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fn cursul companiilor de săpături arheologice întreprinse în aşezările 
ş i punctele neoLitice din judeţul . Covasna au ieşit la iveală, alături de un 
bogat material ceramic şi numeroase obiecte de plastică . antropomorfă ş i 
zoomorfă. Acestea în momentul descoperirii lor au constjtuit obiectul unor 
publ i caţii de specia!litate fiind descrise in cadrul unor lucrări de . mai mare 
a mploare sau în rapoarte preliminare de săpături arheologice, fără a face 
însă obiectul unor lucrări sau cataloage de sine stătătoare. Tocmai ca u r
mare a acestor stări de lucruri am considerat necesar întocmirea unui ca
ta log selectiv al plastidi antropomorfe şi zoomorfe din neolitic aflată în 
patrimoniul Muzeului Judeţean Covasna, Sfîntu Gheorghe. 

Ţinînd seama de starea fragmentară a marii majorităţi ci plasticii an
troponiorfe descoperite, în prezentul catalog am considerat necesar să pre
zentăm numai exemplarele întregi sau acelea care merită o atenţie deose
bită. De la bun început trebuie să precizăm că despre figurinele descope
rite, cu greu se poate afirma că locul în care au fost găsite, corespunde 
întru totul punctului în care au fost părăsite sau aruncate cu aproape patru 
mii de ani in urmă. Aceasta înseamn-ă că nu putem preciza în nici un fe l 
locul în care asemenea figurine erau păstrate :;.... ci numai locul de descope
ri re - în locuinţă, dacă , bineînţeles, cea mai mare parte dintre ele · erau 
simple amulete. lntrucît aproape toate exemplarele descoperite nu au nici 
un fel de orificii pentru suspendat, ipoteza amuletelor nu ·este prea vero
s i milă, cu atît mai mult cu ·cît felul în care sînt modelate picioarele ne arată 
că figurinele antropomorfe, puteau sta uneori in picioare pe un ·· loc pla t 
sau dimpotrivă erou înfipte. 

Deoarece majoritatea figurinelor antropomorfe sînt feminine .:.... o sin
gură excepţie de figu rină masculină în stare fragmentară - este clar că ele 
indică cultul unei divinităţi feminine, divinitatea - mamă prin excele.nţă : · 
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Figurinele de animale (plastica zoomorfă) modelate din lut sînt destul 
de numeroase, căci aproape nu există locuinţă, aşezare, punct, în special in 
cadrul neoliticului de tip Ariuşd, în care să nu fi fost găsite citeva, iar de 
multe ori s-au scos astfel de figurine zoomorfe şi din gropile din marginea 
locuinţelor. In genere aceste figurine ca şi cele antropomorfe sint lucrate 
din pastă obişnuită, bine frămîntată, dar nu au fost întotdeauna arse per
fect pînă la roşu . În toate cazurile figurinele înfăţişează patrupede, care ne 
permit să stabilim animalel-e domestice care erau crescute de comunitatea 
umană · neo,litică din · judeţul Covasna. 

CONSIDERAŢIUNI PRIVIND PLASTICA ANTROPOMORFA $1 
ZOOMORFĂ NEOLITICA DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

(JUDEŢUL COVASNA) 

Plastica umană şi animală, împreună cu celelalte elemente cultice im
pune discutarea unor probleme în legătură cu latura magice-religioasă a 
comunităţii neolitioe. Căci, dacă unele din aceste realizări au pentru noi şi 
o valoare artistică, în cadrul orîndui'rii comunei primitive ele nu puteau fi 
privite dedt ca manifestări religioase. ,fntrucît majoritatea plasticii antropo
morfe este feminină, fără îndoială că ea reprezintă divinitatea feminină, 
mama-a-toate creatoare, comună întregii lumi a Mediteranei orientale şi 
Asiei Anterioare - în legătură directă cu cultul fecundităţii şi al naşterii 
vieţii. Desigur, faptul că în genere figurjnele ariuşdene s-au găsit în peri
metrul locuinţelor, indică şi un rol de permanentă ocrotire a vieţii oamenilor. 

Figurina masculină singulară şi cei d~iva phalloi ariuşdeni descope
riţi - a căror explicaţie, atît din punctul de vedere al originii formei, cît şi 
din punctul de vedere al rostului, trebuie căutate tot în Asia Anterioară -
indică şi introducerea în cult, şi deci, în credinţele religioase a elementu lui 
masculin, fenomen expHcabil numai în cazul în care situăm aceste comuni
tăţi primitive în stadiul de început al patriarhatului. 

ln privinţa plosticii zoomorfe, rolul magic al acesteia este indiscutabil. 
lncă din paleolitic, oamenii pictau şi chiar sculptau nenumărate animale 
sălbatice, 1n credinţa că, prin reprezentarea fiarei pe care doreau să o 
pr~ndă, capturarea şi uciderea acesteia era virtual împlinită .. In cursul neo
l'iticului, cînd omul a început domesticirea animalelor, fireşte că semnifica
ţia reprezentărilor plastice se schimbă - dar rostul lor magic se menţine: 
pentru sănătatea şi înmulţirea vite1or, a cornutelor mici şi a celorlalte ani
male domestice - reprezentarea lor în lut Ş'i diferite sacrificii simulate la 
care aceste reprezentări puteau sluji era socotită absolut necesară. Numă
rul mare al figurine,lor de animale din aşezările ariuşdene arată, poate, toc
mai numărul relativ mare al animalelor domestice care, prin ceremoniile 
(r,ligioase) magice, trebuiau ocrotite de toate duhurile rele şi ajutate să 
crească şi să s:e înmulţească. 
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CAPITOLUL 1. 

Idoli antropomorfi (plastică antropomorfă) 

1. Figurină antropomorfă (cultura Criş) 

Descriere: Figurină antropomorfă, cu corpul cilindric; la partea supe
rioară ·lăţită şi plată, este reprezentat capul cu ochii, nasul 
şi gura. Suprafaţo părţii lăţite şi plate este, de o parte ş i de 
alta a figurii, decorată cu linii şi puncte incizate. Capătul 
celălalt este rupt. 

· -Dimensiuni: L = 6 cm; G :_ 2,2 cm. 
loc de descoperire: leţ-Varheghiu, jude·ţul Covasna. 
Nr. inv.: 1 25 23 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibl~ograHe: Szekely Zoltan, Citeva figurine interesante din România, 

"Apulum" IX, Aiba Iulia, 1971, p. 129-130. 
Pl.l.; fig. 1. 

2. Figurină antropomorfă (cultura Criş) 

Descriere: Figurină antropomorfă cu corpu-l plat, careta partea supe-
rioară ii lipseşte; corpul se termină cu un capăt plat. 

Dimensiuni: l = 6,5 cm. 
Nr. inv.: 1 25 83 
loc de descoperire: Leţ-Varheghiu, judeţul Covasna 
Deţinător: Mu1eul Judeţean Covasna 
Bihliografie: Szekely Zoltan, Citeva figurine interesante din România, 

"Apulum" IX, Alba Iulia, 1971, p. 129-130. 
Pl. 1; fig. 2. 

3. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină ontropomorfă (fragmentară) cal"e reprezintă un băr
bat stînd pe un postament. Din corp s-a păstrat numai 
partea inferioară. 

Dimensiuni: l = 1 cm. 
loc de descoperire : Comuna Bodoc, satul Olteni, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: ,8-4-1. 



Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 

Bibliografie: Szekely Zoltan, Citeva figurine interesante din România, 
.. Apulum" IX, 1971, Alba Iulia, p. 130-131. 

Pl. 1.; fig. 3. 

4. Figurină antr:opomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă de peo · coadă de lingură; capătul 
cozii de lingură este în formă de triunghi şi înfăţişează par
tea superioară a corpului omenesc, cu braţele înălţate atin
gînd capul. Figurina redă o atitudine de invocare. 

· · Dimensiuni: L = 9 cm. 
l oc de descoperire: Comuna Vîkele, satul A~iuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 16 535 

Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: Szekely Zoltân, Cîteva figurine interesante din România, 

,.Apulum" IX, Alba Iulia, 1971, p. 131. 
Pl. 1.; fig. 4. 

5. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Pe o placă în formă de inimă, groasă de 0,4 cm, este aşezat 
un cap de om, avînd partea ·din spate foarte alungită, la ca
re se mai adaugă şi un coc. Fruntea, ca şi cutia craniană , 
sînt nedezvoltate în înălţime, linia nasului arcuindu-se uşor 
deasupra arcadelor ochilor. Ochii, nasul, gura sînt clar în
făţişate, prezintă un prognatism destul de vizibil. Privit din 
profil, capul aminteşte de craniile deformate. 

Dimensiuni: L = 3,5 cm. 
l oc de descoperire: municipiul Sfîntu Gheorghe, judeţul Covasna. 
Nr. i nv.: 286-902 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 

. eibliografie: Szekely Zolt6n, Citeva figurine interesante din România, 
,;Apulum" IX, Alba Iulia, 1971, p. 132. 

Pl. 1.; fig . 5. 

6. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

.. ;Descriere: Figu liiriă antropomorfă, modelată destul de sumar din pastă 
arsă cenuşiu, capul s-a păstrat fragmentar, făcînd corp co
mun cu trunchiul, bărbia este put.ernic ascuţită . Capul nu 
prezintă vreo ind icaţie a ochilor sau a, gurii, ceea ce cores
punde datelor cunoscute pînă acum în legătură cu mgu:rinele 
fazei Cucuteni A. Din dreptul fe~i păstrate, prin două linii 
incizate semicircular, se disting aouă cioturi care constituie 
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braţele. Trunchiul de la braţe spre şold.!Jri se îngroaşă·· uşor, 
picioarele se termină· printr-un virf comun sou labă comună, 
care are forma unui mic suport circular. Fesele s.înt proemi
nent reliefate, despărţite de o Unie incizată vertical, trunchiul 
figurinei fiind uşor îndinat înainte. 

Dimensit.mi: L = 8,~ c;m . 
. loc de. descoperire: .· Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 18 079. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
B-ibliografie: Bart6k Botond, Contribuţii la ctu1oaştereo obiectelor din 

cupru şi ceramică, a plasticii ontropomorfe şi zoomorfe din 
aşezarea neolitică de la Ariuşd, "Aiutai•, 1982-1983, p. 28. 

Pl. IL; fig. 1. 

7. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă modelată sumar din pastă arsă· roş u, 
capul face corp comun cu trunchiul. Braţele sînt simple cio
turi uşor ieşite din umeri. Capul nu prezintă vreo indicaţie a 
ochilor sau a gurii :care încadreaiă figunind în' faza · Cucu
teni A. Existenţa picioarelor este pusă în . evidenţă printr-o 
linie continuă care împarte, d~ la abdorr~en în jos, figunina 
pe ambele feţe, inclusiv baza în două registre. Pe picioare 
şi tn regiunea abdomenului se întîlnesc lini.i incizate orizon
tal, iar fesele sint indicat~ prin două proeminef!te în formă 
de boabe. · 

Dimensiuni: L = 8,7 cm. 
loc de desc:;operire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna . 

Nr. inv.: 18 080. 
Detinător: Muzeul Judetean Covasna 

1 1 . • 

Bibliografie: Bart6k Botond, Contribuţii la cunoaşterea. obiectelor din 
cupru şi ceramică, a plasticii cmtropomorfe şi zoomorfe din 
aşezarea neo!itică de la Ariuşd, "Aiuta", 1982-1983, p. 28. 

Pl. 11.; fig. 2. 

8. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă, modelată destul de, sumar, din pastc1 
arsă cenuşiu, partea inferi oară lipseşte. Braţele sînt simple 
ciotur,i, uşor i eşite din umeri. Capul preZJintă urme ale ochilor 
şi nasului . 

. Dimensiuni; 8,7 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vi lce·le, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 

Nr. inv. : 16 536. 
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Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedtt. 
Pl. III. ; fig. 1. 
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9. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă, modelată destul de sumar! din pastă 
arsă spre roşu. Capul prezintă urme ale ochilor şi a nasului. 
Braţele sînt în pozi~ie de invocare, pe trunchi prin boabe sînt 
reliefaţi sîn ii şi ombilicul. Picioarele, ca şi fesele proeminente 
sînt delimitate printr-o Hnie incizato vertical din dreptul ab
domenului. 

Dimensiuni: 11,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd , judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 3 624. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 

. Pl. III.; ~ig. 2. 

10. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă modelată din pastă obişnuită, capul 
prezintă urme ale feţei şi nasului. Din trunchi se desprind 
două cioturi ce reprezintă braţele. Prin trei boabe sint re
prezentaţi sînii şi ombilicul, iar picioarele se termină într-o 
labă comună. Fesele sint proeminent reprezentate şi despăr-
ţite de o linie incizată vertica l. -

Dimensiuni: L • 15,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satUtl Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 17 009. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. Hl.; fig. 3. 

11. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere : Figurină antropomorfă modelată destu l de sumar din pastă 
obişnuită. Capul şi partea inferioară nu s-au păstrat. De la 
nivelul umerilor sint reprezentate braţele în poziţie orizon
tală . S-a păstrat doar un braţ şi acela fragmentar. Prin două 
boabe sint reprezentaţi sîni i. 

Dimensiuni: L = 6,5 cm. 
loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv.: 16545. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
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Bibliografie : inedit. 
Pl. III.; fig. 4. 

.. _, 

143 

12. Figurină antropomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină antropomorfă inodelată destul de sumar din pastă 
obişnuită arsă spre roşu. Lipsesc capul şi picioarele. De la 
nivelul umerilor ies două braţe sc:urte în poziţie orizontală . 
Bazinul este uşor ingroşat, iar resele sint proeminent repre
zentate şi despărţite de o linie incizată vertical. 

Dimensiuni: l = 4,5 cm. 
loc de descoperire : Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv. : 16 535. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. III.; fig. 5. 

13. Figurină antropomorfă (cultura A11iuşd). 

Descriere: Figurină antropomorfă, modelată destul de- sumar din pastă 
obişnuită. Capul şi trunchiul îi lipsesc; picioarele se termină 
într-o :labă comună circulară . Pe partea posterioară, fesele 
sînt proeminent reprezentate, iar picioarele delimitate de o 
linie incizată vertical. 

D1mensiuni: l = 3,2 cm. 
loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ari uşd, judeţu l Covasna. 
Nr. inv.: 16 540. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie : inedit. 
Pl. III.; fig. 6. 
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CAPITOLUL 11: 

Idoli .zoomorfi (plastică zoomorfă) 

1. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină zoomorfă, modelată destul de sumar, reprezentînd, 
probabil, o ovină. Capul îi lipseşte. Coada este reprezentată 
printr-o simplă prelungire ţuguiată a spinării. P·ic.ioarele sînt 
simple cioturi troncoriice, aproa'pe ascuţite, iar spinarea este 
decorată pe toată suprafaţa prin şirur.i de găurele ce suge
rează, probabil, lîna animalului . 

Dimensiuni: L = 7,2 cm; h = 4,3 cm. ~ 

. Loc de descoperire~ Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Covasna. 

Nr. inv.: 16 534. 
·· · ·Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 

Bibriografie: · inedit. 
Pl. IV.; fig. 1. 

2. figurină zoomorfă (cultura Ariuşq) 

Descriere: Figurină zoomorfă, mode lată di n pastă o-bişnuită, arsă spre 
roşu, repiezentînd. probabil, un porc sau un ciine, întrucît 
nu prezintă urme de coarne. Capul prezintă un bot scurt şi 
ascuţit, precum ş i două urechi destul de proeminente. Coada 
şi picioarele îi lipsesc. 

Dimensiuni: L = 6,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vilce!e, satul Ariuşd, j udeţul Covc::sna. 
Nr. inv. : 16 548. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig . 2. 

3. F.igurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină zoomorfă, modeiată destul de sumar din pastel 
obişnuită, arsă spre roşu, reprezentînd o ovină. Capul pre
zintă un bot alungit şi ascuţit, fiind de formă triunghiulară. 
Coarnele sint o prelungire a capului, păstrate fragmentar ; 
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picioarele sînt tronconice, destul de lungi şi ascuţite. Coada 
ca o prelungire a spinării s·a păstrat fragmentar. 

Dimensiuni: L = 6,3 cm; h = 5,2 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţul Cova·sna. 

Nr. inv.: 16 573. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig. 3. 

4. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere: Figurină zoomorfă, modelată sumar din pastă obişnuită, 
arsă roşu, reprezentînd o ov;ină. Capul prezintă un bot alun
git, iar coarne.le ti lipsesc. Coada în prelungirea spinării este 
ţuguiată şi cu vîrful ascuţit. Picioarele sint tronconke, destul 
de lungi şi ascuţite. 

Dimensiuni: L = 5,3 cm; h = 3,5 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satu·l Ariuşd, judeţul Covasna. 
Nr. inv. : 16 537. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig. 4. 

5. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 
Descriere: Figurină zoomorfă, modelată din pastă obişnuită , arsă spre 

roşu, reprezentînd o bovină . Capul este de formă triunghiu
lară, botul masiv, iar coarne·le sînt mari şi tronconice. Spre 
registrul superior al capului, lateral, două găuri perforate 
care indică ochii. Corpul şi picioarele îi lipsesc. 

Dimensiuni: L = 4,1 .cm. 
Loc de descoperire : Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţu l Covasna. 
Nr. inv.: 3 399. 
Deţinător : Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie : inedit. 
Pl. IV.; fig. 5. 

6. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere : Figurină zoomorfă, mode lată sumar din pastă obişnuită ş i 
arsă spre roşu, reprezentînd o bov;ină . Capul este de formă 
triunghiulară, botul reprezentat masiv, iar coarnele sînt tron
conice. Vîrful batului este perforat orizontal dintr-o parte în 
cealaltă , sugerînd nările animalului. Picioarele sînt scurte şi 
tronconice, iar coada este o prelungire ţugu iată a spinării. 

1n - ALUTA XVI I·-XVIII 
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Dimensiuni: L = 8,1 cm; h = 5 cm. 
loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, juc;!eţul Covasna. 

Nr. inv.: 16 343. 
Deţinător: -Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig . 6. 

7. Figunină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

" 

Descriere: Figurină zoomorfă, modelată sumar din pastă ob işnuită, arsă 
cenuşiu, reprezentînd o bovină. Capul este de formă t riun
ghiulară, fără a prezenta urmele ochilor sau a nărilor; coar
nele se prezintă fragmentar. Coada ·este .6 prelungire ţugu
iată a spinării reprezentată masiv, picioarele sînt scurte şi 
butucănoase. 

Dimensiuni: L = 8,5 cm; h = 4,4 cm. ·. · 
Loc de descoperire: Comuna Bodoc, satul Olten i, judeţu l Covasna . 
Nr. inv.: 2 801. 
Deţinător : Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibliografie: inedit. 
Pl. IV.; fig . 7. 

8. Figurină zoomorfă (cultura Ariuşd) 

Descriere : Figurină zoomorfă, modelată sumar, din pastă obişnuită şi 
arsă roşu, reprezentind o bovină. Capul este de formă t riun
ghiulară, virful batului şi coarnele îi lipsesc. Picioarele sînt 
păstrate fragmentar, ca de altfel şi coada. 

Dimensiuni: l = 7,6 cm. 
Loc de descoperire: Comuna Vîlcele, satul Ariuşd, judeţu l Covasna. 
Nr. inv.: 16 546. 
Deţinător: Muzeul Judeţean Covasna. 
Bibli·ografie: inedit. 
Pl. IV.; fig. 8. 
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CONSIDERAŢIUNI fiNALE .. · 

Fără să epu1zam întregul .fond al Hgurineior umane şi an.imaie aflate 

în colecţia Muzeului Judeţean Covasna, prezentul catalog constituie, deşi 
numai pentru perioada neoliticului, un prim instrument de lucru care va 

trebui supus unor continue completări. 

In elaborarea catalogului s-a avut în vedere surpr·inderea evoluţiei 

acestui gen de exprimare artistică a olarilor neolitici pentru aproape toate 
culturile materiale pe care le-a cunoscut neoliticul .,covăsnean", punîndu-se 
un accent aparte p~ produsele .,gîndiri·i" artistice a!.e purtătorilor culturii 
eera micii pictate d~ lcf' J\riuşd, produse ce se încadrează din punct de ve
dere cronologi~ pentru<fazg de sfîrşit Cucuteni A. 

. ~-. 

KIVONAT 

A szerzo a Covasna Megyei MtJZeum gyujtemenyeiben talalhat6 neh<iny jellegz.etes 

neolitikumi agyagszobrocskat es annak kotakigusat mutatja be. 

ABSTRACT 

The author presents some typical clay-,idols and their cathalogues from Neolitics, 

whics belongs to the collection of the Covasna Regional M1..1seum, Sfîntu Gheorghe. 
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Planşa 1. 
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Plc:tn~a li. 
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Plam;a lli. 
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Planşa IV. 




