
STUDII ŞI ARTICOLE 

ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 35, 2021, p. 7–23 

ARHEOLOGIE – ISTORIE 

CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA PLASTICA ANTROPOMORFĂ  

DE TIP DUDEŞTI ȘI VĂDASTRA DIN OLTENIA* 

SABIN POPOVICI**, SIMONA LAZĂR*** 

Abstract: Oltenia is the main geographical area where developed during the 
Neolithic and early Eneolithic Dudeşti cultures evolved and Vădastra. 
Archaeological research carried out over time in sites listed in the cultures of 
the area led to the discovery remembered, among other artifacts, a large 
number of figurines, mostly anthropomorphic. In the present article, an 
analysis is made of 18 anthropomorphic figurines belonging to the Dudești 
and Vădastra cultures, discovered in the mentioned area, by the archaeologist 
Marin Nica. Overall figurines symbolize certain magical-religious 
manifestations, while being the expression of artistic inclinations. 
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Rezultat al interferenţelor dintre influenţele balcanice și cele Central 
Europene, culturile neo-eneolitice care au evoluat pe teritoriul Olteniei au dezvoltat 
o sinteză culturală aparte, cu o evoluţie neîntreruptă de la neoliticul timpuriu şi 
până la eneoliticul final. Este bine-cunoscut faptul că spaţiul amintit este străbătut 
de cele două culoare de neolitizare, cel de pe Olt şi cel de pe Jiu, unde au evoluat 
comunităţile, pentru ca ulterior să se răspândească în toată Oltenia. Astfel, pentru 
neoliticul timpuriu amintim culturile Cârcea-Grădinile şi Starčevo-Criș, iar pentru 
neoliticul dezvoltat pe acelea ale culturii Dudeşti, în timp ce eneoliticul timpuriu 
este reprezentat de culturile Boian şi Vădastra1.  

În ceea ce priveşte culturile Dudeşti şi Vădastra, menţionăm că de-a lungul 
timpului au fost efectuate cercetări arheologice în principalele aşezări din zona 

 
* Acest articol face parte din proiectul de cercetare, Neo-Eneoliticul în Oltenia. Origine şi 

evoluţie, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopşor” al Academiei Române: Comunități umane şi structuri de putere. Descoperiri arheologice in 
Oltenia. 
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1 R. Andreescu, K. Moldoveanu, S. Popovici, Neo-eneoliticul în județul Olt. Stadiul 

cercetărilor arheologice, în „Muzeul Oltului”, I, Slatina, 2011, pp. 15–34. 
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amintită, prilej cu care a fost descoperită o mare cantitate de ceramică. Pe lângă 
ceramică, aproape în toate aşezările a fost descoperit şi un număr însemnat, 
aproximativ câteva sute, de figurine antropomorfe şi zoomorfe. Problematica 
plasticii neo-eneolitice a fost abordată de-a lungul timpului în mai multe lucrări de 
sinteză dintre care amintim pe cea elaborată de Eugen Comşa2, dar şi pe aceea a 
cercetătorului german Svend Hansen3. Foarte important este faptul că din punct de 
vedere stratigrafic, figurinele aparţinând culturilor amintite se pot grupa într-un 
mod asemănător cu al ceramicii corespunzătoare fazelor respective, mai precis în 
două faze de evoluţie, faza I sau timpurie şi faza II sau târzie. 

Obiectul articolului de faţă îl constituie o analiză asupra câtorva figurine  
antropomorfe reprezentative aparţinând culturilor Dudeşti şi Vădastra, descoperite 
în zona amintită, rod al muncii arheologului Marin Nica4 (Harta 1).  

Un studiu elaborat recent analizează pentru zona Olteniei un număr de 34 de 
reprezentări plastice aparţinând culturii Dudeşti, cele mai numeroase fiind 
antropomorfe, majoritar feminine5. Doar o singură figurină este masculină6. Un 
număr de 27 de figurine au fost descoperite la Fărcaşele de Sus în punctul Pe 
Coastă, una la Fărcaşele de Jos în punctul numit La Cimitir şi două figurine la 
Cârcea, în punctul numit Viaduct. Majoritatea figurinelor sunt fragmentare, fiind 
modelate foarte simplu, fără decor, dintr-o pastă care are în componenţa sa multă 
pleavă şi pietricele, asemănătoare ceramicii corespunzătoare acestei faze lucrate7. 

Dintre acestea amintim câteva reprezentări antropomorfe care pot fi încadrate 
nivelului timpuriu al culturii Dudeşti (Pl. 1), descoperite în principal în aşezarea de 
la Fărcaşele de Sus în punctul numit Pe Coastă (Pl. 1/1–3, 5), dar şi la Cârcea 
Viaduct (Pl. 1/4). Un bust nedecorat (Pl. 1/4 ), o figurină feminină păstrată de la 
mijloc în sus (Pl. 1/1 ) şi două de la mijloc în jos (Pl. 1/3, 5), cât şi un picior de 
mari dimensiuni decorat cu incizii descoperit la Cârcea, în punctul Viaduct  
(Pl. 1/4). Cu excepţia uneia (Pl. 1/3) şi a piciorului de mari dimensiuni amintit  
(Pl. 1/4), toate celelalte sunt feminine, prezentând atribute specifice (Pl. 1/1–3, 5). 

Plastica antropomorfă a culturii Dudeşti, aparţinând nivelului II sau târziu 
este reprezentată de figurine descoperite la Fărcaşele de Sus în punctul numit Pe 
Coastă, Fărcaşele de Jos La Cimitir, dar şi la Cârcea Viaduct. Cu o singură 
excepţie (Pl. 2/1), celelalte sunt piese fragmentare (Pl. 2/2–4). Astfel, amintim o 
figurină în poziţie verticală descoperită la Fărcaşele de Sus în punctul Pe Coastă 

 
2 E. Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, București 

Editura Academiei, 1995, passim. 
3S. Hansen, Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik 

der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa, în „Archäologie in Eurasien” 20 (Mainz 2007).  
4 M. Nica, Reprezentările antropomorfe în cultura Vădastra, descoperite în așezările neolitice 

de la Hotărani Fărcașele, județul Olt, în „Oltenia Studii. Documente. Culegeri”, II, 1980, pp. 27–57. 
5 S. Popovici, Plastica culturii Dudeşti de pe Valea Oltului Inferior, în „Buletinul Muzeului 

Județean Teohari Antonescu, Giurgiu”, 10, 2018, pp. 90–93. 
6 Ibidem, pl. 1/1. 
7 Ibidem, pl. 1–7. 
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(Pl. 2/1), păstrată întreagă, decorată într-o manieră care sugerează unele elemente 
de îmbrăcăminte. Alături de figurina anterioară amintim trei busturi fragmentare, 
decorate cu motive spiralo-meandrice incizate, dar şi cu un început de excizie  
(Pl. 2/2/4). Astfel, prima dintre aceste ultime figurine amintite a fost descoperită la 
Fărcaşele de Sus în punctul Pe Coastă (Pl. 2/ 3), cea dea a doua în punctul La 
Cimitir  (Pl. 2/2), iar cea de-a treia la Cârcea Viaduct (Pl. 2/4). Toate reprezentările 
sunt feminine şi sunt modelate din pastă de bună calitate având în componenţa sa o 
cantitate mai mare de nisip decât pleavă.  

Reprezentările antropomorfe aparţinând culturii Vădastra din Oltenia sunt 
mai numeroase şi mai diversificate tipologic decât cele ale culturii Dudeşti. În 
general, se consideră că plastica culturii menţionate este o dezvoltare a celei 
anterioare, de tip Dudeşti. Figurinele au fost modelate dintr-o pastă de bună 
calitate. De-a lungul  timpului, acestea au fost valorificate din punct de vedere 
ştiinţific în diverse lucrări, dintre care unele cu caracter de sinteză8. 

Tipologia figurinelor culturii Vădastra este complexă. Dintre tipurile 
identificate menţionăm doar câteva cum ar fi cele în poziţie verticală, în poziţie 
şezând şi grupurile statuare. Deşi, numeric, reprezentările plastice ale culturii 
Vădastra sunt mult mai numeroase decât acelea ale culturii Dudeşti, peste 100, 
caracterul fragmentar al pieselor ne-a determinat să alegem doar câteva dintre 
acestea. Astfel, ca şi în cazul culturii Dudeşti, plastica antropomorfă a culturii 
Vădastra este în mare majoritate feminină, figurinele masculine fiind o raritate. 
Dintre reprezentările antropomorfe în poziţie verticală amintim o foarte 
interesantă figurină masculină descoperită de către cercetătorul Marin Nica la 
Hotărani, în punctul numit La Turn. Piesa s-a păstrat aproape în întregime, nu 
este decorată şi are analogii cu unele figurine aparţinând culturii Dudeşti de la 
Fărcaşele-Hotărani9 (Pl. 3/1). Două figurine feminine descoperite la Hotărani, în 
punctul numit La Turn au fost decorate excizat, într-o manieră care aminteşte de 
unele elemente de îmbrăcăminte (Pl. 3/2, 3). Una dintre acestea numită de autorul 
descoperii Fetiţa de la Hotărani, se sprijină pe un suport circular şi este goală în 
interior. Capul acesteia a fost rupt, probabil, din vechime, abdomenul, fesele şi 
şoldurile fiind proeminente. Cum am amintit anterior, decorul acestei piese, 
spiralo-meandric excizat, înfăţişează anumite piese de îmbrăcăminte precum 
catrinţa, fota şi pieptarul10. 

 
8 M. Nica op. cit., pp. 27–57; E. Comşa op. cit., passim; S. Hansen op. cit., passim;  

C. Schuster, S. Popovici Despre arta neolitică și eneolitică din zona Oltului Inferior (I), în „Buletinul 
Muzeului Județean Teohari Antonescu, Giurgiu”, 2–4, 1996–1998, pp. 115–121; S. Popovici, O piesă 
inedită descoperită la Hotărani „La Turn, jud. Olt”, în „Studii de preistorie”, București, nr. 7, 2010, 
pp. 65–70; Idem, Plastica culturii Vădastra de pe Valea Oltului Inferior, în „Muzeul Oltului”, 
Slatina, 4, 2014, pp. 25–54.  

9 M. Nica, op. cit., p. 28. 
10 Idem., Reprezentarea pieselor de îmbrăcăminte pe figurinele antropomorfe ale culturilor 

Vădastra și Boian din Oltenia, în „Oltenia, Studii, documente, culegeri”, seria a III-a, an IV, 1–2, 
2000, pp. 28–30, fig. 2–1. 
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O categorie de plastică aparţinând culturii Vădastra foarte interesantă este cea a 
figurinelor în poziţie şezând. Această categorie este specifică numai culturii Vădastra, 
în cultura Dudeşti nu s-a descoperit, până în acest moment, nici o figurină şezând11. 
Din această categorie amintim trei figurine, două descoperite la Vlădila (Pl. 4/1, 2) şi 
una la Hotărani, în punctul numit La Turn (Pl. 4/3). Toate piesele sunt fragmentare, 
păstrându-se de la mijloc în jos și sunt modelate foarte schematic, cu foarte puţine 
detalii anatomice. Pasta din care au fost modelate este, în general, de bună calitate. 

Nu în ultimul rând amintim grupurile statuare și acestea specifice culturii 
Vădastra (în cultura Dudeşti nu au fost semnalate). Dintre grupurile statuare de tip 
Vădastra din Oltenia amintim trei reprezentări descoperite de Marin Nica la 
Hotărani în punctul numit La Turn (Pl. 5/1–3).  

O piesă deosebita, descoperită la Hotărani (Pl. 5/3), aflată în stare 
fragmentară, înfățișează probabil, două divinitați feminină masculină12 așezate pe 
un soclu. Personajul din partea stângă, figurat de la mijloc în jos, feminin, a fost 
modelat în poziție de naștere (o mică formă de lut, figurată fără detalii, situată între 
picioarele personajului ar putea sugera copilul în momentul nașterii). Genunchii 
acestuia sunt îndoiți și un braț se află pe abdomen. Personajul are unele elemente 
modelate realist, cum ar fi degetele de la mână și de la picioare. În ceea ce privește 
pe cel de-al doilea personaj, cel din dreapta, nu s-a păstrat decât un picior. Partea 
superioară a acestuia este decorată cu motiv spiralo-meandric excizat. De asemenea 
și extremitatea soclului este ornamentată în tehnica inciziei și a exciziei. Pe baza 
decorului și a datelor stratigrafice putem încadra această reprezentare plastică 
antropomorfă în faza a doua sau târzie a culturii Vădastra.  

Cea de a doua piesă, un grup statuar, descoperit la Hotărani, înfățișează în o 
femeie cu doi copii în brațe13 (Pl. 5/1). Astfel, cei doi copii și mama lor sunt 
înfățișați având creștetul capului despărțit de o cărare, în timp ce pletele lor cad lin 
pe umerii drepți. Au fost reprezentate detalii anatomice precum umărul, pieptul și 
sânii. Mâinile mamei care ține copii în brațe au fost redate ca niște incizii. Prin 
cruțarea materialului au fost figurate și mâinile copiilor îndreptate spre corpul 
mamei. Grupul statuar este decorat cu motive spiralo-meandrice excizate și 
aparține nivelului târziu al culturii Vădastra14.  

Cea de a treia piesă provenind tot de la Hotărani este fragmentară (Pl. 5/2). A 
fost modelată foarte schematizat, din ea mai păstrându-se aproximativ 50%. Pasta 
din care a fost lucrată este fină. Piesa are o formă patrulateră și este goală în 
interior. Decorul este spiralo-meandric excizat la care se adaugă şi motivul 
decorativ al tablei de şah. La partea superioară are un fragment, probabil din gâtul 
unui cap uman cu urechile lăsate în jos. Sub motivul tablei de şah a fost decupată o 

 
11 Popovici Plastica culturii Dudeşti de pe Valea Oltului Inferior, în „Buletinul Muzeului 

Județean Teohari Antonescu, Giurgiu”, 10, 2018, p. 93. 
12 M. Nica Reprezentările antropomorfe în cultura Vădastra, descoperite în așezările neolitice de 

la Hotărani Fărcașele, județul Olt, în „Oltenia Studii. Documente. Culegeri”, II, 1980, p. 41, fig. 6/1.  
13 Ibidem., fig. 11/1 a–b. 
14 Ibidem., p. 52. 
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zonă dreptunghiulară. Având în vedere faptul că interiorul este gol, putem 
considera că ar fi putut reprezenta un vas  antrompomorf15.  

 
Concluzii 
 
Plastica antropomorfă a culturii Dudeşti din Oltenia este în mare majoritate 

feminină, doar o singură figurină fiind masculină (Pl. 1/3). Aceasta este foarte 
asemănătoare cu o piesă, tot masculină, descoperită de către Marin Nica în aşezarea 
culturii Dudeşti de la Drăgăneşti-Olt16.  

Caracterul fragmentar al figurinelor de tip Dudeşti din Oltenia ne-a 
determinat să facem o selecţie a celor mai reprezentative piese, oprindu-ne la 9 din 
cele 31 antropomorfe cunoscute până în prezent17. Acestea au fost descoperite în 
cea mai mare parte la Fărcaşele de Sus în punctul numit Pe Coastă (Pl. 1/1–3, 5: 
Pl. 2/1, 3), doar una la Fărcaşele de Jos (Pl. 2/2) La Cimitir şi două la Cârcea 
Viaduct ( Pl. 1/4, Pl/2/4). În general, piesele au fost modelate dintr-o pastă de bună 
calitate, decorul acestora fiind asemănător cu al ceramicii fazei în care au fost 
încadrate și prezintă analogii cu piese de la Măgura Buduiasca18. Plastica 
antropomorfă aparţinând culturii Dudeşti din Oltenia poate fi încadrată din punct 
de vedere tipologic în problematica plasticii acestei culturi din Muntenia19. 
Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că aceasta are legături strânse cu zona 
Asiei Mici, cu analogii în tot spaţiul balcanic20. 

Reprezentările antropomorfe ale culturii Vădastra, ca şi în cazul culturii 
anterioare, Dudeşti, sunt în mare majoritate feminine (Pl. 3–5). Dintre acestea am 
selectat 9 figurine reprezentative, dintre care 7 au fost descoperite la Hotărani în 
punctul numit La Turn și două la Vlădila. Plastica culturii Vădastra în Oltenia, are 
analogii cu cea descoperită pe valea Teleormanului21, dar şi cu cea din Bulgaria de 
nord22. Caracterul fragmentar al figurinelor descoperite în zonele menţionate nu ne 
permite să conturăm şi alte concluzii în ceea ce priveşte analogiile dintre acestea. 

 
15 S. Popovici Plastica culturii Vădastra de pe Valea Oltului Inferior, în „Muzeul Oltului”, 

Slatina, 4, 2014, pp. 25–54, pl. 7/4. 
16 M. Nica, T. Zorzoliu, Câteva date despre aşezarea neolitică de tip Dudeşti de la 

Drăgăneşti-Olt, în „Arhivele Olteniei”, SN, 7, pp. 5–18. 1992, fig. 8/1. 
17 S. Popovici, Plastica culturii Dudeşti de pe Valea Oltului Inferior, în „Buletinul Muzeului 

Județean Teohari Antonescu, Giurgiu”, 10, 2018, p. 93. 
18 R. Andreescu Valea Teleormanului. Consideraţii asupra plasticii Antropomorfe, în „Studii 

de preistorie”,  4, 2007, pp. 55–57. 
19 Ibidem., pp. 53–65 
20 M. Neagu, Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos, cu privire specială asupra centrului 

Munteniei, în „Cultură și Civilizație la Dunărea de jos”, Călărași, XX, 2003, p. 125. 
21 P.C. Mirea, On Vădastra habitation in southern Romania:context and results from the 

Teleorman valley, în „Itenaria in praehistorica. Studia In honorem magistri Nicolae Ursulescu” Ed.) 
V. Cotiugă, F.A. Tencariu, G. Bodi, Iaşi, 2009, pp. 281–293. 

22 E. Naidenova, Câteva date despre aşezarea culturii Vădastra de la Osrov, punctul 
„Gârloto”, jud. Vraţa, (Bulgaria), în „Oltenia. Studii şi comunicări”, XII, 2000, pp. 28–31; Idem., 
Culturile Vădastra și Boian din sudul Dunării, teză de doctorat, Institutul de Arheologie Vasile 
Pârvan, București, 2005, pp. 246–250, pl. 371, 372, 375. 
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Din păcate, se cunosc foarte puține piese din stațiunea eponimă, iar 
publicarea întregului lot de materiale descoperit la Vădastra ar duce, cu siguranță, 
la clarificarea unor aspecte mai puțin cunoscute în stadiul actual al cercetărilor. 

Decorul prezent pe idolii Vădastra este asemănător cu al ceramicii 
corespunzătoare fazelor respective. Ca şi în cazul acesteia, putem discuta de două 
faze de evoluţie, respectiv faza timpurie şi faza târzie. Având în vedere faptul că 
plastica de tip Vădastra este o dezvoltare a plasticii culturii Dudeşti, uneori, este 
foarte dificilă încadrarea unor figurine în etapa finală a culturii Dudeşti sau faza 
Vădastra I. Acest lucru este mai greu de precizat mai ales în cazul reprezentărilor 
nedecorate. Într-o manieră asemănătoare cu cea a plasticii Dudeşti, plastica culturii 
Vădastra a fost modelată dintr-o pastă de bună calitate. 

Un element asupra căruia s-au oprit mulți cercetători a fost reprezentat de 
semnificaţia plasticii neolitice. Majoritatea celor care s-au ocupat de acest aspect au 
ajuns la concluzia că figurinele sunt în general asociate cultului fertilităţii şi al 
fecundităţii, având un rol în ritualurile legate de acesta. 

În final, menţionăm că numai studierea și publicarea unui număr cât mai mare de 
reprezentări plastice descoperite într-un context stratigrafic clar, coroborat cu analogii 
pe spaţii largi, ne-ar putea duce la conturarea unor noi ipoteze privind plastica amintită. 

 
Catalogul plasticii 

 
1. Fărcaşele de Sus  Pe Coastă, jud. Olt 
Descriere: Figurină antropomorfă, feminină, păstrată de la mijloc în sus. A 

fost modelată din pastă fină.  Este foarte stilizată. Corpul statuetei este masiv, cu 
abdomenul îngroșat. Se remarcă chipul cu un nas proeminent. Sânii şi fesele sunt, 
de asemenea, proeminente. Braţele au fost rupte, probabil din vechime. Nu are 
decor (Pl. 1/1). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 5000 

Dimensiuni: (lungime, lăţime, înălţime): 2 × 1, 5 × 5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1976: fig. 17/1. 
 
2. Fărcaşele de Sus Pe Coastă, jud. Olt 
Descriere: 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 (Pl. 1/3). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4999 

Dimensiuni: (lungime, lăţime, înălţime): 2 × 2 × 3, 5 cm  
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1976: fig. 17/2. 
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3. Fărcașele de Sus Pe Coastă, jud. Olt 
Descriere: Figurină antropomorfă păstrată fragmentar, de la mijloc în jos. Nu 

este decorată. În partea din spate, picioarele și fesele sunt separate printr-o incizie. 
Este ușor lățită în partea inferioară. Piesa a fost modelată dintr-o pastă de bună 
factură (Pl. 1/5). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova, inv. 
4970 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 7 × 2, 5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1980: fig. 3/4.   
 
4. Fărcașele de Sus  Pe Coastă, jud. Olt 
Descriere: Figurină plată, păstrată fragmentar, bust. Capul acesteia a fost 

rupt, iar brațele sunt întinse late. Nu are figurat decât un sân, foarte puțin reliefat. 
Piesa nu este decorată (Pl. 1/2). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4896 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 8x5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1980: fig. 1/5. 
 
5. Cârcea Viaduct, jud. Dolj 
Descriere: 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 rețea, 
specifice fazei timpurii a culturii Dudești (Pl. 1/4). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4960 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 10 × 7 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Hansen 2007: pl. 133/5.  
 
6. Fărcaşele de Sus Pe Coastă, jud. Olt 
Descriere: 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 reliefați. 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 (Pl. 2/1). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Judeţean Olt, Slatina, 
inv. 3058 
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Dimensiuni: (lăţime, înălţime): 3 × 7 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1976: fig. 17/3. 
 
7. Fărcașele de Jos La Cimitir, jud. Olt 
Descriere: Bustul unei figurine. Capul acesteia, aplecat pe spate în manieră 

Vinča, este stilizat, având ochii pronunțați și nasul reliefat. Piesa este decorată pe 
toată suprafața, spiralo-meandric incizat. În tehnica decorului se poate observa un 
ușor început de excizie (Pl. 2/2). Presupunem că decorul acestei figurine reprezintă 
piese de îmbrăcăminte. 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4997 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 6, 5 × 5, 3 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1971: fig. 13/3 
 
8. Fărcașele de Sus Pe Coastă, jud. Olt 
Descriere: Figurină fragmentară, bust. Forma acesteia este aproximativ 

rectangulară, capul și mâinile rupte. Sânii sunt reliefați, asemănători cu două 
pastiluțe. Decorul este spiralo-meandric incizat. Considerăm că acest tip de 
ornamente ar putea reprezenta îmbrăcămintea sau tatuajul (Pl. 2/3).  

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4966 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 5 × 4, 5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Nica 1980: fig. 1/6. 
 
9. Cârcea Viaduct, jud. Dolj 
Descriere: Figurină antropomorfă, probabil feminină, păstrată fragmentar, 

bust. Capul a fost probabil rupt, iar brațele întinse lateral s-au păstrat ca două 
cioturi. Piesa este decorată spiralo-meandric incizat (Pl. 2/4). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4942 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 4 × 4, 5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Dudeşti 
Bibliografie: Popovici 2018: Pl.VI/1. 
 
10. Hotărani La Turn, jud. Olt 
Descriere: Figurină masculină păstrată aproape în întregime, modelată în 

poziţie verticală. Este de formă cilindrică şi a fost modelată foarte schematic. Capul 
acesteia se prezintă ca o simplă prelungire a trupului, în timp ce braţele, dintre care 
unul rupt, sunt ca două cioturi întinse lateral. Fesele şi sexul sunt proeminente. 
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Picioarele nu prezintă o linie de despărţire. Piesa nu este decorată. A fost 
descoperită într-un context clar (pl. 3/1). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 10334 

Dimensiuni: (înălţime ,lăţime): 8,5 × 3 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra, probabil faza timpurie 
Bibliografie: Popovici 2014: Pl.2/1 
 
11. Hotărani La Turn, jud. Olt 
Descriere: Figurină feminină păstrată fragmentar. S-a păstrat numai de mijloc 

în jos. Fesele şi şoldurile sunt proeminente. Piesa prezintă un decor spiralo-mendric 
excizat care înfăţişează piese de îmbrăcăminte (pl. 3 / 2). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 10331 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 9 × 2 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra, probabil faza târzie 
Bibliografie: Popovici 2014: Pl.2/2 
 
12. Hotărani La Turn, jud. Olt 
Descriere: Figurină feminină păstrată aproape în întregime. Piesa se sprijină 

pe un suport circular. Este sub formă de clopot, fiind goală pe interior. Capul a fost 
rupt. În ceea ce priveşte detaliile anatomice, acestea sunt redate foarte schematic cu 
braţele întinse lateral, ca două mici conuri, abdomenul şi fesele fiind proeminente. 
Pasta din care a fost modelată este de bună factură. Piesa este decorată 
spiralo-meandric excizat şi umplut cu pastă albă. Se presupune că statueta a fost 
colorată însă nuanțele s-au șters de-a lungul timpului. Acesta înfăţişează elemente 
ale unor piese de îmbrăcăminte precum catrinţa, fota şi pieptarul. Descoperitorul 
acesteia, Marin Nica, a numit-o Fetiţa de la Hotărani (Pl. 3/3). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 6966 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 10 × 3, 5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra 
Bibliografie: Nica 1980, fig. 7/1. 
 
13. Vlădila, jud. Olt 
Descriere: Figurină, probabil feminină, deși nu există elemente clare de 

delimitare a sexului, reprezentată  în poziţia şezând. Piesa se păstrează de la mijloc 
în jos. A fost realizată schematic, neavând foarte clar delimitate elementele 
anatomice. Nu prezintă decor. Spatele este drept. Braţele sunt întinse lateral, ca 
două cioturi. Picioarele, abdomenul şi spatele figurinei sunt despărţite de linii 
incizate paralele (pl. 4/1).  
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Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. FNI 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 4,5 × 2,5 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra, probabil faza târzie 
Bibliografie: Popovici 2014, Pl. 5/1 
 
14. Vlădila, jud. Olt 
Descriere: Figurină, probabil feminină, reprezentată în poziţia şezând. 

Piesa se păstrează de la mijloc în jos. Abdomenul îngroşat este despărţit  
de partea inferioară a figurinei de o linie incizată. Picioarele sunt şi ele 
despărţite printr-o linie incizată. Fesele şi şoldurile sunt reliefate. Piesa nu 
prezintă decor. Pasta din care a fost modelată este fină, de culoare cărămizie 
(pl. 4/2).  

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 10682 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 2,5 × 2 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra, probabil faza târzie 
Bibliografie: Popovici 2014, Pl. 5/2 
 
15. Hotărani  La Turn, jud. Olt 
Descriere: Figurină, feminină, reprezentată în poziţia şezând. Piesa este 

fragmentară. Capul şi un braţ sunt rupte. Sânii şi abdomenul sunt puternic 
reliefate. Picioarele şi o mână sunt reprezentate schematic. Braţul, întins lateral, 
prezintă o perforaţie. Probabil că figurina putea să fie atârnată. Piesa nu 
prezintă decor cu excepţia a două incizii, fiecare dintre ele despărţind anumite 
elemente anatomice. Pasta din care a fost modelată este fină, de culoare 
cărămizie (pl. 4/3).  

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 10939 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 5 × 2 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra, probabil faza târzie 
Bibliografie: Popovici 2014, Pl. 5/3 
 
16. Hotărani La Turn, jud. Olt 
Descriere: Piesă fragmentară înfățișând, probabil, familia. Aceasta reprezintă, 

conform opiniei descoperitorului Marin Nica, o mamă cu doi copii. Personajele 
sunt redate cu părul despărţit de o cărare. Alte detalii anatomice, precum sânii, sunt 
redate schematic. Piesa este decorată cu spirale excizate care figurează, probabil, 
îmbrăcămintea (Pl. 5/1). 
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Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Olteniei Craiova,  
inv. 4984 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 10 × 15 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra 
Bibliografie: Nica 1980, fig. 11/1 a–b; Fotografia a fost preluată după 

Catalogul Expoziţiei Internaţionale The Lost World of Old Europe, organizată de 
Muzeul Naţional de Istorie a României. 

 
17. Hotărani La Turn, jud. Olt 
Descriere: Fragment de grup statuar de mari dimensiuni, păstrată 

aproximativ 50%. Piesa are o formă patrulateră și este goală pe dinăuntru.  
Pasta din care a fost modelată este fină  Decorul este spiralo-meandric  
excizat la care se adaugă şi motivul tablei de şah. Numai partea din faţă  
este decorată. Sub motivul tablei de şah a fost decupată o zonă dreptunghiulară. 
La partea superioară prezintă un fragment, probabil, din gâtul unui cap uman  
cu urechile lăsate în jos. De asemenea, având în vedere că interiorul este  
gol, putem considera că ar fi putut reprezenta un vas antrompomorf  
(Pl. 5/2). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 10730 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 10 × 14 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra 
Bibliografie: Popovici 2014, Pl. 7/4 
 
18. Hotărani La Turn, jud. Olt 
Descriere: Grup statuar fragmentar. Pe un soclu au fost figurate două 

personaje, unul feminin, modelat în partea stângă a soclului amintit, în poziție de 
naștere, cu genunchii îndoiți, având între picioare o bucată neregulată de lut, 
înfățișând probabil, copilul. Din celălalt personaj nu s-a păstrat decât un picior. 
Personajul feminin are mâna stângă aşezată pe abdomen. Grupul statuar este 
decorat incizat. Acest decor este surprins şi la extremitatea soclului. Surprinde 
realismul cu care a fost modelat (Pl. 5/3). 

Muzeul care o deţine şi numărul de inventar: Muzeul Romanaţiului Caracal, 
inv. 6969 

Dimensiuni: (înălţime, lăţime): 5 × 10 cm 
Încadrare culturală: Cultura Vădastra 
Bibliografie: Nica 1980, fig. 6/1.  
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Lista ilustraţiilor: 

Harta 1: siturile de tip Dudeşti și Vădastra unde s-au descoperit figurinele 
analizate în text. 

Pl. 1.: Cultura Dudeşti. Plastică:1–3, 5. Fărcaşele  de Sus Pe Coastă;  
4. Cârcea Viaduct. 

Pl. 2.: Figurine antropomorfe: 1–3 Fărcaşele de Sus Pe Coastă; 4. Cârcea 
Viaduct (1. după Nica 1976: fig.17/3; 2 după Nica, Zorzoliu, 1992: fig.8/1). 

Pl. 3:. Hotărani La Turn :1 figurină antropomorfă masculină în poziţie 
verticală, cultura Vădastra faza timpurie; 2, 3, figurine antropomorfe feminine, în 
poziție verticală – cultura Vădastra – fazele timpurie și târzie. 

Pl. 4. 1, 2.: – Vlădila, 3 Hotărani La Turn: figurine antropomorfe feminine,  
în poziție șezând – cultura Vădastra – faza târzie. 

Pl. 5.: Cultura Vădastra. Grupuri statuare:1–3. Hotărani La Turn. 
 
 

 

 

Harta 1: siturile complexului cultural Dudeşti–Vădastra  
unde s-au descoperit figurinele analizate în text. 
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Pl. 1.: Cultura Dudeşti. Plastică: 1–3; 4. Cârcea Viaduct; 5. Fărcaşele de Sus Pe Coastă. 
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Pl. 2.: Figurine antropomorfe: 1, 3. Fărcaşele de Sus Pe Coastă; 2. Fărcaşele de Jos  

La Cimitir; 4. Cârcea Viaduct (1. după Nica 1976: fig. 17/3). 
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Pl. 3.: Hotărani La Turn: 1. figurină antropomorfă masculină în poziţie verticală,  

cultura Vădastra faza timpurie; 2, 3. figurine antropomorfe feminine, în poziţie certicală – 
cultura Vădastra – fazele timpurie şi târzie. 
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Pl. 4: 1, 2. Vlădila; 3. Hotărani La Turn: figurine antropomorfe feminine,  

în poziţie şezând – cultura Vădastra – faza târzie. 
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Pl. 5.: Cultura Vădastra. Grupuri statuare: 1–3. Hotărani La Turn. 


