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DATE PRELIMINARE PRIVIND PLASTICA ANTROPOMORFĂ PRECUCUTENIANĂ
DE LA COSTIŞA ‘CETĂŢUIA’ (JUD. NEAMŢ). CAMPANIILE 1959, 1960, 1962
Daniel GARVĂN

*

Abstract: This paper presents 33 anthropomorphic statuettes discovered at Costisa
‘Cetăţuia’ during the 1959, 1960 and 1962 campaigns. Classifying them according to body position is
difficult given the high degree of fragmentation. The text includes a brief description of the anatomical
features and decoration patterns of the artifacts. More anthropomorphic statuettes were discovered
following systematic research at Costişa between 2001 and 2008 and in 2010. Only the older finds are
summarized here. In the future these will be correlated with all the data from the Chalcolithic
settlement at Cetăţuia.
Rezumat: Prin nota de faţă introducem în circuitul ştiinţific un lot de 33 de statuete
antropomorfe provenit din situl de la Costişa ‘Cetăţuia’, descoperit în campaniile din anii 1959, 1960 şi
1962. S-a încercat o ordonare a lor în funcţie de poziţia corpului - lucru îngreunat de gradul mare de
fragmentare, şi o descriere sumară a decorului, a principalelor trăsături etc. Deoarece în anii 20012008 şi 2010 cercetările din acest sit au fost reluate, cu acest prilej fiind descoperite alte astfel de
piese, nu am considerat oportun în cadrul de faţă căutarea unor interpretări şi a mai multor analogii
pentru descoperirile prezentate, trimiterile de acest gen fiind reduse ca număr.
Keywords: Costişa ‘Cetăţuia’; Chalcolithic; Precucuteni III; anthropomorphic statuettes.
Cuvinte cheie: Costişa ‘Cetăţuia’; eneolitic; Precucuteni III; plastica antropomorfă.
Situl de la Costişa ‘Cetăţuia’ se află în marginea de est a satului, pe terasa superioară de pe
malul stâng al râului Bistriţa. Locuirea preistorică a ocupat atât platoul de formă elipsoidală (zona A),
cât şi şaua care îl leagă de terasă (zona B). Pe laturile de vest, sud şi est platoul este mărginit de
pante abrupte, spre nord panta fiind mai lină. Aşezarea a fost identificată de către Constantin Matasă
şi sondată de către Radu Vulpe şi Constantin Matasă în 1937 (Matasă 1940: 29; Vulpe şi Zamoşteanu
1962: 309). Primele cercetări sistematice au fost realizate (de către Alexandru Vulpe şi Mihail
Zamoşteanu) în anii 1959, 1960 şi 1962, fiind investigată atunci o mare parte din zona A, în timp ce în
zona B au fost realizate două secţiuni dispuse în cruce (Popescu 2001: 25). În urma acestor săpături,
la partea inferioară a depunerii arheologice au fost identificate două niveluri eneolitice: unul
precucutenian, cu o grosime de 0,30-0,35 m, suprapus de unul Cucuteni A, având o grosime de circa
0,15 m (Vulpe şi Zamoşteanu 1962: 309)1. Nivelului precucutenian îi erau atribuite fragmente
ceramice, numeroase oase de animale (în general de talie mare), piese de silex, dar şi ‘figurine
antropomorfe cu steatopigie foarte accentuată’ (Vulpe şi Zamoşteanu 1962: 311). Din raportul de
săpătură publicat (Vulpe şi Zamoşteanu 1962) se cunosc foarte puţine date despre nivelul
precucutenian, fapt ce determină probabil şi neîncrederea unor cercetători în atribuirea culturală a
materialelor din nivelul inferior de la Costişa (Marinescu-Bîlcu 1974: 8).
În perioada 2001-2008 (Vulpe et al. 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009;
Popescu şi Băjenaru 2004: 277) şi în 20102 au fost efectuate noi cercetări. Săpăturile s-au desfăşurat
în ambele zone, observaţiile publicate referitoare la depunerea precucuteniană fiind la fel de puţine ca
şi cele din primele campanii.
Din întreaga cantitate de material eneolitic din campaniile 1959, 1960, 1962, cu această
ocazie ne-am oprit asupra plasticii antropomorfe precucuteniene, din care până în prezent a fost
publicată o singură piesă (Vulpe şi Zamoşteanu 1962: 311, fig. 3/3)3.
Lotul reuneşte un număr de 33 de piese4, identificate în colecţiile Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra Neamţ (17) şi ale Complexului Muzeal ‘Iulian Antonescu’ Bacău (16)5. 32 de piese
sunt atribuite categoriei statuetelor antropomorfe, în timp ce una singură, un picior cu trăsături
antropomorfe (Planşa V.13) poate proveni fie de la un recipient, fie de la o statuetă de dimensiuni mari.
Din păcate, doar pentru 11 piese cunoaştem locul în care au fost descoperite, toate
provenind ‘din strat’, din zona ‘A’. Despre celelalte, conform notaţiilor din registrele de inventar, ştim
doar că sunt de la Costişa ‘Cetăţuia’. În lipsa unor coordonate precise care să permită interpretări
privind nivelurile eneolitice de aici, ne vom rezuma doar la prezentarea materialelor.
_____________
* Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ str. Mihai Eminescu, nr.10,
610026, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, România; daniel_garvan@yahoo.com
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 5, 2013: 213-221
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Din întregul lot de statuete o singură piesă se păstrează întreagă (Planşa III.4). Toate
celelalte sunt în stare fragmentară, păstrându-se după cum urmează: bazinul şi picioarele integral - 2
piese (Planşa II.2, 4); bazinul şi picioarele parţial, rupte în general din zona genunchilor - 10 piese
(Planşele II.1, 3, 5; III.1-3, 5; IV.6, 7; V.11); doar bazinul - 5 piese (Planşele IV.2, 5; V.7-9), numai
picioarele - 12 piese (Planşele IV.1, 3, 4, 8-10; V.3-6, 10, 12); trunchiuri - 2 piese (Planşa V.1, 2). Aşa
cum se observă, gradul de fragmentare al pieselor este mare, situaţie frecvent întâlnită în arealul
Precucuteni (şi nu numai).
În general fragmentarea statuetelor este pusă pe seama scoaterii lor din uz după pierderea
sacralităţii, piesele ajungând în acest fel în ‘contexte nerituale’ (Monah 2012: 44-5). În puţine cazuri
astfel de statuete au fost descoperite întregi, cele mai multe dintre ele aflându-se în ‘contexte rituale’.
Amintim, pe scurt, cele două complexe descoperite la Poduri ‘Dealul Ghindaru’ - ‘Sfânta Familie’ (şapte
statuete întregi, un tron şi un vas ritual) (Monah 1982: 11; 2012: 47) şi ‘Soborul Zeiţelor’ (în
componenţa căruia se aflau 21 de statuete întregi) (Monah 2012: 47) - sau descoperirea de la Isaiia
‘Balta Popii’ (alte 21 de statuete întregi) (Ursulescu şi Tencariu 2006).
Din punctul de vedere al pastei, se constată că toate piesele au fost realizate din lut fin,
arderea fiind de cele mai multe ori oxidantă, statuetele având culoare cărămizie. Excepţie fac cinci
piese (Planşa V.6-10), care au fost arse neuniform, având culoare negricioasă cu pete cărămizii.
Ţinând cont de criteriile tipologice enunţate în monografia culturii Precucuteni (MarinescuBîlcu 1974: 95-9), am încercat ordonarea statuetelor de la Costişa în funcţie de poziţia corpului. Dacă
pentru unele dintre piesele noastre încadrarea într-una sau alta dintre categoriile definite se poate
realiza cu uşurinţă, pentru cele mai multe dintre exemplarele care compun lotul de la Costişa gradul
accentuat de fragmentare constituie o dificultate suplimentară pentru atribuirea tipologică.
Pe baza criteriilor stabilite de S. Marinescu-Bîlcu pentru plastica antropomorfă din faza
Precucuteni III, am putut identifica următoarele tipuri:
- Statuetele reprezentate în picioare. Putem atribui cu certitudine acestei categorii 11 piese
(Planşele II.1-5; IV.8-10; V.10-12). Acestea au trunchiul drept, uşor lăţit şi bazinul reprezentat în
proporţii mai apropiate de normal (Planşa II.1-5). Picioarele au fost separate prin linii incizate pe
ambele laturi (Planşele II.1, 3, 4; IV.10) sau doar pe spate (Planşa II.2) sau printr-o şănţuire pe
partea dorsală (Planşa II.5)
În aceeaşi categorie încadrăm şi cele patru piese bogat decorate prezente în lot (Planşa V.69), în baza analogiilor cu piese similare de la Târpeşti ‘Râpa lui Bodai’ (Marinescu-Bîlcu 1981: 37,
fig. 98/1-3, 8, 12).
- Statuete în poziţie aşezată. Constituie categoria cea mai numeroasă din întreaga plastică
precucuteniană. În lotul nostru, este reprezentată prin 14 piese (Planşele III.1-5; IV.1-4, 7; V.1-4),
dintre care 12 păstrează partea inferioară a corpurilor, iar două - doar trunchiul (Planşa V.1-2). Cele
din urmă au fost incluse aici ţinând cont de maniera de reprezentare: trunchiul este îngust, sânii redaţi
prin două pastile aplicate, umerii sub forma a două proeminenţe conice, iar capul schematizat, cu
nasul reliefat (Planşa V.1). Piesele din această categorie se caracterizează prin şoldurile mult lăţite şi
picioarele îndoite mai mult sau mai puţin, delimitate prin linii incizate adânc, realizate pe ambele laturi
(Planşa III.2-4).
- Alte reprezentări plastice. O categorie aparte este cea în care includem un picior cilindric,
scurt, cu baza lăţită sub forma unei tălpi umane (Planşa V.13), despre care suntem de părere că
provine fie de la o statuetă în poziţie verticală, de dimensiuni mari, fie de la un vas. Astfel de picioare
sunt cunoscute în Precucuteni III la Târpeşti (Marinescu-Bîlcu 1974: 100, fig.81/9), Traian ‘Dealul
Fântânilor’ (Dumitrescu 1953: 57, fig. 13), dar, din păcate, nici un exemplar nu este întreg.
În ceea ce priveşte maniera de modelare şi tratare a suprafeţei statuetelor6, constatăm că
aceasta diferă de la caz la caz. Modelarea pieselor s-a realizat în maniera obişnuită, din unul, două sau
poate chiar trei bucăţi, care au fost lipite şi peste care s-a aplicat un strat de lut, gros de 2-3 mm.
Piesele complet lipsite de decor şi de incizii, subliniind detaliile anatomice, constituie o categorie puţin
numeroasă (Planşa II.2, 5), cele mai multe fiind exemplarele având picioarele marcate prin linii
incizate, iar bazinul prin două linii dispuse în unghi (Planşele II.3; III.4), sau cele cu bazinul marcat
prin două sau mai multe incizii (Planşele II.1; III.2). La alte statuete, picioarele şi bazinul sunt
delimitate printr-o uşoară şănţuire (Planşele III.5; IV.6; V.5).
Alte trăsături anatomice sunt redate schematic: trei dintre piese au braţele sub forma unor
mici proeminenţe laterale (Planşa V.1, 2) sau verticale (Planşa III.4); la două dintre acestea se
păstrează şi capul, modelat în maniera obişnuită, cu nasul reliefat şi ochii realizaţi prin două impresiuni
(Planşele III.4; V.1). Sânii sunt reprezentaţi doar într-un caz (Planşa V.1), redaţi prin două pastile
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aplicate şi trase în sus. Un alt exemplar are redat ombilicul printr-o proeminenţă ce prezintă o
împunsătură în mijloc (Planşa V.2).
O singură piesă prezintă, pe coapsa stângă, patru linii incizate ce par a fi grupate două câte
două (Planşa III.3) - un posibil decor. Doar patru fragmente sunt bogat decorate (Planşa V.6-9), prin
incizie, cu linii paralele, cercuri, triunghiuri şi mici împunsături dispuse pe şiruri. Această manieră este
întâlnită şi la piese descoperite în alte aşezări precucuteniene, mai ales din nord-estul Moldovei Târgu Frumos, de exemplu (Ursulescu et al. 2005: 254, fig. 10/1-2, 4-5, 7-9, 12-14) sau în spaţiul
Tripolie A (Zbenovič 1989: 109-23)
Dintre statuetele la care se păstrează partea superioară a corpului ne atrage atenţia una
care prezintă pe partea dreaptă a capului o proeminenţă, ce îi conferă reprezentării un aspect
asimetric. Este vorba fie de un ‘defect de fabricaţie’, fie de o redare mult simplificată a unui braţ
aşezat în dreptul obrazului drept, într-o poziţie similară cu ‘Gânditoarea’ din ‘Soborul Zeiţelor’ de la
Poduri (Monah et al. 2003: 107, 143).
Prezentarea plasticii antropomorfe precucuteniene de la Costişa este, în opinia noastră, un
demers necesar. Lotul descris mai sus, intrat în depozitele a două muzee cu peste 50 de ani în urmă,
nu are suficiente repere pentru o discuţie mai largă asupra sitului. Etapa următoare o constituie
corelarea acestuia cu piesele provenite din săpăturile recente (2001-2008, 2010) şi analiza ceramicii
eneolitice provenite de la Costiţa ‘Cetăţuia’. Staţiunea, cercetată astăzi aproape exhaustiv, constituie
un punct de referinţă pentru comunităţile Precucuteni din bazinul Bistriţei.
Note
1.

Nivelurile eneolitice sunt suprapuse de două niveluri din epoca bronzului, asupra cărora nu vom insista.

2.

Ultimele cercetări s-au desfăşurat în anul 2010, rezultatele nefiind publicate.

3.

Mulţumim domnului acad. Alexandru Vulpe şi domnişoarei dr. Anca Popescu pentru că ne-au oferit
materialul spre studiu şi publicare.
4.

Alte 7 piese sunt menţionate şi schiţate în jurnalele de săpătură, ele nefiind identificate în depozite.

5.

Mulţumim doamnei Lăcrămioara-Elena Istina pentru ajutorul acordat în realizarea acestui demers.

6

Pentru o serie de piese, din cauza stării fragmentare, nu putem preciza dacă au fost sau nu decorate
(Planşele IV.2, 4, 5, 9; V.3, 4, 10-12).
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Planşa 1. 1. Aşezarea de la Costişa ‘Cetăţuia’, vedere dinspre sud-vest; 2. Planul săpăturilor din
anii 1959-1960 şi 1962 (după Popescu şi Băjenaru 2008).
1. Costişa ‘Cetăţuia’, view from south-west; 2. Plan of the archaeological excavations from 1959,
1960 and 1962 (after Popescu and Băjenaru 2008).
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Planşa 2. Statuete reprezentate în picioare.
Anthropomorphic statuettes in standing position.
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Planşa 3. Statuete reprezentate în poziţie aşezată.
Anthropomorphic statuettes in sitting position.
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Planşa 4. Diverse fragmente de statuete.
Various fragments of statuettes.
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Planşa 5. 1-5. Statuete reprezentate în poziţie aşezată; 2-12. Statuete reprezentate în picioare;
13. Picior antropomorf.
1-5. Anthropomorphic statuettes in sitting position; 2-12. Anthropomorphic statuettes in standing
position; 13. Representation of a foot.

