculeasa 2008: 18; Niţu 1971: 77). Particularităţile acestui spaţiu se datorează
poziţionării în zona de contact a trei medii culturale, Boian-Gumelniţa, Precucuteni-Cucuteni şi PetreştiAriuşd (Dumitrescu 1963: 62; Petrescu-Dîmboviţa 1997: 50), aspectul Stoicani-Aldeni înglobând şi
sintetizând câteva din elementele definitorii ale acestora (Niţu 1971: 77; Frînculeasa 2007).
Figurinele zoomorfe sunt expresia unei atemporalităţi hibride care reuşeşte să identifice
culturi, dar care defineşte, în acelaşi timp, o epocă în ansamblu. Ele unifică şi uniformizează prin
atemporalitate şi, în egală măsură, individualizează prin facilitarea accesului la intimitatea relaţiei cu
simbolistica sau sacrul micro-universului pe care-l recreează.
Figurinele zoomorfe prezentate în acest studiu reprezintă o radiografie ce poate decripta
modul de constituire al unui aspect cultural de sinteză, relevând cu acurateţe elementele constitutive
ale acestuia. Astfel, din punct de vedere al repartizării stratigrafice a pieselor descoperite la Coţatcu,
se constată o uşoară grupare în jumătatea inferioară a depunerii culturale Stoicani-Aldeni, unde
influenţa gumelniţeană pare a fi mai pregnantă (Grigoraş şi Paveleţ 2007: 14). Şi la Aldeni, ca de altfel
pentru toată partea nord-estică a Munteniei, s-a constatat că, îndeosebi pentru începutul evoluţiei
aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Comşa 1963: 10; Dragomir 1983), predomină componenta
gumelniţeană (Berciu 1960: 58, 1961: 83; Comşa 1994: 54-55; Dumitrescu 1963: 62; Harţuche 1983:
29; Petrescu-Dîmboviţa 1953: 150-1).
Cele câteva date 14C disponibile pentru această zonă plasează nivelurile culturale StoicaniAldeni în care au fost descoperite aceste piese în intervalul 4300-3900 B.C. (Frînculeasa 2011: 79).
Funcţionalitate şi simbolistică
Studiile dedicate sau rapoartele de săpătură referitoare la această categorie de artefacte
descoperite pe actualul teritoriu al României propun o abordare diversificată şi eterogenă sub aspectul
criteriilor de analiză şi interpretare a figurinelor zoomorfe (Andreescu 1997, 2002, 2012; Andreescu şi
Mirea 1998-2000; Andreescu şi Vintilă 2017; Andreescu et al. 2003; Andrieşescu 1924; Batariuc et al.
2000-2001; Băcueţ Crişan 2015; Comşa 1999; Dumitrescu 1925; Dumitroaia et al. 2005; Frînculeasa
2004; 2012; Frînculeasa şi Negrea 2010; Furnică 2014; Garvăn 2011; Hansen 2005; Harţuche 1987,
2002; Ilie şi Dumitru 2014; Isăcescu 1984; Lazăr şi Parnic 2011; Marinescu-Bîlcu şi Ionescu 1967;
Neagu 1980; Rossetti 1934; 1938; Sîrbu et al. 2011; Ştefan 1925; Ştefan 2012; Sztáncsuj 2007;
Torcică 2012).
Aceste piese arheologice au nevoie de o mai bună înţelegere a motivelor care au determinat
realizarea lor, precum şi a importanţei contribuţiei acestora la cunoaşterea perioadei în care au fost
create şi a oamenilor care le-au realizat şi folosit (Bailey 2005: 3). Este uşor de sesizat faptul că, în
comparaţie cu obiectele arheologice cu funcţionalitate practică, aceste piese suscită o dezbatere
aparte şi necesită semnificativ mai multe explicaţii. Spre deosebire de alte piese arheologice, figurinele
zoomorfe fac parte dintr-o categorie restrânsă de artefacte care pot înlesni cunoaşterea şi
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‘vizualizarea’ la scară redusă a unor ipostaze din mediul ambiental al perioadei respective. Se poate
vorbi nu numai de ilustrarea, în forme miniaturizate, a unei realităţi înconjurătoare, dar poate şi de
recrearea unei lumi din care s-au păstrat doar acele caracteristici necesare scopului pentru care au
fost realizate aceste figurine (Nanoglu 2009a, 2009b). Reprezentarea la scară redusă invită la
intimitate, control şi acţiune, figurinele realizând astfel ceea ce animalele reale sau cele pictate nu
puteau face: ‘democratizarea’ accesului la relaţiile individuale dintre membrii comunităţii şi simbolistica
întruchipată de animale (Meskell 2015: 11). Astfel s-ar putea explica schematismul şi standardizarea în
realizarea unui mic univers propriu menit să simplifice înţelegerea modelului după care a fost creat.
Funcţionalitatea şi semnificaţia figurinelor zoomorfe au prilejuit formularea unei diversităţi de
opinii care, deşi consemnează în mod aproape ‘natural’ conotaţiile spirituale ale acestora, rămân
totuşi, prin imposibilitatea obiectivă de probare a veridicităţii, la stadiul de simple ipoteze. Dacă
demersul de a analiza simbolistica figurinelor zoomorfe ar fi completat cu preocuparea de a identifica
schimbările determinate şi noutăţile aduse de aceste piese, ne-am apropia de o mai plauzibilă
înţelegere a acestora (Meskell 2015: 11). Deşi obiecte în sine, figurinele zoomorfe sunt percepute ca
fiind active, manevrabile, mobile şi cu arie largă de circulaţie (Meskell 2015: 11). Vladimir Dumitrescu,
ca de altfel şi alţi cercetători, considera figurinele zoomorfe ca fiind utilizate în practici şi credinţe
magico-religioase, pentru invocarea şi obţinerea ocrotirii animalelor domestice şi asigurarea succesului
la vânătoare (Cucoş 1975; Dumitrescu 1968: 53; Marinescu-Bîlcu 1974: 102-3; Lazarovici şi Maxim
1995: 147). Preponderenţa reprezentărilor de cornute este pusă în legătură cu simbolul puterii taurului
(Monah 1997: 209) şi afişarea prestigiului, bovinele sălbatice părând a fi asociate într-o mai mare
măsură unor semnificaţii cu astfel de valenţe (Russell şi Düring 2006: 74). Realizarea figurinelor a fost
interpretată ca o modalitate de ilustrare a elementelor unei realităţi înconjurătoare concrete şi
dominatoare sub aspectul dependenţei generate de aceasta, dar şi ca rezultat al unei relaţii om-animal
(Nanoglu 2009a; 2009b). Au fost formulate şi alte ipoteze privind utilizarea figurinelor zoomorfe în
vederea recreării timpului mitologic (Becker 2007: 39-40) sau ca modalitate de săvârşire a unor
practici şamanice (Hill 2011). Pornindu-se de la observaţii arheologice şi chiar etnografice a fost
formulată opinia utilizării cotidiene a figurinelor ca mijloc de realizare a unor scopuri diverse, fără a le
exclude pe cele cu valenţe magice sau religioase (Meskell et. al. 2008; Talalay 1993: 40-51). Deşi fac
parte din cultura materială a epocii respective, s-a considerat că figurinele au propriul ciclu de viaţă,
istorie şi relaţionare, punându-se semnul egalităţii între dimensiunea vizuală şi cea ontologică a
acestora (Mitchell 2005). Interpretarea acestor piese ca opere de artă, jucării etc. a fost considerată
ca fiind una greşită datorită plasării lor în afara semnificaţiei cultice (Dumitrescu 1968: 53).
Pentru a nu accentua caracterul eterogen al abordărilor referitoare la figurinele zoomorfe,
am încercat pe parcursul acestui studiu să ne conformăm unei abordări familiare, în general,
demersului arheologic românesc şi est european axat, mai degrabă, pe extragerea posibilelor
semnificaţii din caracteristicile materiale ale obiectului. Pentru a încerca să dinamizăm această
dezbatere, considerăm că ar fi utilă completarea abordărilor „conformiste’ cu o cercetare mai degrabă
antropologică, aşa cum este ea percepută din perspectivă occidentală şi care nu analizează neapărat
aceste piese ca pe obiecte sau forme în sine (Meskell 2015: 11). Fie şi neacceptate ca forme de artă
preistorică, figurinele reprezintă o certă modalitate de exprimare a unor credinţe, trăiri, senzaţii sau
dorinţe. Înţelegerea motivelor care au dus la apariţia acestora ar trebui să presupună identificarea
elementelor constitutive (materiale şi conceptuale) aferente printr-un soi de demers pur teoretic de
inversare a procesului de creare al figurinelor. Procesul este însă, conceptual şi fizic, unul ireversibil.
Chiar dacă am reuşi, ipotetic, să ‘topim’ analitic aceste piese, nu ar rezulta, cu siguranţă, toate
‘ingredientele’ imateriale sau senzoriale care au stat la baza constituirii lor. Figurinele reprezintă
transpunerea în lut a trăirilor şi experienţelor individuale şi subiective ale celui care le-a realizat. Din
această perspectivă nu poate exista o cheie unică de accedere la semnificaţiile aşa-zis reale sau
corecte ale acestor piese. Materialitatea figurinelor se poate decanta doar prin filtrul personal şi
subiectiv al fiecărui privitor. Semnificaţia sesizată de fiecare dintre aceştia este întotdeauna corectă şi
reală prin raportarea la percepţia senzorială unică a fiecărui individ. Un studiu dedicat figurinelor
zoomorfe poate oferi cu onestitate doar linii generale de ghidare în desluşirea simbolisticii acestora.
Iată de ce credem că, mai important decât să căutăm semnificaţii general valabile pentru un adevăr
care există doar la fiecare dintre noi, ar fi să identificăm nevoile care au generat apariţia figurinelor,
precum şi schimbările produse de acestea. Facilitatea de a putea ţine în mână, manevra şi utiliza
simboluri modelate în lut, de a putea relaţiona intim cu idei, concepte sau credinţe materializate în
forme, conferă spiritualităţii preistorice o remarcabilă mobilitate şi forţă de diseminare. Această
mobilitate spirituală intra şi intercomunitară se suprapune firesc unei perioade şi arii geografice în care
influenţele, schimburile şi sintezele de orice natură constituie o caracteristică demonstrată arheologic.
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Caracteristici generale ale figurinelor zoomorfe descoperite la Aldeni şi Coţatcu
Caracteristicile generale ale figurinelor zoomorfe neo-eneolitice descoperite pe actualul
teritoriu al României au fost identificate şi în cazul pieselor similare de la Aldeni şi Coţatcu: diversitatea
contextului arheologic al descoperirii, dimensiunile reduse, gradul de fragmentare, cvasi inexistenţa
detaliilor anatomice, modelarea modestă, raritatea decorului, arderea neuniformă ori calitatea precară
a pastei.
Din cele 30 de figurine inedite analizate în cadrul acestui studiu, 22 provin de la Coţatcu
(Planşele II-VII şi VIII.1), iar restul de la Aldeni (Planşele VIII.2 şi IX-XI). Din considerente de
fragmentare, reperele diferite utilizate la măsurarea dimensiunilor figurinelor au fost determinate de
existenţa sau nu a unor părţi întregi ale acestora. Tot datorită gradului de fragmentare am considerat
relevante pentru măsurarea lăţimii şi grosimii pieselor analizate dimensiunile trunchiului figurinelor
reprezentate. Majoritatea figurinelor sunt de dimensiuni mici (lungime: 3,5-6 cm, lăţime: 1,3-4 cm,
înălţime: 2,6-5,8 cm). Chiar şi în cazului puţinelor figurine cu dimensiuni mai mari, lungimea maximă
nu depăşeşte 10,6 cm. Câteva fragmente mai mari atestă existenţa unor figurine cu dimensiuni
superioare celor menţionate.
Cele mai multe din figurinele de la Aldeni şi Coţatcu sunt modelate neglijent şi schematic. La
o parte din figurinele sparte din vechime s-a putut constata prezenţa în pastă a cioburilor pisate şi a
pietricelelor mărunte. Modelate, în majoritatea cazurilor, dintr-o singură bucată, piesele realizate din
pastă grosieră au suprafeţele rugoase şi rudimentar finisate. Arderea este de cele mai multe ori
neuniformă şi superficială determinând o paletă coloristică variată: maro-gălbui, cărămiziu, marociocolatiu, maro-cenuşiu etc.
Există şi un număr mai mic de figurine realizate din pastă omogenă, de calitate bună.
Acestea sunt mai atent modelate, unele prezentând pe suprafaţa exterioară o peliculă de lut fin
lustruit (Planşele V.2 şi VII.1) sau nu (Planşele II.1, 4, III.1 2, IV.1, VII.4, VIII.1, 2, X.1 şi XI.1), care
contribuie la aspectul uniform al pieselor. Arderea acestor figurine este mai atent controlată, culorile
cele mai des întâlnite fiind maro-roşcat, maro-cenuşiu şi maro-gălbui.
Independent de calitatea pastei din care au fost realizate, unele figurine prezintă zone
acoperite cu pete negre-cenuşii ce se pot datora arderii neuniforme, evenimentelor accidentale sau
unor posibile practici cultice (Batariuc et al. 2000-2001: 265). Mai atent sau neglijent realizate,
figurinele sunt făcute dintr-un singur bulgăre de lut (în principal piesele mici) sau din mai multe
componente modelate separat şi lipite apoi între ele. De obicei, în cazul modelării dintr-o singură
bucată, detaliile anatomice periferice sunt ‘trase’ din pastă şi reprezentate schematic sub forma unor
proeminenţe conice. Modelarea din mai multe bucăţi este mai des întâlnită la figurinele cu dimensiuni
mari. Elemente precum capul, coarnele, coada sau picioarele erau modelate separat şi lipite de
trunchiul piesei. Această practică de modelare genera o manieră mult mai realistă de realizare a
figurinelor zoomorfe. Majoritatea figurinelor reprezintă animale aflate în poziţie statică sau de repaus
şi foarte rar în mişcare sau în posibile poziţii de atac (Planşa II.3).
Trunchiul figurinelor se prezintă sub forma unui baton de lut, rotund sau oval în secţiune.
Din acesta au fost trase ori s-au lipit pe el diferite elemente reprezentând detalii anatomice (cap,
coarne, urechi, coadă, picioare etc.). În reprezentările schematizate, capul este redat prin presarea
pastei moi cu vârful degetelor. La figurinele realist modelate, capul are o formă conică sau
triunghiular-alungită, ochii fiind redaţi prin perforarea orizontală a acestuia. Coarnele, urechile, coada
sau picioarele sunt modelate, de obicei, sub forma unor proeminenţe conice sau tronconice. În cazul
figurinelor masive, picioarele pot avea forme cilindrice sau tronconice cu terminaţii plate sau ascuţite.
Din analiza pieselor prezentate în acest studiu nu s-a putut determina nici o corelaţie între
calitatea pastei, maniera de modelare şi prezenţa sau nu a decorului. Puţin peste jumătate din
figurinele de la Aldeni şi Coţatcu prezintă diferite forme de decor. Registrul elementelor decorative
este destul de restrâns şi standardizat. Din cele 16 piese decorate, patru prezintă incizii sub forma
unor linii paralele, curbate sau concentrice (Planşele IV.1, V.3, VI.2 şi VIII.1), trei au împunsături
circulare dispuse în şiruri paralele (Planşele V.4-5 şi IX.2), una are linii în relief dispuse paralel şi
longitudinal (Planşa VI.1), iar restul, perforaţii cu dimensiuni şi dispuneri diferite (Planşele II.1, IV.1-3,
V.4-5, VI.1, 2, VII.2, VIII.1, IX.1, 2, X.1 şi XI.1). S-a constatat că numărul tehnicilor decorative
utilizate pe o singură figurină este de maxim două, constantă fiind perforaţia, iar cealaltă variind în
funcţie de elementul anatomic reprezentat (ex.: incizii şi perforaţii – Planşele IV.1, VI.2 şi VIII.1; linii
în relief şi perforaţii – Planşa VI.1). Decorul prezent pe figurinele zoomorfe de la Aldeni şi Coţatcu are
un rol funcţional fiind folosit pentru redarea părului, penelor sau a blănii (Planşele V.4-5, VI.1, 2 şi
VIII.1) şi reprezentarea unor detalii anatomice (ochii, gura, urechile etc.) ale speciilor reprezentate
(Planşele II.1, IV.1-3, VI.1, 2, VII.2, VIII.1, IX.1, X.1 şi XI.1).
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Catalog
1. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând un bovideu (Planşa II.1). Cornul stâng,
picioarele anterioare, piciorul posterior stâng şi parţial botul sunt sparte din vechime. Coarnele, botul,
coada şi picioarele sunt trase din pastă. Corpul este masiv, cu o carenă puternic profilată reprezentând
coloana vertebrală. Coarnele au formă conică-alungită cu capete rotunjite, sunt curbate şi îndreptate
spre înainte. Botul tronconic-alungit este îndreptat în jos. O împunsătură circulară a fost realizată la
baza botului, în partea dreaptă a capului, pentru a reprezenta ochiul. Coada este scurtă şi marcată
printr-o proeminenţă conică, ascuţită. Piciorul păstrat este tronconic şi are capătul plat. Figurina este
realist şi îngrijit modelată, fiind acoperită cu un slip fin de culoare predominant maroniu-cenuşie, cu
pete cărămizii. Arderea este oxidantă şi neuniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1973, passim.
Dimensiuni: lungime (= L)=10,6 cm; lăţime (= l)=3 cm; grosime (= Gr)=3,9 cm.
Specia reprezentată: bovideu.
Muzeul Judeţean Buzău (= MJB) – număr de inventar (= nr. inv.): 5469.
2. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o suină domestică sau sălbatică
(Planşa VI.2). Picioarele şi elementele de redare a unor detalii din zona capului sunt sparte din
vechime. Se poate observa o şănţuire largă dispusă în zona feţei şi care poate reprezenta un detaliu
de redare a trăsăturilor acesteia (probabil un orificiu circular modelat şi ataşat asemănător unei toarte
pentru a marca ochii şi botul). Trunchiul este masiv şi decorat pe părţile laterale cu linii incizate curbe
şi concentrice ce se unesc şi întretaie pe partea dorsală, în zona coloanei vertebrale. Acest decor
poate reprezenta părul sau blana animalului. Coada este trasă din pastă, are formă conică şi este
arcuită în jos. Figurina este modelată realist şi relativ îngrijit. Se pot observa la suprafaţa piesei
incluziuni din cioburi pisate mărunt. Arderea este oxidantă şi uniformă, iar culoarea, dominant
cărămizie, cu pete cenuşii.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1973, passim.
Dimensiuni: l=4 cm; Gr=3,5 cm.
Specia reprezentată: suină (?).
MJB - nr. inv.: 5470.
3.
Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând o ovicaprină, probabil berbec (Planşa
IV.2). Piciorul anterior drept şi picioarele posterioare lipsesc din vechime. Corpul este masiv, compact,
cu partea ventrală plată şi cu cea dorsală uşor arcuită. Detaliile feţei şi coarnele sunt redate prin
presarea pastei cu vârful degetelor. Botul are formă conică aplatizată, cu capăt rotunjit şi prezintă o
perforaţie circulară dispusă longitudinal, pentru redarea ochilor. Coarnele sunt schematic sugerate
printr-o carenă fină şi scurtă obţinută prin ciupirea uşoară a pastei. Maniera de modelare a capului în
ansamblu creează impresia unor coarne răsucite şi întoarse spre spate. Coada şi picioarele sunt trase
din pastă. Coada se prezintă sub forma unei mici proeminenţe conice, ascuţite, este curbată şi
întoarsă în jos. Piciorul păstrat este scurt, conic şi are capătul rotunjit. Figurina este modelată relativ
îngrijit, dintr-o pastă omogenă. Arderea este oxidantă şi uniformă, iar culoarea, dominant cărămizie,
cu pete cenuşii.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1973, passim.
Dimensiuni: înălţime (= H)=5,2 cm; L=6,4 cm; l=3,8 cm; Gr=3 cm.
Specia reprezentată: ovicaprină.
MJB - nr. inv.: 5471.
4. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o suină (Planşa VI.1). Picioarele,
coada şi parţial capul sunt sparte din vechime. Trunchiul este masiv, alungit şi decorat, cu excepţia
zonei ventrale, cu linii în relief dispuse paralel şi longitudinal, pentru a reprezenta părul sau blana. În
zona capului a fost realizată o perforaţie largă, circulară, dispusă longitudinal pentru redarea ochilor şi,
probabil, delimitarea botului. Suprafaţa figurinei prezintă rugozităţi datorate incluziunilor de cioburi
pisate mărunt. Pasta a fost modelată relativ neglijent, fiind arsă oxidant şi neuniform. Culoarea este
dominant maronie, cu pete cenuşii.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1974, passim.
Dimensiuni: l=4 cm; Gr=3,8 cm.
Specia reprezentată: suină (?).
MJB - nr. inv.: 6600.
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5. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o suină (Planşa VII.1). Urechile,
botul, coada şi picioarele sunt rupte din vechime. Corpul este masiv şi alungit, rotund în secţiune.
Figurina a fost modelată neglijent şi schematic, dintr-o singură bucată. Pasta este omogenă, de bună
calitate şi acoperită cu un slip fin, lustruit, de culoare maronie. Arderea este oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1974, passim.
Dimensiuni: l=2,5 cm; Gr=2,2 cm.
Specia reprezentată: suină (?).
MJB - nr. inv.: 6601.
6. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o suină (Planşa VII.2). Botul şi
piciorul anterior drept sunt rupte din vechime. Corpul este cilindric, alungit şi uşor arcuit. Prezintă o
perforaţie circulară realizată longitudinal şi dispusă pe partea dorsală, pe linia coloanei vertebrale,
pornind de la baza capului. Coada şi picioarele sunt scurte, trase din pastă şi redate sub forma unor
mici proeminenţe conice, cu capete rotunjite. Pasta este omogenă şi modelată schematic. Arderea
este oxidantă şi neuniformă, iar culoarea cărămizie, cu pete extinse, cenuşii.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1974, passim.
Dimensiuni: H=2,6 cm; l=1,7 cm; Gr=1,7 cm.
Specia reprezentată: suină (?).
MJB - nr. inv.: 6602.
7. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând un bovideu (Planşa II.3). Coarnele, coada
şi picioarele lipsesc din vechime. Trunchiul este scurt şi compact. Figurina este asimetrică, fiind
modelată schematic şi neglijent. Nu au fost redate detalii ale feţei, zona capului fiind reprezentată
printr-o suprafaţă oblică, aplatizată. Postura piesei sugerează un animal în mişcare sau în poziţie de
atac (?). Pasta este omogenă şi acoperită cu un slip fin de culoare maro-deschis. Arderea este
oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 1974, passim.
Dimensiuni: l=2,9 cm; Gr=2,7 cm.
Specia reprezentată: bovideu.
MJB - nr. inv.: 6603.
8. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o ovicaprină (Planşa V.2). Coarnele,
coada şi picioarele posterioare sunt rupte din vechime. Trunchiul este scurt şi compact. Picioarele sunt
scurte şi conice, cu capete rotunjite. Piesa este îngrijit modelată dintr-o singură bucată. Figurina este
acoperită cu un slip fin de culoare cafenie cu pete cenuşii. Arderea este oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2006, P2, carou 2, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=3,6 cm; L=50 cm; l=2,8 cm; Gr=2,3 cm.
Specia reprezentată: ovicaprină (?).
MJB - nr. inv.: 49809.
9. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, un bovideu (Planşa III.1). Capul,
picioarele anterioare şi cel posterior drept lipsesc din vechime. Corpul este alungit, cu o carenă
pronunţată dispusă longitudinal pe partea dorsală. Pe centrul părţii ventrale a trunchiului se pot
observa fisuri longitudinale datorate, cel mai probabil, manierei de modelare. Gâtul este lung, are
formă tronconică şi este îndreptat oblic în sus. Coada este scurtă şi marcată printr-o proeminenţă
conică, ascuţită. Singurul picior păstrat este uşor arcuit, are formă tronconică şi capătul plat. Figurina
este realist şi îngrijit modelată. Piesa este acoperită cu un strat subţire de slip cafeniu, cu pete cenuşii.
Arderea este oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2006, P1, carou 7, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: L=7,3 cm; l=2,3 cm; Gr=2,4 cm.
Specia reprezentată: bovideu (?).
MJB - nr. inv.: 49829.
10. Fragment de figurină zoomorfă reprezentând o ovicaprină (Planşa IV.1). Se păstrează
capul şi o parte din corp. Capul are o formă triunghiular-alungită. Botul este conic, cu un vârf rotunjit
pe care se observă două linii scurte şi paralele, fin incizate, reprezentând gura şi nasul. Ochii sunt
redaţi prin două împunsături circulare dispuse simetric. Coarnele sunt realizate sub forma unor mici
proeminenţe conice, cu capete rotunjite. Figurina este realist şi îngrijit modelată, fiind acoperită cu un
slip fin de culoare cărămizie. Se pot observa în spărtură mici incluziuni de cioburi pisate mărunt.
Arderea este oxidantă şi uniformă.
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Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2006, P2, carou 4, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: L=6,3 cm; l=2,8 cm.
Specia reprezentată: ovicaprină.
MJB - nr. inv.: 49830.
11. Figurină zoomorfă fragmentară (Planşa VII.4). Nu s-a putut identifica specia. Capul şi
picioarele anterior drept şi posterior drept sunt rupte din vechime. Corpul este scurt şi suplu. Coada şi
picioarele sunt trase din pastă şi au forme conice cu capete rotunjite. Piesa este relativ neîngrijit
modelată, fiind acoperită cu un slip fin de culoare cărămizie. Arderea este oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2006, P2, carou 2, Loc. 5, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: L=3,5 cm; l=1,3 cm; Gr=1,3 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 49831.
12. Fragment de figurină (Planşa VIII.1). Specia nu a putut fi determinată. Nu excludem
posibilitatea de a fi o reprezentare ornitomorfă. S-au păstrat partea superioară a corpului şi capul.
Corpul este alungit şi prezintă linii fin incizate vizibile în partea posterioară a acestuia, probabil pentru
a reda aripile strânse. Gâtul alungit şi capul au fost modelate realist ca un singur ansamblu de formă
tronconică-alungită şi curbată, tras din pastă. Gura (ciocul?) este redată printr-o împunsătură circulară
din care pornesc două incizii sau crestături scurte dispuse simetric pentru a sugera marginile gurii.
Figurina este îngrijit modelată, iar pasta omogenă. Piesa este acoperită cu un slip fin de culoare
cafeniu-cenuşie. Arderea este oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2006, P2, carou 5, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: L=7,8 cm; l=1,9 cm.
Specia reprezentată: ornitomorfă (?).
MJB - nr. inv.: 49832.
13. Figurină zoomorfă fragmentară (Planşa V.4). Nu a putut fi determinată specia. Picioarele şi
parţial capul sunt sparte din vechime. Trunchiul este masiv, compact şi decorat cu şiruri de împunsături
circulare dispuse în linii care acoperă, cu excepţia zonei ventrale, restul suprafeţei corpului. Coada este
trasă din pastă şi reprezentată sub forma unei proeminenţe conice, ascuţite. Pasta este omogenă şi
îngrijit modelată. Arderea este oxidantă şi neuniformă, iar culorile sunt cafeniu-cenuşii şi cărămizii.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2007, P1, carou 5, -0,85 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=4,4 cm, L=9,5 cm; l=3,3 cm, Gr=3,1 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 57478.
14. Figurină zoomorfă fragmentară (Planşa VII.3). Nu s-a putut identifica specia. Capul,
picioarele anterioare, parţial cele posterioare şi coada sunt sparte din vechime. Trunchiul este cilindric
şi alungit, rotund în secţiune. Picioarele şi coada sunt scurte, trase din pastă şi modelate sub forma
unor mici proeminenţe conice, cu capete rotunjite. Pasta omogenă este modelată schematic şi
neglijent. Arderea este oxidantă şi uniformă, iar culoarea, cafeniu-cenuşie.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2008, P1, carou 6, -1,33 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: L=5,1 cm; l=2,2 cm, Gr=2 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 57485.
15. Fragment de figurină zoomorfă (Planşa V.3). Nu s-a putut identifica specia. Se păstrează
piciorul posterior stâng, coada şi parţial trunchiul oval în secţiune. Piciorul este tronconic şi teşit la capăt.
Coada arcuită şi îndreptată în jos are o formă conică, ascuţită. Decor realizat sub forma unor linii fin
incizate dispuse pe partea dorsală, reprezentând probabil părul sau blana animalului. Piesa este realizată
din pastă fină, omogenă. Arderea este oxidantă şi uniformă, iar culoarea cărămizie.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2008, P1, carou 8, -3,75 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=5 cm; l=3,2 cm; Gr=2,4 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 57665.
16.
Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o ovicaprină (Planşa V.1).
Trunchiul este alungit şi arcuit în partea ventrală. Capul, picioarele şi coada sunt trase din pastă.
Picioarele şi coada sunt redate sub forma unor mici proeminenţe conice. Capul este dreptunghiular,
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aplatizat, iar detaliile feţei sunt foarte schematic sugerate prin „ciupirea’ pastei. Capul este delimitat de
trunchi printr-o şănţuire accentuată sub care este dispusă o proeminenţă conică. Pasta este fină şi
omogenă. Arderea este oxidantă şi uniformă, iar culoarea cărămizie.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2008, P1, carou 8, -3,40 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=3,4 cm; L=5,5 cm; l=2,1 cm; Gr=1,3 cm.
Specia reprezentată: ovicaprină.
MJB - nr. inv.: 57675.
17. Fragment de figurină zoomorfă (Planşa V.5). Specia nu a putut fi determinată. S-a
păstrat o parte din trunchi şi parţial un picior. Corpul şi piciorul au suprafeţe aplatizate. Piciorul este
tras din pastă şi are formă conică cu capătul rotunjit. Decor din şiruri de împunsături circulare dispuse
în două linii paralele pe partea ventrală a piesei. Pasta este omogenă şi arsă neuniform, oxidant.
Culoarea este cărămizie cu pete cenuşii la exterior şi neagră-cenuşie în spărtură.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2008, P1, carou 9, -3,50 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=3,3 cm; L=4,2 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 57798.
18.
Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, un bovideu (Planşa II.4).
Picioarele, partea din spate a figurinei (coada) şi parţial coarnele sau urechile sunt rupte din vechime.
Trunchiul este uşor cambrat, oval în secţiune, cu o carenă accentuată marcând coloana vertebrală.
Coarnele sau urechile sunt de formă conică alungită şi sunt îndreptate în sus. Botul este alungit, de
formă conică, ascuţită. Pasta este grosieră, neomogenă, cu numeroase incluziuni de pietricele
mărunte şi superficial finisată. Piesa este acoperită cu un slip fin de culoare cărămizie. Arderea este
oxidantă şi neuniformă. Culoarea pastei din spărturi este maro - cenuşie.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2009, P1, carou 7, -2,34/-2,50 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=4,4 cm; L=9,9 cm; l=3 cm; Gr.=3,9 cm.
Specia reprezentată: bovideu (?).
MJB - nr. inv.: 57948.
19. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând un bovideu (Planşa II.2). Cornul drept,
piciorul anterior stâng şi parţial cel posterior stâng sunt sparte din vechime. Botul, coarnele, coada şi
picioarele sunt trase din pastă. Corpul este scurt, având coloana vertebrală puternic profilată,
carenată. Coada scurtă are formă conică-ascuţită şi este îndreptată în jos. Coarnele de formă conică
alungită sunt curbate şi îndreptate în sus. Botul modelat prin presarea pastei are formă conică
aplatizată. Picioarele sunt conice-alungite, cu terminaţii rotunjite. Piesa este modelată neglijent dintr-o
pastă ce a conţinut, probabil, incluziuni vegetale şi cioburi pisate mărunt. Arderea este oxidantă,
uniformă, iar culoarea, cafeniu-cărămizie.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2009, P1, carou 5, -2,70/-2,80 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=4,7 cm; L=6,3 cm; l=3,2 cm.
Specia reprezentată: bovideu.
MJB - nr. inv.: 57949.
20. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând un bovideu (Planşa III.3). Coada, piciorul
posterior drept şi parţial coarnele sunt rupte din vechime. Corpul este scurt şi compact. Coarnele,
botul, coada şi picioarele sunt trase din pastă. Coarnele tronconice şi uşor curbate sunt masive şi
îndreptate spre înainte şi în sus. Botul este marcat printr-o proeminenţă conică, ascuţită. Picioarele au
formă conică cu capete rotunjite. Pasta semi-fină prezintă incluziuni vegetale. Arderea este oxidantă,
uniformă, iar culoarea, cafeniu-cenuşie.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2009, P1, carou 4, -2,70/-2,80 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=3,3 cm; L=5,5 cm; l=2,5 cm: Gr.=2,2 cm.
Specia reprezentată: bovideu.
MJB - nr. inv.: 57950.
21. Fragment de figurină zoomorfă reprezentând, probabil, un bovideu (Planşa III.2). S-a
păstrat partea posterioară. Coada este scurtă şi conică, ascuţită. Picioarele tronconice, scurte, au
capete plate. Partea dorsală prezintă o carenă proeminentă reprezentând coloana vertebrală. Pasta
este relativ compactă cu puţine incluziuni de cioburi pisate mărunt. Arderea este oxidantă şi
neuniformă. Piesa a fost acoperită cu un slip fin, cărămiziu, cu pete cenuşii. Miezul, vizibil în spărtură,
este de culoare brun-negricioasă.
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Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2009, P1, carou 9, -2,55/-2,70 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=4,1 cm; L=4,5 cm; l=2,9 cm; Gr.=3 cm.
Specia reprezentată: bovideu (?).
MJB - nr. inv.: 57951.
22. Fragment de figurină zoomorfă reprezentând un patruped cornut, probabil berbec (Planşa
IV.3). S-a păstrat cca. jumătate din trunchi, capul şi un picior. Cornul drept este rupt din vechime.
Trunchiul este circular în secţiune. Detaliile feţei sunt realizate prin presarea pastei cu vârful degetelor,
ochii fiind redaţi prin perforarea longitudinală a carenei rezultate. Cornul şi piciorul sunt trase din pastă.
Cornul se prezintă sub forma unei proeminenţe conice. Piciorul porneşte din zona capului şi are formă
tronconică. Piesa este modelată din lut omogen, de bună calitate. Arderea este oxidantă, uniformă, iar
culoarea maronie. Se observă pete cenuşii ce acoperă o parte a zonelor sparte din vechime.
Contextul descoperirii: Coţatcu ‘Cetăţuia’, 2009, P1, carou 9, -2,64/-2,72 m, nivel Stoicani-Aldeni.
Dimensiuni: H=4,3 cm; Gr=2,5 cm.
Specia reprezentată: ovicaprină.
MJB - nr. inv.: 58031.
23. Fragment de figurină zoomorfă (Planşa XI.2). Specia nu a putut fi determinată. Se
păstrează o parte din corp şi picioarele posterioare. Picioarele sunt scurte, trase din pastă şi redate
sub forma unor mici proeminenţe conice, cu terminaţii rotunjite. Pasta este omogenă, arderea
oxidantă şi uniformă, iar culoarea, cărămizie.
Contextul descoperirii: Aldeni, 1971, passim.
Dimensiuni: L=3,4 cm; l=2,5 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 2031.
24. Fragment de figurină zoomorfă (Planşa X.2). Specia nu a putut fi determinată. Se
păstrează o parte din trunchiul de formă cilindrică-alungită, uşor arcuit şi rotund în secţiune. Arderea
este reducătoare, uniformă, iar culoarea, maro închis-cenuşie. Pasta din miezul piesei este omogenă şi
de culoare neagră-maronie.
Contextul descoperirii: Aldeni, 1971, passim.
Dimensiuni: L=4 cm; l=2 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 2032.
25.
Figurină ornitomorfă fragmentară (Planşa VIII.2). Capul şi colţul din extremitatea
stângă a corpului sunt sparte din vechime. Corpul alungit prezintă o carenă puternic profilată
reprezentând coloana vertebrală. Aripile deschise sunt redate prin forma romboidală în plan a corpului.
Gâtul scurt are formă tronconică şi este uşor arcuit în sus. Coada, redată printr-o mică proeminenţă
conică cu capăt rotunjit, este uşor curbată şi îndreptată în jos. Trunchiul se sprijină pe un picior înalt şi
relativ cilindric. Pasta este omogenă şi îngrijit modelată. Figurina este acoperită cu un slip fin, lustruit,
de culoare maronie. Arderea este oxidantă şi uniformă.
Contextul descoperirii: Aldeni, passim.
Dimensiuni: H=4,4 cm; L=6,1 cm; l=3,1 cm.
Specia reprezentată: ornitomorfă.
MJB - nr. inv.: 22333.
26.
Fragment de figurină zoomorfă (Planşa XI.1). Specia nu a putut fi determinată. Se
păstrează o parte din corp, gât şi cap. Trunchiul este masiv, oval în secţiune, cu partea dorsală rotunjită şi
cea ventrală aplatizată. Gâtul este tras din pastă şi are formă tronconică-alungită. Pe linia de spargere a
gâtului se observă o perforaţie circulară, dispusă longitudinal, realizată pentru a marca ochii şi, probabil,
pentru a reliefa schematic, prin delimitare, botul de restul capului. Pasta este omogenă şi îngrijit modelată.
Piesa este acoperită cu un slip fin de culoare cărămiziu-cenuşie. Arderea este oxidantă şi neuniformă.
Contextul descoperirii: Aldeni, passim.
Dimensiuni: l=5,1 cm; Gr=3,9 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 22334.
27. Fragment de figurină zoomorfă reprezentând, probabil, un bovideu (Planşa IX.1). S-a
păstrat un fragment din partea superioară dreaptă a piesei. Cornul drept este spart din vechime. Zona
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capului se prezintă sub forma unei suprafeţe plate, dreptunghiulare şi rotunjite la partea superioară.
Nu au fost realizate detalii ale feţei. Zona de prindere a coarnelor şi partea superioară a capului sunt
trase din pastă şi marcate printr-o proeminenţă puternic profilată, cvasi cilindrică, dispusă transversal.
Urechea este redată printr-o proeminenţă conică perforată longitudinal, fiind dispusă sub linia de
spargere a cornului. Corpul este masiv, rotunjit pe partea dorsală şi aplatizat în zona ventrală. Piciorul
anterior drept este tras din pastă şi are formă tronconică cu capătul rotunjit. Pasta este omogenă,
arsă oxidant şi neuniform, iar culoarea, cărămiziu-cenuşie.
Contextul descoperirii: Aldeni, passim.
Dimensiuni: H=5,8 cm; Gr=3,2 cm.
Specia reprezentată: bovideu (?).
MJB - nr. inv.: 22335.
28. Figurină zoomorfă fragmentară (Planşa XI.3). Specia nu a putut fi determinată. Capul,
coada şi picioarele sunt sparte din vechime. Corpul este masiv, alungit şi oval în secţiune. Piesa este
modelată neglijent dintr-o pastă cu incluziuni de cioburi pisate mărunt. Arderea este oxidantă şi
neuniformă, iar culoarea cărămizie, cu pete extinse, cenuşii.
Contextul descoperirii: Aldeni, passim.
Dimensiuni: L=6,7 cm; l=3,8 cm; Gr=3 cm.
Specia reprezentată: nedeterminată.
MJB - nr. inv.: 39776.
29. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând, probabil, o suină (Planşa X.1). Urechile,
coada, picioarele posterior şi anterior stângi sunt rupte din vechime. Corpul este masiv şi compact.
Botul este realizat prin ‘ciupirea’ pastei, are formă conică aplatizată, cu capăt rotunjit şi perforaţie
circulară dispusă transversal pentru redarea ochilor. Picioarele, trase din pastă sunt scurte şi
tronconice, cu terminaţii rotunjite. Figurina este modelată schematic, dar îngrijit. Pasta prezintă
incluziuni albicioase şi este acoperită cu un slip fin de culoare brun-cenuşie. Arderea este reducătoare.
Contextul descoperirii: Aldeni, passim.
Dimensiuni: L=5,3 cm; l=3,5 cm; Gr=2,5 cm.
Specia reprezentată: suină (?).
MJB - nr. inv.: 39777.
30. Figurină zoomorfă fragmentară reprezentând un bovideu (Planşa IX.2). Capul şi parţial
picioarele anterioare sunt sparte din vechime. Trunchiul este masiv şi oval în secţiune. Picioarele şi
coada sunt scurte şi trase din pastă. Picioarele anterioare şi coada au forma unor proeminenţe conice,
ascuţite. Comparativ cu picioarele anterioare, cele posterioare sunt masive, tronconice şi au terminaţii
plate. Coloana vertebrală este reprezentată sub forma unei carene dispuse longitudinal. Pe partea
ventrală, în zona inghinală, au fost realizate patru împunsături circulare, dispuse pe două şiruri
paralele, reprezentând probabil ugerul. Pasta este omogenă şi de bună calitate. Arderea este oxidantă
şi neuniformă, iar culoarea, maronie cu pete cenuşii în zonele de ruptură.
Contextul descoperirii: Aldeni, passim.
Dimensiuni: H=4,3 cm; L=7,9 cm; l=3,3 cm; Gr=3,5 cm.
Specia reprezentată: bovideu.
MJB - nr. inv.: 48903.
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Planşa I. 1. Amplasarea aşezărilor de la Aldeni şi Coţatcu; 2. Aşezarea de la Aldeni; 3. Aşezarea de
tip tell de la Coţatcu.
1. The location of settlements of Aldeni and Coţatcu; 2. The settlement of Aldeni; 3. Tell settlement of
Coţatcu.
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Planşa II. Figurine zoomorfe (Coţatcu).
Zoomorphic figurines (Coţatcu).
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Planşa III. Figurine zoomorfe (Coţatcu).
Zoomorphic figurines (Coţatcu).

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

Planşa IV. Figurine zoomorfe (Coţatcu).
Zoomorphic figurines (Coţatcu).
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Planşa V. Figurine zoomorfe (Coţatcu).
Zoomorphic figurines (Coţatcu).
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Planşa VI. Figurine zoomorfe (Coţatcu).
Zoomorphic figurines (Coţatcu).
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Planşa VII. Figurine zoomorfe (Coţatcu).
Zoomorphic figurines (Coţatcu).
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Planşa VIII.

1. Figurină ornitomorfă (Coţatcu); 2. Figurină ornitomorfă (Aldeni).

1. Ornithomorphic figurine (Coţatcu); 2. Ornithomorphic figurine (Aldeni).
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Planşa IX. Figurine zoomorfe (Aldeni).
Zoomorphic figurines (Aldeni).
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Planşa X. Figurine zoomorfe (Aldeni).
Zoomorphic figurines (Aldeni).
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Planşa XI. Figurine zoomorfe (Aldeni).
Zoomorphic figurines (Aldeni).

