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Modele miniaturale de altare descoperite la
Olteni - „Cariera de nisip”, Situl B, jud. Covasna
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Abstract
The paper presents three fragments from altar models, which were discovered during the rescue archaeological
excavations at Olteni, Covasna County. The entire altar models presented in the paper is in the patrimony of National
Museum of Eastern Carpathians (MNCR) from Sfântu Gheorghe, Covasna County. The small altar models usually appear
in direct association with other cult object, or in special context, pits, and dwellings. The altars present a double
function: ritual incense and maintaining the fire, being used as candles. The altars often have three or four small legs,
for stability. In the upper side these have a cup or a container in which are deposited the oils or the offerings. We
republished two other small altars found at Leţ, „Várhegy”, Covasna County, and one discovered at Păuleni Ciuc Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County. These discoveries cover a large chronological period, beginning with early
Neolithic culture, Starcevo-Criş, developed Neolithic (Bandkeramik culture), early Eneolithic (Boian-Giuleşti and
Precucuteni cultures) and developed Eneolithic (Cucuteni-Ariuşd culture).

Satul Olteni se află situat în depresiunea
Sfântu Gheorghe şi aparţine, din punct de
vedere administrativ, comunei Bodoc din
judeţul Covasna. Este situat la 10 km nord de
oraşul Sfântu Gheorghe, de ambele părţi ale
D.N-12, Braşov - Miercurea Ciuc. (Pl. I/1, 2)
Satul este străbătut de la nord spre sud de
râul Olt, după ce acesta părăseşte trecătoarea Tuşnad.
Localitatea este bine cunoscută în literatura arheologică în primul rând datorită celor
două situri aflate la marginea sa nordică:
aşezarea „În Dosul Cetăţii-Vármegye”
aparţinând culturii Cucuteni–Ariuşd şi Castrul
Roman de la Olteni1.
Pe parcursul anilor 2001–2008, conform
unor contracte de eliberare a terenului de
sarcină arheologică încheiate între SC
DOMARKT SRL şi Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, în cele două situri
numite convenţional Situl A (aflat pe partea
dreaptă a DN-12 pe direcţia Braşov –
Miercurea Ciuc) şi Situl B (aflat pe partea
stângă a DN-12 pe direcţia Braşov –
Miercurea Ciuc) au fost descoperite şi cercetate mai multe aşezări suprapuse care
datează din neolitic, eneolitic, epoca bronzului târziu, a doua epocă a fierului, perioada
post-romană şi o necropolă dacică timpurie
(sec. IV-III î.Hr.)2.
Din anul 2005 şi până în prezent cercetările
arheologice s-au desfăşurat în zona Sitului B.
Aşezarea a fost locuită în perioada neoliticului
mijlociu de către purtătorii Culturii Ceramicii
liniare cu note muzicale; acestei locuiri i-au

fost atribuite o locuinţă (Locuinţa 3) şi o
groapă „menajeră” (Groapa 5). Aşezarea a
fost locuită apoi de către comunităţile eneolitice de tip Boian-Giuleşti şi Precucuteni I (în
umplutura complexelor materialele arheologice sunt amestecate) care indică trecerea la
civilizaţia eneolitică în această parte a
Transilvaniei.
În studiul de faţă vom prezenta complexele
de locuit în care au fost descoperite fragmentele de altăraşe.
Locuinţa 1, a fost descoperită la - 0,4 m de
la suprafaţa actuală a terenului. Suprafaţa
locuinţei a fost delimitată de materialele arheologice răspândite pe 12 x 6,5 m. Groapa
locuinţei a fost săpată până la -0,8 m şi era
orientată pe direcţia est-vest. Acest complex
a fost parţial distrus în partea sa de nord, de
exploatările în carieră efectuate în perioada
postbelică. Umplutura locuinţei era compusă
din pământ negru, în amestec cu numeroase
materiale arheologice (unelte din piatră, fragmente de râşniţă, plastică antropomorfă,
ceramică, etc.) care pot fi atribuite culturilor
Ceramicii liniare cu note muzicale (materiale
arheologice izolate); Boian-Giuleşti şi
Precucuteni I (pe parcursul cercetărilor
arheologice preventive de la Olteni nu a fost
surprins raportul stratigrafic între cele două
culturi eneolitice).
Fragmentele ceramice sunt modelate
manual, din lut în amestec cu nisip şi resturi
vegetale, sunt bine netezite, iar ornamentele
sunt realizate prin tehnica incizării şi excizării.
Decorul fragmentelor ceramice descoperite în
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formă rectangulară, în forma „tablei de şah”.
Baza piciorului este decorată cu o bandă
îngustă formată din linii orizontale incizate
umplută cu excizii de formă rectangulară. (Pl.
II/2; Pl. III/2)
Piesa a fost descoperită într-un complex de
locuit, Complex 2; c. P/7; -65 cm; 28.07.2006
Încadrare culturală: Precucuteni
Deţinător: MNCR; Nr. inventar: 13675
Altăraş – fragment (Î: 52 mm; Î. picior:
35 mm; Î. masă: 17 mm; GR. picior: 20 mm).
Piesa a fost modelată manual, din mai multe
bucăţi de lut, picioare şi masă, lipite apoi între
ele. Altăraşul este lucrat din lut în amestec cu
resturi vegetale şi nisip fin. Arderea oxidantă.
Piesa reprezintă un fragment dintr-un
altăraş din care s-a păstrat o parte din
măsuţă şi un picior. Măsuţa are forma rotundă
(D = 100 mm) cu marginea înălţată faţă de
tăblie, este rotunjită şi uşor evazată. Piciorul
este tronconic cu talpa plată. Piesa este decorată pe exterior cu linii geometrice incizate.
Decorul pe picior este format din linii paralele,
unghiulare, incizate şi formează mai multe
romburi. Se poate observa că pe partea inferioară a măsuţei piesa este decorată cu linii
incizate (decorul este distrus din vechime).
(Pl. II/3; Pl. III/3)
Piesa a fost descoperită într-un complex de
locuit, Locuinţa 1; c. B/3; -35 cm; 10.10.2006
Încadrare culturală: Precucuteni
Deţinător: MNCR; Nr. inventar: 13892
Altăraş – fragment (Î: 44 mm; GR. picior:
20 mm). Piesa a fost modelată manual, din
mai multe bucăţi de lut, picioare şi masă, lipite
apoi între ele. Altăraşul este lucrat din lut în
amestec cu pietricele şi nisip fin. Arderea este
oxidantă şi are culoarea cărămiziu. Din piesă
s-a păstrat partea superioară a piciorului.
Lipsesc din vechime masa altăraşului şi partea
inferioară a piciorului (talpa).
Piciorul are secţiunea rectangulară, este
gol în interior în partea superioară şi probabil
era poziţionat în colţul mesei. Piciorul este
îndoit în zona mediană şi pe exterior prezintă
o proeminentă rotundă trasă din pasta piesei.
Din acest punct şi până spre talpă piciorul are
secţiunea ovală. După modul de realizare al
proeminenţei din partea frontală a piciorului,
aceasta poate sugera trăsături antropomorfe
„genunchiul”.
Piesa prezintă pe toate laturile decor format
din linii verticale incizate, uneori acestea se
unesc şi formează „X”-uri (Pl. II/1; Pl. III/1).
Piesa a fost descoperită într-un complex de
ocuit, Locuinţa 1; c. B/5; - 60 cm; 23.10.2006

acest complex sunt incizate şi excizate. Dintre
motivele decorative se remarcă „tabla de şah”
şi „dinţi de lup”.
Din umplutura acestei locuinţe au fost
descoperite două fragmente de altăraşe, un
picior cu o parte din măsuţă (Nr.inv. 13892;
Pl. II/3) şi un fragment de picior (Nr.inv.
14003; Pl II/1). Piesele au fost descoperite în
amestec cu materiale ceramice.
Complexul 2 (complex de locuit), a fost
descoperit la -0,3 m de la suprafaţa actuală a
terenului. Conturul gropii este orientat pe
direcţia nord-sud, are forma relativ ovală (36
x 28 m) cu pereţii oblici spre fundul relativ
plat. În partea centrală a complexului groapa
se adânceşte până la –1,2 m. În această zonă
a fost descoperită o aglomerare de bolovani
de piatră (bolovani neprelucraţi ce au diferite
dimensiuni) printre care s-au descoperit
materiale arheologice reprezentate în special
de ceramică. Umplutura gropii complexului
este formată din pământ de culoare neagră.
Din partea estică a acestui complex a fost
descoperit un fragment de altăraş (Nr.inv.
13675; Pl II/2). Fragmentul provine din
umplutura formată din pământ negru şi nu a
fost asociat cu alte materiale arheologice.
Complexul de locuit (?) se află în curs de
cercetare.
Catalog:
Altăraş – fragment (Î: 75 mm; Î. picior:
60 mm; Î. masă: 15 mm; GR. picior: 23 mm).
Piesa a fost modelată manual, din mai multe
bucăţi de lut, picioare şi masă, lipite apoi între
ele. Altăraşul este lucrat din lut în amestec cu
resturi vegetale şi nisip fin. Arderea oxidantă,
păstrează slip de culoare brun-închis.
Din altăraş s-a păstrat un picior cu talpa
aplatizată şi o parte din masă cu recipient.
Masa avea forma patrulateră iar pereţii recipientului s-au păstrat cu înălţimea de 1,5 cm
în partea de colţ a mesei (recipientul este
rupt din vechime).
Piciorul este amplasat în colţul mesei, în
poziţie verticală, are secţiunea rombică şi
baza este aplatizată. Talpa piciorului are
forma relativ ovală cu marginile rupte din
vechime.
Pe exterior, baza măsuţei este decorată cu
o linie orizontală incizată, din care pornesc triunghiuri excizate aşezate cu vârful în jos, în
forma de „dinţi de lup”. Piciorul este decorat
pe trei din cele patru laturi. Partea superioară
este decorată cu trei benzi formate din linii
orizontale incizate umplute cu excizii de
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Cultura Boian din a doua sa fază (Giuleşti).
Purtătorii acestei culturi nu s-au putut întâlni
decât în sud-estul Transilvaniei, singura zonă
unde s-au identificat aşezări aparţinând
ambelor culturi (Pl. I/3,4)8. Se aprecia, întrun anumit stadiu al cercetărilor, că aceasta se
naşte în Moldova pe un fond al Ceramicii cu
note muzicale la care s-ar adăuga elemente
sudice, legate de cele de tip Boian – Giuleşti.
Materialele liniar-ceramice cu capete de
note muzicale din SE Transilvaniei şi Muntenia
pot fi încadrate la nivel cronologic Vinča B2.
Această datare este verificată şi de prezenţa
unor importuri atribuite ceramicii liniare cu
capete de note muzicale din aşezările Vinča
B2, de la Tărtăria şi Lumea Nouă9.
Cultura Precucuteni are trei faze de dezvoltare, care au fost stabilite în special pe baza
caracteristicilor ornamentării ceramice (decor
incizat, excizat şi imprimat, caneluri etc., iar
spre sfârşit cu pictură crudă roşie şi albă),
denumite simplu, I, II şi III.
Apariţia materialelor ceramice de tip
Precucuteni I şi II descoperite în straturi
aparţinând culturii Petreşti (de la Turdaş),
este naturală, culturile fiind paralelizate, de
obicei, cu faza a II-a Giuleşti, a culturii Boian,
cultură ce se întinde şi în sud-estul Transilvaniei. Astfel geneza culturii Precucuteni nu
poate fi mai timpurie decât faza Vinča C10.
În judeţul Covasna, au fost descoperite 6
staţiuni în care au apărut materiale precucuteniene din faza I, la Eresteghin, Moacşa,
Sfântu Gheorghe – “Cetatea Cocostârcului”,
tot în oraş pe strada Váradi şi la Turia, iar pe
teritoriul judeţului Harghita sunt doar la
Bancu (Ciucsîngiorgiu), deşi numărul lor este
posibil să fie mai mare (Pl. I/5).
Caracteristică fazei timpurii este ceramica
cu decor excizat, de cele mai multe ori în
forma unor dinţi de lup dispuşi pe două sau
mai multe şiruri, asociată cu linii incizate,
benzi incizate înguste, incizii cu puncte,
pliseuri şi caneluri. În săpăturile lui Z. Székely
de la Eresteghin a fost descoperită o locuinţă
cu vatră patrulateră pe mijlocul peretelui vestic de 1 x 0,75 m, o groapă şi un cuptor de
pâine. Datele publicate sunt deosebit de
importante, deoarece se pare că locuinţa
avea podeaua şi vatra suspendată11.
Cultura Precucuteni, ca mai toate culturile
neolitice şi eneolitice, a fost angrenată într-o
reţea de relaţii directe sau indirecte cu mai
multe din culturile contemporane puţin anterioare sau chiar posterioare din spaţiul
geografic în care s-a dezvoltat şi a evoluat.

Încadrare culturală: Cultura ceramicii
liniare cu note muzicale (?).
Deţinător: MNCR; Nr. inventar: 14003
Consideraţii preliminare privind
locuirea din neoliticul dezvoltat
(Cultura ceramicii liniare cu note muzicale) şi eneoliticul timpuriu (Culturile
Boian şi Precucuteni) din zona sud-est
transilvăneană
Comunităţile Culturii Ceramicii liniare cu
note muzicale au avut un rol important la formarea culturilor eneoliticului timpuriu, Boian,
Turdaş, Iclod, Precucuteni3.
La nivelul fazei Giuleşti, a început expansiunea comunităţilor culturii Boian spre nord,
fiind ocupate zone însemnate din sud-estul
Transilvaniei şi sudul Moldovei. Aici au întâlnit
comunităţi de tip liniar-ceramic târzii, aflate la
începutul fazei târzii a marelui complex central-european. Din contactul acestora, de o
parte şi de alta a Carpaţilor Orientali, s-a născut o nouă sinteză, cultura Precucuteni4.
Cultura Boian rezultă din contactul, în centrul Munteniei, dintre cultura Dudeşti şi cultura Ceramicii liniare cu note muzicale.
Treptat, a ocupat cea mai mare parte a
Munteniei, iar ulterior s-a extins şi spre alte
teritorii5. Comunităţile acestei culturi au o
evoluţie îndelungată (de circa 6 secole, de-a
lungul a patru faze: Bolintineanu, Giuleşti,
Vidra şi faza de tranziţie la cultura Gumelniţa),
împărţite la rândul lor în subfaze. În cursul
primei etape a culturii Boian-Giuleşti (Greaca)
constatăm aşezări doar în Muntenia. În a doua
etapă (Aldeni), comunităţile au fost mai
numeroase, fapt atestat prin extinderea considerabilă a ariei de răspândire până la Jiu,
spre vest, între Carpaţi şi Siret, sud-estul
Transilvaniei, spre nord. (Pl. I/3)6.
Cultura Boian este cunoscută în sud-estul
Transilvaniei şi suprapune spaţiul de locuire al
Culturii Ceramicii liniare. Materiale aparţinând
acestei culturi au fost descoperite în 16 staţiuni din Transilvania. (Pl. I/5)7.
În zona de curbură a Carpaţilor Răsăriteni,
pe fondul confluenţelor culturii Boian cu cea a
ceramicii liniare, după toate probabilităţile, se
naşte cultura Precucuteni. Nu se cunosc în
această fază a cercetărilor cauzele exacte care
au dus la dispariţia (sau transformarea – migrarea?) culturii Boian în sud-estul Transilvaniei.
Două sunt componentele principale care
au stat la baza formării culturii Precucuteni:
Cultura Ceramicii liniare cu note muzicale şi
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zare, prin intermediul ritualului şi al mitului
şi-a consolidat o anumită percepţie asupra
realităţii înconjurătoare. Religia, în neolitic,
vine să înlocuiască magia ca sens de invocare
a forţelor naturii. Aceste forţe erau personificate ca zeităţi, fiinţe care erau mai mult sau
mai puţin inteligibile15.
Arta neolitică şi eneolitică din zona balcanică a strălucit atât prin tehnica de realizare
dar mai ales prin ideea şi dorinţa de stilizare,
de a transmite un anume gen de mesaj artistic. Majoritatea obiectelor din lut sunt însoţite
de o „decoraţie” cu caracter cultic. Este vorba
de semne şi simboluri care sacralizează obiectul sau îl definesc, îi definesc rolul sacral.
Machetele cuprind mai multe categorii de
reprezentări. Astfel, identificăm: casa divină,
cuptorul divin, templul sau sanctuarul,
machete de altare, turnul divin sau mitic16.
Indiferent de ceea ce reprezintă machetele,
acestea sunt deosebit de importante,
deoarece de cele mai multe ori arată clădiri
sau mobilier care fie există în perioada
respectivă, fie era imaginat de oamenii
neolitici. Alte dovezi cu privire la interiorul sau
exteriorul clădirilor, realizat din lemn sau alte
materiale perisabile, sunt slab documentate
arheologic17.
Manifestările religioase în perioada preistorică cuprind o serie de aspecte legate de o
arhitectură specific cultică, elemente ritualice
miniaturale (altăraşe, figurine) şi elemente de
cult monumentale, care de cele mai multe ori
definesc clădirile comunitare. Altăraşele ar
putea reprezenta suporturi pentru figurine
sau recipiente pentru păstrarea şi arderea
unor lichide sau mirodenii18. Mesele cultice şi
cupele miniaturale este posibil să fi fost
folosite pentru reprezentarea la scară redusă
a unor scene sacre19, având în vedere faptul
că mese şi altare de dimensiuni monumentale
au fost descoperite în mai multe aşezări
neolitice, pe care se desfăşurau anumite
practici religioase. Unul dintre cele mai cunoscute exemple de sanctuare cu mobilier special destinat cultului este la Parţa, unde
dovezile arheologice scot în evidenţă o serie
de ritualuri legate de fecunditatea şi fertilitatea comunităţii20. În procesul de sacralizare
a vieţii lor, oamenii neolitici folosesc un inventar cultic, menit să reprezinte cele patru elemente esenţiale: pământul (prin râşniţele ritualice folosite la râşnitul sacru şi la fabricarea
pâinii21, aerul prin folosirea şi arderea
esenţelor parfumate22, focul prin folosirea
cuptoarelor, a vetrelor, prin amplasarea figu-

Cercetările arheologice au pus în evidenţă
astfel de relaţii chiar cu cultura Boian, iar apoi
cu Gumelniţa, care urmează după aceasta,
sau cu aspectul cultural Stoicani-AldeniBolgrad12.
Materiale ceramice Precucuteni se găsesc
în aşezările culturii Petreşti până în faza A-B,
inclusiv, acest lucru putând fi pus şi în legătură cu sfârşitul acestei culturi13.
Descoperirile de la Eresteghin, Ciuc-sângiorziu şi Turia sunt importante deoarece ele
diferă de etapa Precucuteni I din Moldova.
Materialele din Transilvania de sud-est sunt
de factură mai bună. Impresia pe care ne-o
lasă aceste descoperiri (în special cele văzute
la Turia) este geneza lor din descoperiri de tip
Giuleşti sau elemente înrudite, de aceea credem că geneza culturii Precucuteni are loc
undeva în sud-estul Transilvaniei (Eresteghin şi
Turia) şi se datorează unor influenţe sudice14.
În zona sud-est transilvăneană sunt mai
multe aşezări unde au fost descoperite materiale arheologice ce aparţin culturilor
Ceramicii Liniare cu note muzicale, Boian –
Giuleşti şi Precucuteni, dintre care le amintim
pe cele de la Olteni, Leţ, Biborţeni, etc. Până
în prezent, cercetări arheologice pe suprafeţe
mari s-au efectuat numai în situl de la Olteni,
cu ocazia cercetărilor arheologice preventive.
La Olteni au fost descoperite complexe separate (locuinţe şi gropi) aparţinând Culturii
Ceramicii liniare cu note muzicale. Până în
stadiul actual al cercetărilor arheologice de la
Olteni – Situl B, nu a fost descoperite complexe care să poată fi atribuite cu certitudine
locuirii Boian-Giuleşti sau Precucuteni.
Materiale arheologice descoperite în umplutura complexelor cercetate sunt asociate şi
îmbină elemente specifice ambelor culturi.
La Olteni, pe fondul locuirii Culturii
Ceramicii liniare cu note muzicale, prin
pătrunderea purtătorilor culturii BoianGiuleşti, în sud-estul Transilvaniei putem
spune că se formează şi evoluează cultura
Precucuteni.
Consideraţii generale asupra modelelor miniaturale de altăraşe
Viaţa religioasă a unei comunităţi se desfăşoară pe două coordonate, extrem de
importante, legate de spaţiul şi timpul în care
un anumit grup uman se dezvoltă, astfel încât
credinţele şi practicile religioase sunt în directă legătură cu necesităţile legate de cult.
Grupul uman, sub diverse forme de organi44
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se disting între altare cu suport şi cele de tip
vas29. Fragmentarea altăraşelor s-ar putea
datora tehnicii de modelare, fiind foarte greu
de spus dacă fragmentarea era una ritualică
sau nu30.
În analiza altăraşelor trebuie observate o
serie de aspecte legate de materialul şi tehnica de modelaj, noduri aflate pe picioarele
pieselor, înclinaţia picioarelor, forma recipientului, profilul piciorului. Acest tip de analiză
este greu de pus în practică, din cauza fragmentării accentuate a pieselor.
Primele altăraşe pe teritoriul României
datează din cultura Starcevo-Criş şi au fost
descoperite la Gura Baciului. Ambele altăraşe
din această staţiune au corpul de formă
patrulateră. Unul dintre ele are deasupra
picioarelor recipient de formă patrulateră, iar
pe corp prezintă decor imprimat prin apăsări
triunghiulare. Al doilea altăraş are cupa de
formă circulară, iar decorul format în aceeaşi
tehnică de apăsare a unor benzi triunghiulare
dispuse opus şi aparţine nivelului GB II-III31.
Altăraşe cu masa patrulateră şi recipientul circular apar începând cu Starcevo-Criş IIA,
acestea fiind decorate cu excizii triunghiulare
sau cu două proeminenţe în relief, formând
nişte ochi32.
În cultura Starcevo-Criş au fost identificate
mai multe altăraşe cu picioruşe şi cupă în
partea superioară, precum cele de la
Beşenova-Bucova, încadrate în faza a treia de
evoluţie a acestei culturi. Ambele piese au
cupa desprinsă din vechime. Pe picioare au
fost realizate decoruri incizate sau excizate.
Unul dintre altăraşe are pe picior incizii
adânci, liniare, paralele, iar deasupra arcadei
formate de cele două picioare se află incizii
semicirculare care formează arcade. Al doilea
altăraş are pe marginea măsuţei dreptunghiulare şi pe picioare un şir de excizii în formă
de zig-zaguri33. Semnificaţia meandrului şi a
zig-zagului este bine cunoscută, aceste
simboluri fiind asociate cu apa, cu lichidul
primordial34 şi cu şarpele35.
Dintr-o groapă din faza IIIB-IVA a aceleiaşi
culturi provin două piese remarcabile
descoperite la Leţ, com. Boroşneu Mare, jud.
Covasna.
Altăraş – fragment (Î: 90 mm; LA: 70
mm; GR: 34 mm). Piesa a fost modelată
manual, din mai multe bucăţi de lut, picioare
şi masă, lipite apoi între ele. Altăraşul este
lucrat din lut în amestec cu resturi vegetale şi
nisip fin. Arderea oxidantă, păstrează slip de
culoare brun-închis (Pl. IV/2; Pl. V/2).

rinelor în jurul instalaţiilor de foc, apa prin
păstrarea lichidului sacru, prin practicarea
libaţiei23. Figurinele umane ar fi putut fi
folosite în cadrul ritualurilor ca fiind o
reprezentare a strămoşilor mitici, sau o personificare a forţelor supranaturale. Figurinele
zoomorfe pe de altă parte ar putea fi simboluri tangibile ale eforturilor umane de a
controla natura24.
Pe de altă parte, este posibil ca ritualul
principal de ofrandă să fi fost coordonat şi
organizat de către comunitate într-un anumit
punct din aşezare, unde sacrificiile erau
oferite pe altare de mari dimensiuni. După
parcurgerea ritualului principal, este probabil
că fiecare membru al comunităţii să fi luat cu
sine o parte din ofranda oferită şi pusă în altăraşe mici, păstrând-o pentru protecţia familiei25.
Importante studii aspra acestui tip de artefacte au fost efectuate de către cercetătorii
bulgari. Primul cercetător bulgar care a încercat o clasificare a altăraşelor descoperite pe
teritoriul bulgar, mai precis în zona văii râului
Struma, este M. Čhochadžiev. Acesta clasifică
altăraşele în două categorii: triunghiulare şi
patrulatere, iar apoi în patru sub-categorii26.
V. Nikolov va încerca o nouă abordare, luând
în considerare categoriile şi formele de
altăraşe în funcţie de structura şi poziţia ornamentelor aflate pe acestea. Tipologia a fost
remarcabil îmbunătăţită ulterior de către I.
Vaisov, care a sugerat şi o posibilă întrebuinţare a lor, precum şi caracteristicile
altăraşelor în funcţie de culturi, tehnici şi locul
de aplicare a decorului27. Cercetătorii bulgari
nu au analizat şi altăraşele circulare, care de
cele mai multe ori imită la scară miniaturală
mesele.
În funcţie de forma şi aspectul lor,
altăraşele descoperite pe teritoriul României
se pot clasifica în trei mari grupe: cu trei
picioare, cu patru picioare şi fără picioare28.
Diferenţele formale dintre altăraşe ar putea
semnifica faptul că un anumit tip era folosit
pentru o activitate specifică. Cercetătoarea
clujeană a propus o tipologie a altăraşelor,
având în vedere dimensiunile, formele şi
tipuri de ornamente. Altăraşele cu trei
picioare este compusă din trei subgrupe: triunghiulare simple, triunghiulare cu protome
şi triunghiulare care au formă de cupă. Grupa
altarelor cu patru picioare cuprinde şase subgrupe: casete simple, măsuţă simplă cu cavitate, dreptunghiulare simple cu franjuri,
măsuţă cu recipient-casetă, măsuţă cu recipient circular, zoomorfe. Altarele fără picioare
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Altăraş (Î: 85 mm; DG: 105 mm; D. perforaţie: 48 mm). Piesa a fost modelată
manual, din mai multe bucăţi de lut, picioare,
masă şi cupă lipite apoi între ele. Altăraşul
este lucrat din lut în amestec cu nisip fin şi
cioburi pisate. Altăraşul este lustruit, arderea
oxidantă, culoarea cărămiziu-gălbuie.
Masa este prevăzută cu patru picioruşe ce
sunt unite între ele prin triunghiuri mici la
mijloc. Picioarele sunt aşezate în colţul mesei,
în poziţie oblică spre exterior, secţiunea în
forma literei „L” şi baza relativ plată. Cupa
este de formă tronconică cu marginea buzei
rotunjită. La mijloc piesa este prevăzută cu o
perforaţie cât baza cupei. (Pl. V/3)
Piesa a fost descoperită într-o groapă, S.1,
Locuinţa 16, c. D/11, a = 2,45 m, 2003
Încadrare culturală: Cucuteni-Ariuşd, Faza A2
Deţinător: MNCR; Nr. inventar: 8768.
O piesă asemănătoare cu altăraşul – fragment descoperit la Olteni (Pl. III/1), a fost
descoperită la Cârcea – „Viaduct”, în nivelul
Cârcea III, respectiv Starcevo-Criş IV39.
Aceasta prezintă o „bombare” în zona mediană, dând impresia unui picior uşor flexat şi
prezintă decor format din linii incizate verticale pe exterior40. Acest tip de decor, alături
de benzile formate din linii ondulate şi din
excizii adânci, reprezintă prototipul pentru
decorul din Cultura Ceramicii liniare timpurii
din mai multe staţiuni din Ungaria41.
Pentru piesa altăraş – fragment (Pl. III/3;
Pl. VI/3) sunt analogii în mediul cucutenian,
respectiv două fragmente de măsuţe care au
păstrat câte un picior şi o parte din măsuţele
circulare. Aceste două fragmente provin din
două locuinţe de la Truşeşti, respectiv
locuinţa 24 şi 5742. Măsuţă circulară cu patru
picioare se întâlneşte şi în Cultura Petreşti, în
situl de la „Groapa Galbenă”. Aceasta prezintă, la fel ca şi fragmentul de la Olteni, marginea măsuţei foarte puţin înălţată faţă de
tăblie43. Măsuţe au fost descoperite şi în zona
balcanică, acest tip de artefact putând avea
legături cu culturale cu zona tessalică. La
Otzaki Magoula, sit care aparţine cronologic
culturii Sesklo44, a fost descoperit un altăraş măsuţă miniaturală, cu patru picioare şi cu
suprafaţa interioară aplatizată. Macheta prezintă pe două laturi de la suprafaţa superioară
forme relativ concave, iar celelalte sunt mai
degrabă convexe45.
Altăraşele apar de cele mai multe ori în
asociere directă cu alte obiecte de cult sau în
contexte speciale, fie gropi, fie în locuinţe.
Anumite modele miniaturale de mobilier apar

Piciorul este arcuit cu secţiunea rombică şi
talpa plată. Piciorul este decorat cu linii
excizate pe margini şi cu un „ochi” aplicat de
formă semisferică, aşezat în partea superioară. „Ochiul” prezintă o perforaţie circulară
în partea superioară. Sub „ochi” şi până spre
bază prezintă o linie verticală incizată. Pe
părţile laterale piciorul este decorat cu împunsături de formă relativ triunghiulară ce
formează arcade în relief. Piciorul este bine
lustruit, culoarea cafenie cu pete cenuşii şi
negre, arderea oxidantă36.
În urma reconstituirii acestei piese se poate
observa faptul că altăraşul avea 4 picioare şi
probabil o masă sau cupă (Pl. VI/2).
Piesa a fost descoperită într-o groapă, Gr.
1; -0,5 m, 1997.
Încadrare culturală: Starcevo-Criş IIIB-IVA
Deţinător: MNCR; Nr. inventar: 1457
Altăraş - fragment (Î: 90 mm; LA: 70 mm;
GR: 23 mm; DG.: 140 mm; D. perforaţie: 6
mm). Piesa a fost modelată manual, din mai
multe bucăţi de lut, picioare, masă şi cupă lipite apoi între ele. Altăraşul este lucrat din lut
în amestec cu resturi vegetale şi nisip fin.
Altăraşul este lustruit, arderea reductantă,
culoarea cafenie cu pete cenuşii şi negre (Pl.
IV/1; Pl V/1).
Din piesă s-a păstrat un picior, o parte din
masă şi din recipient. Piciorul este poziţionat
în colţul mesei, în poziţie verticală, are secţiunea în forma literei „L” şi talpa plată. Piciorul
este decorat pe exterior cu benzi late excizate
în formă de meandre. Partea interioară a
piciorului este nedecorată, dar bine lustruită.
Masa altăraşului este de formă patrulateră şi
prezintă la colţ, în dreptul piciorului o perforaţie circulară oblică (această perforaţie era
utilizată probabil pentru agăţarea piesei).
Cupa (recipientul) este aşezat pe masă, are
gura uşor evazată cu marginea buzei
rotunjită37 (Pl. VI/1).
Piesa a fost descoperită într-o groapă, Gr.
1; 0,5 m; 1996.
Încadrare culturală: Starcevo-Criş IIIB-IVA
Deţinător: MNCR; Nr. inventar: 1816.
În cultura Cucuteni-Ariuşd, numărul
altăraşelor descoperite este deosebit de mare
în comparaţie cu descoperirile de acest tip
din cadrul altor culturi neolitice şi eneolitice
de pe teritoriul României.
O piesă întreagă a fost descoperită la
Păuleni-Ciuc – Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”
jud. Harghita38, aflată în colecţia MNCR
(Pl. IV/3).
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în clădiri speciale, fapt care arată ritualuri
bine definite, precum şi aducerea unor
ofrande fiinţelor superioare. Micile altare au o
funcţionalitate dublă, constând din arderea
ritualică, practicarea fumigatio, precum şi
menţinerea focului îndeplinind un rol
asemănător lumânărilor46. Altarele, de cele
mai multe ori, au picioruşe, trei sau patru,
pentru a avea stabilitate, ele fiind aşezate. În
partea superioară au o cupă sau o casetărecipient în care erau depozitate uleiurile,
grăsimile sau ofrandele. Pe exterior întâlnim
deseori o serie de simboluri şi desene specifice: ochi, sâni, meandre (posibil şarpe)
capete zoomorfe, care leagă simbolurile cultice sau poate familia de un anumit totem47.

cultura Starcevo-Criş.
În acest studiu este republicat şi altăraşul
de cult descoperit la Păuleni Ciuc - Ciomortan
„Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita, într-o
locuinţă aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd.
Modele de altăraşe sunt întâlnite în cadrul
complexului cultural Cucuteni-Ariuşd-Tripolie,
dar pentru zona est-transilvăneană, această
piesă este spectaculoasă48.
Descoperirile de altăraşe prezentate în
acest articol acoperă o paletă cronologică
largă, începând cu neoliticul timpuriu (cultura
Starcevo-Criş), neoliticul dezvoltat (cultura
Ceramicii liniare cu note muzicale), eneoliticul timpuriu (culturile Boian-Giuleşti şi
Precucuteni) şi din perioada eneoliticului
dezvoltat (cultura Cucuteni-Ariuşd).
Scopul acestui articol este de a prezenta
această categorie de piese – altăraşele atribuite unor activităţi ale vieţii religioase a
comunităţilor preistorice. Se poate observa
faptul că piesele analizate deşi aparţin unor
culturi diferite în timp şi spaţiu au caracteristici comune (mese rectangulare, mese cu
picioare, mese cu cupă, etc.) dar elementele
decorative sunt specifice fiecărei culturi.
Altăraşele (elementele de cult) descoperite
la Olteni - „Cariera de nisip”, jud. Covasna,
vor fi prezentate alături de materialul arheologic descoperit în umplutura complexelor
cercetate, într-un studiu monografic ce se va
realiza la finalul cercetărilor arheologice
preventive.

Concluzii
În acest articol am urmărit introducerea în
circuitul ştiinţific a unei categorii speciale de
piese (altăraşe de cult) descoperite la Olteni„Cariera de nisip” judeţul Covasna.
Cu această ocazie sunt republicate şi cele
două fragmente de altăraşe din colecţia
MNCR, descoperite în aşezarea de la Leţ„Várhegy”, jud. Covasna. Alături de fotografii,
realizate din diferite unghiuri, altăraşele sunt
prezentate cu o reconstituire grafică. Se
poate observa faptul că ambele piese au fost
realizate într-o manieră artistică deosebită.
Piesele au fost descoperite într-o groapă „cultică” şi aparţin locuirii neolitice timpurii,

Dan Lucian Buzea
Adela Mateş

Desene şi reconstituire grafică: Boda Szabolcs
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Planşa I. Olteni „Cariera de Nisip”, Sit B, jud. Covasna
1. Delimitarea sitului Olteni „Cariera de Nisip”, Sit B, jud. Covasna : Fotografie aeriană; 2. Situl B. Vedere dinspre nord;
3. Aşezările culturii Boian (după Comşa, 1974); 4. Aria de răspândire a culturii Precucuteni (după Marinescu-Bîlcu
1974, 213) ; 5. Descoperirile aparţinând culturilor Ceramicii liniare cu note muzicale, Boian-Giuleşti şi Precucuteni din
sud-estul Transilvaniei.

Plate I. Olteni „Sand quarry”, Site B, Covasna County
Demarcation of the Olteni „Sand quarry”, Sit B, Covasna County: Aerial photography; 2. Site B. Northern sight; 3. The
settlements of the Boian cultures (apud Comşa 1974); 4. The dissemination area of the sites from Precucuteni culture.
(apud Marinescu-Bîlcu 1974, 213); 5. The discoveries from Bankeramik, Boian-Giuleşti and Precucuteni from southeastern Transylvania. Legend: 1. Bandkeramik sites; 2. Boian-Giuleşti sites; 3. Precucuteni sites
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Planşa II. Olteni „Cariera de Nisip”, Sit B, jud. Covasna
1 – 3. Altăraşe – fragmente; 1, 3: Loc. 1; 2: Complex 2

Plate II. Olteni, „Sand quarry”, Site B, Covasna County
1-3. Small altar models-fragments, 1, 3 Dwelling 1; 2: Complex 2
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Planşa III. Olteni „Cariera de Nisip”, Sit B, jud. Covasna
1 – 3. Altăraşe – fragmente; 1, 3 : Loc. 1; 2 : Complex 2

Plate III. Olteni „Sand quarry”, Site B, Covasna County
1-3 Small altar models –fragments; 1, 3 Dwelling 1; 2: Complex 2
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Planşa IV. Leţ „Várhegy” jud. Covasna; Păuleni Ciuc - Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1 – 3. Altăraşe. 1, 2 – Leţ; 3 – Păuleni Ciuc - Ciomortan

Plate IV. Leţ „Várhegy”, Covasna County; Păuleni Ciuc - Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1-3 Small altar models. 1,2- Leţ ; 3-PăuleniCiuc-Ciomortan
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Planşa V. Leţ „Varhegy” jud. Covasna; Păuleni Ciuc - Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita
1 – 3. Altăraşe. 1, 2 – Leţ; 3 – Păuleni Ciuc – Ciomortan

Plate V. Leţ „Várhegy”, Covasna County; Păuleni Ciuc - Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County
1-3 Small altar models. 1, 2- Leţ; Păuleni Ciuc-Ciomortan
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Planşa VI. Leţ „Varhegy” jud. Covasna; Olteni „Cariera de Nisip”, Sit B, jud. Covasna
1 – 3. Reconstituire altăraş; 1, 2 – Leţ; 3 – Olteni, Situl B

Plate VI. Leţ „Várhegy”, Covasna County; Olteni „ Sand quarry”, Site B, Covasna County
1-3 Reconstruction of small altar models; 1, 2- Leţ; 3-Olteni, site B
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