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Abstract. This article approaches natural-size altars, as well as those altars that are fixed, im-
movable, being actually pieces of furniture, whose functionality is discussed below. In order to 
avoid the confusions that are often created by using the same term for different categories of 
objects, we consider the altar to be strictly the offering table devoted to one or more divinities, 
on which offerings are presented and around which the rituals take place. The altar is essentially 
the most restrictive element among all other facilities used for rituals. The altar is the most 
important piece of furniture in a consecrated worship space. The mere table installed in a house-
hold or other feature does not qualify it as an altar table, but the association with a number of 
other fixed elements, as well as a valuable and varied mobile inventory, can lead to the idea that 
the table was more than an object of furniture, of great importance in terms of rite or rituals. 
In addition to the mobile elements, the altars presented above are associated to hearths, columns, 
benches, monumental statues. Obviously, the objects we find on the table, around it, or under 
the table are very important. We might distinguish activities of offering products of vegetal or 
animal origin, either by depositing them in the temple, on the table, or by burning them in con-
tainers on the altar. Considering the practice of offering to the divinity by burning, certain types 
of hearths can also be altars, depending on the associated elements. Other possible activities are 
those of blood sacrifice. Unfortunately, the absence of analyzes that testify to this practice pre-
vents us from making further assessments. 
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Remarcăm faptul că de-a lungul timpului regăsim în literatura de specialitate 
publicate numeroase aşa-numite altare, altare miniaturale, mese de cult, platforme de 
ofrandă sau altăraşe de cult, marea majoritate reprezentând miniaturi de mobilier, sau 
de vase sub diverse forme şi dimensiuni. Termenul este suficient de vag pentru a fi 
utilizat pentru o categorie eterogenă de piese, care diferă formal, inclusiv pentru pla-
chetele pictate, precum cele de la Ovčarovo1. Din punct de vedere formal dar şi func-
ţional aceste piese sunt diferite. Distingem casete, mese, vase prismatice, sprijinite pe 
trei sau patru picioare, uneori cu un recipient deasupra2. Mesele pe picioruşe, cu sau 
fără cupă deasupra, sunt unele dintre cele mai decorate piese3 a căror funcţionalitate 

                                                      
1 Bailey, 1993, p. 209-210. 
2 Mirea, 2011, p. 42. 
3 Bailey, 2000, p. 106-107. 
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încă necesită discuţii. Apariţia lor în contexte extrem de diverse este, de asemenea, 
discutabilă, şi uneori se consideră că respectivele contexte nu le califică neapărat pen-
tru activităţi de cult. Cu toate acestea, miniaturile intră în sfera non-funcţionalului şi 
din acest motiv considerăm că ele au fost folosite pentru scopuri diferite decât cele de 
ordin casnic. În altă interpretare, aceste aşa-numite altăraşe au fost considerate ca repre-
zentând scene sacre în miniatură, reproducându-le pe cele care s-ar fi desfăşurat la 
scară reală4.  

În articolul de faţă abordăm altarele în mărime naturală, precum şi acele altare 
care sunt fixate, imobile, fiind de fapt piese de mobilier, a căror funcţionalitate o dis-
cutăm mai jos. Pentru a evita confuziile, care de multe ori sunt create prin folosirea ace-
luiaşi termen pentru categorii de obiecte diferite, considerăm altarul ca fiind strict masa 
de ofrandă, consacrată uneia sau mai multor divinităţi, pe care se depun ofrande şi în 
jurul cărora se desfăşoară ritualurile. Altarul reprezintă în esenţă cel mai restrictiv ele-
ment dintre toate celelalte dotări folosite pentru ritualuri5.  

În limba română, şi nu numai, nu s-a făcut o distincţie clară terminologic între 
camera altarului, masa-altar sau masa de ofrandă, cuvântul altar cuprinzând toate aces-
te varietăţi de înţelesuri6. Cuvântul altar cuprinde mai multe sensuri: parte dintr-o bise-
rică în care preotul oficiază liturghia; masă de cult pe care se oficiază liturghia în bise-
rica creştină; în Antichitate era un loc înălțat sau masă pe care se aduceau jertfe zeilor7.  

Altarul sau masa-altar mai precis, este suprafaţa specială pe care este oferit un 
sacrificiu, fiind destinat ca loc de ofrandă. În perioada neolitică, şi chiar şi mai târziu, 
în antichitatea clasică, altarul era construit dintr-o simplă piatră sau o aglomerare de 
pietre, evoluând cu timpul către forme arhitecturale dezvoltate. Masa-altar, pe care erau 
oferite sacrificiile în Grecia Antică, se afla în faţa porticului templului. Dedesubtul mesei 
altar de afla un vas cu apă, cu care credincioşii se stropeau înainte să intre în templu, 
pentru a face depunerea ofrandelor în secos8. Materialele folosite în amenajarea mese-
lor-altar variază, fiind realizate din materiale naturale, perisabile, dar şi din materiale 
preţioase şi implicit costisitoare, bogat ornamentate9.  

Cele mai timpurii altare le regăsim în perioada Neoliticului Aceramic când se 
dezvoltă arhitectura de cult dedicată. În toate siturile megalitice apar clădiri de cult, pre-
cum şi mese altar. La Nevali Çori, în sanctuarul periferic, altarul era din piatră şi de-
marcat de coloane10. La ‘Ain Ghazal, într-una dintre clădirile din zona estică, altarul 
este reprezentat de o lespede din piatră, înconjurată de trei pietre verticale şi un bloc 
antropomorf de 80 cm înălţime11. Situaţia este asemănătoare cu cea din al doilea sanc-
tuar estic, unde altarul era format din două lespezi masive din calcar, care erau susţi-

                                                      
4 Gimbutas, 1989, p. 116. 
5 Adams, 2004, p. 38. 
6 Lazarovici Gh., Lazarovici C. M., 2007, p. 63. 
7 Nodex, 2002. 
8 Dudley, 1846, p. 388. 
9 Dudley, 1846, p. 72. 
10 Özdoğan, 2007, p. 61. 
11 Rollefson, Kafafi, 1997, p. 35.  
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nute de trei perechi de blocuri din piatră verticale12. Desigur că toate aceste altare se 
asociază cu alte elemente, precum coloane, vetre, pereţi decoraţi13.  

Zona balcano-anatoliană, în perioada Neolitică este un spaţiu uimitor în ceea ce 
priveşte manifestările artistice şi spirituale. Câteva exemple ne reţin atenţia. La Aşaği 
Pinar, Turcia, în camera 8a se remarcă platforma de 1,50 × 0,70 m peste care se aflau 
concentrate mai multe mese pe picioare, mai mici (Fig. 1)14. La Nea Nikomedeia, în 
nordul Greciei, altarul se afla într-un colţ al clădirii. Pe masă se aflau cinci statuete 
şi sute de rondele cu funcţionalitate incertă15.  

 
Fig. 1. Aşaği Pinar. Clădirea 8 (Room 8) -colţul 

sud-estic cu fragmentele de la mese-altar16. 
Fig. 2. Aşaği Pinar. 

Statuetă antropomorfă17. 

Situl de la Achileion are manifestări diferite, în funcţie de etapa de referinţă. 
Pentru faza IIIb timpurie, se menţionează un altar în curte, din piatră, de dimensiuni 
mari, pe care erau aşezate statuete şi vase. Alt altar era făcut din lut, în formă de plat-
formă, înclinată, cu mici cavităţi în colţuri (Fig. 3, 4). Maria GIMBUTAS interpre-
tează cele patru alveole ca locuri pentru depunerea ofrandelor sau a unor cupe cu fun-
dul sferic18. În sanctuarul din nivelul IVa mijlociu se menţionează un altar pe care se 
aflau statuete şi vase19. 

Forme de altare deosebite remarcăm pentru zona macedoneană, în forma unor 
recipiente, numite uneori şi tuburi, de mari dimensiuni. La Tumba Madžari altarul 
acoperea 1 mp şi avea aspectul unor recipiente de mari dimensiuni, rectangulare cu 

                                                      
12 Rollefson, 2005, p. 8. 
13 Kovács, 2016, p. 60-62. 
14 Özdoğan E., 2009, p. 217. 
15 Budja, 2004, p. 122; Milisauskas, 2002, p. 186. 
16 Özdoğan E., 2009, p. 218, fig. 9. 
17 Özdoğan M., 2009, p. 27, fig. 7. 
18 Gimbutas, 1997, p. 152. 
19 Gimbutas et alii, 1989, p. 216. 
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Fig. 3. Achileion. Spaţiu de cult în 

aer liber din faza IIIb20. 
Fig. 4. Achileion. Altarul din 

faza IIIb21. 

marginile rotunjite sau chiar circulare (Fig. 5). Deşi altarul nu a fost ilustrat în pub-
licaţiile iniţiale, acesta arăta probabil precum cel din cercetări recente.  

 
Fig. 5. Tumba Madžari. Sistem de “tuburi” cercetat în 200822. 

                                                      
20 Gimbutas et alii, 1989, p. 48, fig. 4.20. 
21 Gimbutas et alii, 1989, p. 49, fig. 4.23/2. 
22 Kanzurova, Zdravkovski, 2009, p. 146, fig. 13. 
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Se menţionează descoperirea unor capete de statuete de 15 cm înălţime (partea păs-
trată) în jurul recipientelor23. Aceste aşa-numite “tuburi” realizate din lut amestecat 
cu paie au formă circulară sau pătrată, cu analogii în siturile de la Zelenikovo, Stenče, 
Mramori, toate din grupul cultural Anzabegovo-Vršnik24. 

În cazul sanctuarului de la Vrbjanska Čuka altarul era poziţionat alături de pere-
tele nord-vestic al clădirii, într-o zonă special destinată, de 2 × 2 m şi reprezenta o cons-
trucţie complicată. O atenţie deosebită atrage relieful masiv de pe partea nord-estică, 
care se întinde de jos în sus, diagonal pe perete, şi care avea colţuri triunghiulare, zig 
- zaguri la mijlocul suprafeţei peretelui25. O decoraţie similară în relief, porneşte de 
la baza faţadei peretelui, având un fel de ghirlandă care înconjura intrarea. Distinctive 
pentru altarul de aici sunt cele patru recipiente mici, alături de recipientul principal 
(Fig. 6)26, aflate pe peretele sud-vestic al sanctuarului, pe un postament comun, cu o lun-
gime totală de 2 m. Fundamentul postamentului avea 0,5 × 0,5 m și aspectul unui şir 
de pătrate neregulate (Fig. 7). Faptul că recipientele nu erau conectate între ele duce  

 
Fig. 6. Vrbjanska Čuka. Recipientele rectangulare - desen27. 

                                                      
23 Zdravkovski, 2009, p. 45. 
24 Kanzurova, Zdravkovski, 2009, p. 140.  
25 Kitanovski et alii, 1990, p. 109. 
26 Kitanovski et alii, 1990, p. 109.  
27 Naumov, 2008, p. 16, pl. 2. 
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Fig. 7. Vrbjanska Čuka. Fotografie cu altarele reconstituite în muzeu28. 

cu gândul la faptul că diferenţa de nivel făcea posibilă circulaţia unor lichide, probabil 
de jertfă29. O opinie separată are Dragiša ZDRAVKOVSKI, care consideră sanctuarul 
de la Vrbj-anska Čuka ca fiind doar un cuptor, un loc de ardere, care era folosit pentru 
evaporarea apei prin cele patru casete aflate alături, lăsând un strat subţire de sare, folo-
sit cu preponderenţă la consumul casnic30. Din interior a fost colectată o impresionantă 
cantitate de fragmente ceramice, însă nu au fost găsite vase conservate in situ. Vasele 
fuseseră aranjate preponderent în centrul clădirii şi pe marginea pereţilor. În partea 
sud-vestică a camerei se aflau cochilii de scoici, care s-au calcinat şi au format o gră-
madă de praf alb. În partea estică a clădirii se aflau două altare din lut în formă de 
măsuţe cu patru picioare, iar pe latura sudică era un altar-lampă cu cap de statuetă 
amplasat în partea superioară, specific zonei macedonene31.  

În majoritatea cazurilor statuete sau statui, uneori de dimensiuni considerabile, 
sunt asociate acestor altare. În cazul statuii de la Donja Branjevina, aceasta este asoci-
ată cu un altar de formă eliptică, probabil parte din modul de folosire şi prezentare a 
statuetei. În situl de la Vinča, printre numeroase piese de cult şi o serie de elemente 
non-funcţionale, se menţionează descoperirea, în anul 1911, a unui altar de sacrificii 
în stare fragmentară. Din păcate, nu avem mai multe date cu privire la modul în care 
acesta era realizat sau cum arăta respectiva piesă.  

În cazul sanctuarului 1 (Casa 1) de la Kormadin altarul a fost construit din lut, 
avea formă rectangulară, precum o casetă decorată elaborat, cu o serie de desene inci-
zate organizate în metope rectangulare pe părţile laterale (Fig. 8). Partea superioară 
era înconjurată de o ramă din lut cu alveole (Fig. 10). La colţuri se afla o parte în reli-
ef, care aminteşte de coarnele de consacraţie. În momentul descoperirii nu s-a putut 

                                                      
28 Makedonski kulturno, 2008, p. 37. 
29 Kitanovski et alii, 1990, p. 110. 
30 Zdravkovski, 2006, p. 109. 
31 Kitanovski et alii, 1990, p. 109.  
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determina cu precizie unde se afla, însă cercetătorii menţionează că trebuie să fi fost 
așezat pe un piedestal, în apropierea cuptorului. Interiorul altarului a fost realizat în 
forma unui recipient foarte puţin adâncit, de până la 10 cm32 (Fig. 9). În apropierea 
altarului au fost descoperite numeroase fragmente de chirpici ornamentat prin diferite 
motive geometrice, încrustate cu alb şi roşu, ceea ce a condus la ideea că clădirea ar 
fi fost decorată pe interior33. 

  
Fig. 8. Kormadin. Fragmente de chirpic 

decorat din masa centrală-altarul din 
Sanctuarul 1 (fotografie)34. 

Fig. 9. Kormadin. Fragmente de 
chirpic decorat din masa cen-
trală-altarul din Sanctuarul 1 

(desen)35. 

 
Fig. 10. Kormadin. Fragment decorat din altarul pentru sacrificii din 

Sanctuarul 138. 

                                                      
32 Jovanović, Glisić, 1961, p. 131. 
33 Jovanović, Glisić, 1961, p. 135.  
34 Jovanovič, Glisić, 1961, p. 134, fig. 38. 
35 Jovanovič, Glisić, 1961, p. 135, fig. 40. 
38 Jovanović, Glisić, 1961, p. 131, fig. 35. 
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Fig. 11. Kormadin. Sanctuarul 2 (Casa 2) - reconstituire grafică39. 

Clădirea Sanctuarului 2 (Casa 2) cuprindea două camere, separate printr-un 
perete intermediar. Un mic podium separă camera sudică în două jumătăţi. În interi-
orul acestui podium fuseseră inserate două coloane care sprijineau o masă altar, peste 
care se afla instalat un bucraniu monumental din lut40 (Fig. 11). Cuptorul şi vatra sunt 
aşezate în faţa acestui altar. Amplasarea centrală a altarului precum şi coloana dublă, 
conferă aspectul de monumentalitate al acestei clădiri41. 

Datate în aceeaşi perioadă precum sanctuarele de la Kormadin, sunt cele des-
coperite la Crkvine. În Clădirea 1/2008 altarul este o casetă de dimensiuni mari, cu o 
bordură supraînălţată faţă de celelalte trei laturi, asociat cu două cuptoare, un bucraniu 
din lut şi o râşniţă fixată pe un soclu din lut. Altarul se afla în colţul nord-vestic al clă-
dirii. Dimensiunile acestuia sunt de 0,85 × 0,65 m. Forma este vag trapezoidală cu ca-
seta interioară de formă ovală (Fig. 12). Adâncimea inițială a casetei era de 8–10 cm, 
însă dimensiunile s-au modificat ca urmare a mai multor refaceri, prin adăugare de 
material. Pe partea sud-vestică a casetei a fost descoperită o “pâine de lut” de 20 cm 
diametru. Alături de acest altar, spre sud, a fost găsit un grup de vase format din două 
vase mari fragmentate şi un castron, alături de o piesă conică, ce fusese înfăşurată în 
pânză, păstrând impresiunile pe suprafaţa sa42. 

                                                      
39 desenator Eva DELCZEG, prelucrare după Jovanović, 1991. 
40 Jovanović, Glisić, 1961, p. 128.  
41 Jovanović, 1991, p. 122. 
42 Crnobrnja et alii, 2009, p. 16. 
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Fig. 12. Crkvine. Caseta-altar din Clădirea 1/200843. 

Perioada Neoliticului Timpuriu pe teritoriul României aduce modeste contri-
buţii în ceea ce priveşte repertoriul altarelor. Cea mai timpurie referire la un altar pe 
teritoriul României am reperat-o în situl de la Zăuan, jud. Sălaj. Aici se menţionează 
descoperirea unui altar prismatic, realizat din pastă poroasă, netezit rudimentar, cu o 
perforaţie verticală şi mai multe tăieturi pe feţele laterale, considerate că ar reda stilizat 
o figură umană (Fig. 13). Analogiile pentru această piesă au fost identificate în zona 
tessaliană, la Otzaki Magoula44 și la Çatalhöyük West45 (Fig. 14).  

 
Fig. 13. Zăuan, jud. 

Sălaj. Altar prismatic46. 
Fig. 14. Çatalhöyük West. Posibile altare din lut47. 

Pentru perioada Neoliticului Dezvoltat discutăm deja despre o evoluţie vizibilă, 
în toate domeniile vieţii economice, sociale şi implicit spirituale. Unele dintre cele mai 
importante informaţii pentru această perioadă provin de la Parţa, jud. Timiş şi aduc 
precizări în ceea ce priveşte modalitatea de construcţie şi folosire a meselor-altar. În 
interiorul Templului 1 se menţionează trei altare, denumite A, B şi C (Fig. 15). Altarul 

                                                      
43 Crnobrnja et alii, 2009, p. 16, fig. 12. 
44 Lazarovici Gh., 1988, p. 26. 
45 Mellaart J., Chatal Huyuk West, în Anatolian Studies, 1965, p. 138-151. 
46 Lazarovici Gh., 1988, p. 48, fig. 2.1. 
47 Mellaart, 1965, p. 147, fig. 10/1-4.  
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A este o construcţie complexă care cuprinde mai multe elemente: casetă pentru depu-
nerea ofrandelor (2), vatra portabilă pentru arderea ofrandelor (3), soclu (4) care sus-
ţinea un idol-bust, un postament în spatele acestuia unde erau depuneri de cenuşă, rezul-
tate din arderea ofrandelor (Fig. 16). Dimensiunile acestui altar sunt: lungime: 3 m, lă-
ţime: 1,6 m, înălţime latura sudică: 55–60 cm. Partea de vest a casetei a fost distrusă de 
cons-truirea Templului 248. În colţul nord-vestic era fixată caseta de lut, cu marginile 
de aprox. 30 cm înălţime, în care, erau depuse anumite produse ca ofrandă, funcţie pre-
luată ulterior în cadrul Templului 2, de mesele-altar B, C şi casetele D–E49. 

 
Fig. 15. Parţa. Templul 1 - planul clădirii50. 

Altarul B a fost interpretat ca fiind dedicat sacrificiilor de sânge, datorită des-
coperirii în acelaşi perimetru a mai multor aşchii din silex, straturi de lipitură şi pietriş, 
precum şi cranii de animale mici (Fig. 17)51. Distinctiv pentru acest altar sunt cele două 
coloane din lut cu bucranii ataşate care demarchează spaţiul52. Al treilea altar din Tem-
plul 1 este de o categorie mai puţin obişnuită, fiind de fapt o vatră, încastrată într-o 
ramă de lut, pe care se desfăşurau activităţi de fumigaţie (Fig. 18). În groapa alăturată 
vetrei au fost descoperite niveluri de cenuşă şi cărbune, rezultate din arderea ofran-
delor53. 

                                                      
48 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 206. 
49 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 207. 
50 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 204, fig. 165. 
51 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 305. 
52 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 209. 
53 Lazarovici Gh., 2003, p. 68; Lazarovici Gh. et alii, 2001, fig. 170; I.2, pl. 40/3-4; pl. 41/3.  
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Fig. 16. Parţa. Templul 1. Altarul A, reconstituire grafică54. 

Templul 2 are în interior mai multe altare. Cea mai mare piesă este altarul cen-
tral în camera estică pe care fusese fixată statuia dublă monumentală (Fig. 19). Acesta 
a fost realizat într-o manieră deosebită, unicat până în momentul de faţă. Dimensiunile 
soclului sunt de 1,35 × 0,70 × 0,55 m, iar tăvile laterale au 15 cm lăţime în faţă şi spa-
te, 25 cm lăţime în părţile laterale. Marginea a fost decorată cu un brâu alveolat, în 
relief64. Soclul statuii monumentale a fost realizat din lut amestecat cu nisip umed, 
bătut şi tencuit apoi cu argilă de consistenţa ceramicii. Capetele laterale au fost incizate, 
în lutul moale, cu decoruri meandrice late, ulterior pictate cu culoare roşie65. Ca mod 
de reprezentare, cele două desene laterale redau figuri antropomorfe stilizate, în pozi-
ţie de orantă, nefiind totuşi identice. Partea sudică, cea care se afla sub statuia femi-
nină (cu pântecul ataşat), are în partea inferioară, între picioare, o bandă meandrică 
în plus, care ar putea reprezenta un fetus sau un phallus ca simboluri ale fecundităţii, 

                                                      
54 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 207, fig. 168a; p. 204, fig. 165.  
62 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 208, fig. 168b. 
63 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 211, fig. 170. 
64 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 226. 
65 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 227. 

  
Fig. 17. Parţa. Templul 1, Altarul B 

(reconstituire grafică62). 
Fig. 18. Parţa. Templul 1, Altarul C 

(reconstituire grafică63). 
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conform opiniei descoperitorului, Gheorghe LAZAROVICI. Marginile soclului au 
fost distruse66. Zona centrală a soclului a fost decorată cu dungi trasate cu degetele, 
în unghi drept67. 
 

 
Fig. 19. Parţa. Templul 2. Cele două variante de reconstituire ale statuii duble:  
doi tauri (sau vacă/taur); Marea Mamă şi Taurul - reconstituire în Muzeul 

Național al Banatului din Timişoara71. 

Decorul de pe soclu induce ideea unei figuri situate în poziție de invocare sau 
de orantă. Privite din partea laterală imaginile realizate prin incizii par a sprijini tăvile 
cu brațele72.  

Spațiul interior, în partea centrală este delimitat de un perete, iar de o parte și 
de alta a peretelui se aflau mese-altar. Acestea aveau lungimea de 2,5 m, fiind supra-
înălţate cu 20–30 cm faţă de podea73. Deşi forma meselor-altar nu s-a schimbat semni-
ficativ, într-o etapă finală pe altarul C, vasul a fost înlocuit cu o casetă, iar masa altar 
D a fost împărţită în două (Fig. 20)74. 

Masa de ofrandă de pe peretele de nord avea dimensiunile de 1,1 × 0,40 m, însă 
fusese de aproximativ 2 m, cu marginile distruse la momentul descoperirii. Masa a fost 
realizată din argilă poroasă, nearsă. Latura dinspre perete a fost fixată pe pari înfipţi 
în acesta. Latura dinspre interior era susţinută de trei stâlpi fixaţi în podea. Pe masă 
se aflaseră vase întregi; alături de unul dintre vase era un femur întreg de ovi-caprină  

                                                      
66 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 228; I.2, pl. 47/3. 
67 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 228, I.2, pl. 47/2; 51/1, 3-5. 
71 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 329, fig. IIIb. 153. 
72 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 220. 
73 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 211. 
74 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 313. 
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Fig. 20. Parţa. Altarele D şi E din Templul 276. 

tânără, rest al unei ofrande care fusese depusă fie în vas, fie pe masă77. 
În situl de la Liubcova nu este nici o masă-altar descoperită, însă obiectele des-

coperite aici pot aparține unor astfel de piese (Fig. 21). Remarcăm trei piese monumen-
tale. Piciorul de statuetă are 30 cm partea păstrată până în jurul coapsei, ceea ce ne 
face să credem că statueta întreagă ar fi avut cel puţin un metru înălţime. Alte două 
picioare, fără caracteristici anatomice, ar putea proveni de la piese de mobilier, având 
aproximativ 50 cm partea păstrată78. La Căscioarele, în cadrul culturii Boian, se men-
ţionează o masă altar de 30–40 cm înălţime, pictată cu motive curbe formate din benzi 
de culoare alb-gălbui79. 

La Isaiia altarul din sanctuar avea forma circulară, înălțimea de 17–19 cm şi 
era susținută de patru picioare (Fig. 23)80. În Clădirea L5 se menţionează două mese 
altar în forma unor casete de 10–12 cm înălţime (Fig. 22)81. 
Pentru cultura Precucuteni de mare importanţă este altarul din sanctuarul L.11 de la 
Târgu Frumos. Acesta a fost realizat într-un mod foarte ingenios: două plăci din lut 
care se uneau în zona superioară într-un fel de cornişă arcuită spre interior, unde 
continua o nouă placă (Fig. 24). Pe plăcile frontale sunt reprezentate schematizat 
două siluete umane82. Altarul era pictat pe suprafaţa exterioară şi pe bordură cu angobă  

                                                      
76 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 231, fig. 187. 
77 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 234.  
78 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 507. 
79 Dumitrescu Vl., 1970, p. 10. 
80 Ursulescu, 2001, p. 54, fig. 3; Ursulescu, Tencariu, 2006, p. 81 şi urm.; fig. 5-8, 11-13; Laza-
rovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, fig. IVd. 24; Ursulescu, Tencariu, 2009, p. 91.  
81 Ursulescu, Tencariu, 2006, p. 47, p. 49, p. 52.  
82 Ursulescu et alii, 2001, p. 252-254; Ursulescu, Tencariu, 2004, p. 137-139. 
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Fig. 21. Liubcova. Picioare de masă83. 

 

 
Fig. 22. Isaiia. Fragmente de mese şi 
picioare de măsuţe din sanctuar86. 

Fig. 23. Isaiia. Masă altar din 
sanctuar, restaurată87. 

                                                      
83 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2006, p. 507, fig. IVa.34 
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Fig. 24. Târgu Frumos. Altarul din L.1190. 

albicioasă, peste care erau motive decorative geometrice, respectiv rombul cu cerc în 
interior91. 

În nivelul Precucuteni III de la Târpeşti, jud. Neamţ, este menţionată Locuinţa 
6, care avea 10 × 7 m (Fig. 26). Chiar dacă a fost deranjată de către amenajările ulte-
rioare, s-a putut constata existenţa unui cuptor, care era construit direct pe podea. Gar-
dina era uşor înălţată faţă de podea, iar în interiorul ei se afla o statuetă antropomorfă. 
Se remarcă în colţul nord-estic trei picioare din lut, scurte şi masive, care puteau pro-
veni de la o masă cu tăblia din lemn (Fig. 25)92.  

În cadrul culturii Petreşti sunt cunoscute două altare triunghiulare. Cel de la 
Pianu de Jos a fost publicat ca fiind o amenajare în aer liber93, iar cel de la Ghirbom 
se afla într-o clădire (Fig. 27, 28)94. Masa-altar de la Pianu de Jos a avut o lungime 
maximă de 1 m şi se sprijinea pe trei picioare amplasate pe colţuri, iar tăblia se afla 
la aproximativ 50 cm deasupra solului, judecând după înălţimea vasului depus sub 
masă95. 

Iuliu PAUL consideră că ritualurile desfăşurate în carul comunităţilor petreş-
tene, atât cele de la Ghirbom, cât şi cele de la Pianu de Jos, ar avea un caracter agrar. 
Ipoteza este susţinută şi de faptul că ambele complexe cuprindeau acelaşi număr de 
piese, unele dintre ele făcând parte din aceeaşi categorie, cu mici diferenţe96. 
                                                                                                                                         
86 Ursulescu, Tencariu, 2006, p. 56, fig. 16. 
87 Ursulescu, Tencariu, 2006, p. 123, fig. 40. 
90 Ursulescu, Tencariu, 2004, p. 140, fig. 9. 
91 Ursulescu, Tencariu, 2004, p. 137-139; Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2008, p. 16.  
92 Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 48. 
93 Paul, 1992, p. 104-106, Pl. LII/2-3. 
94 Aldea, 1974, p. 40-47, fig. 1-3; Monah, 1997, p. 34, n. 49.  
95 Paul, 1992, p. 104.  
96 Paul, 1992, p. 107-108. 
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Fig. 25. Târpeşti. Locuinţa 6 
-planul clădirii97. 

Fig. 26. Târpeşti. Picioare de masă 
descoperite în Locuinţa 698. 

 

Fig. 27. Ghirbom. Resturile locuinţei şi ale 
altarului102. 

Fig. 28 Ghirbom. Parte 
din inventarul de lângă 

altar101. 
Pentru Nivelul Tiszapolgár de la Şeuşa se menţionează un altar-grânar, realizat 

în aceeaşi manieră precum cele deja descrise. Dimensiunea mesei era de 1,5 × 1 m, cu 
marginile uşor supraînălţate, ceea ce înseamnă că tăblia ar fi fost uşor albiată. Orien-
tarea era pe direcţia est-vest cu o uşoară deviaţie. Asociate altarului sunt mai multe 
râşniţe, un pisător şi mai multe vase. Întregul complex a fost interpretat ca fiind legat 
de riturile agrare, având orientarea pe traiectoria soarelui în lunile de toamnă, când are 
loc culesul şi se desfăşoară ritualurile de oferire a produselor către divinităţile ce asi- 
gură recolta105.  

În ceea ce priveşte altarele din cultura Gumelniţa menţionăm descoperirea alta-
rului de la Vităneşti, aflat în Complexul 1/1993. Altarul era compus din două plăci 

                                                      
97 Marinescu-Bîlcu, 1981, fig. 37/1. 
98 Marinescu-Bîlcu, 1981, fig. 115/9-10. 
102 Aldea, 1974, fig. 1, 2. 
105 Bândac, Mihai, 2003, p. 41.  
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din argilă aşezate paralel, la aproximativ 80 cm una faţă de cealaltă, orientat est–vest. 
Prima placă, cu partea superioară fragmentată, are dimensiunile de 0,80 × 0,35 × 0,24 m. 
Partea inferioară era lăţită intenţionat pentru a oferi stabilitate în poziţie verticală. Pla-
ca a fost refăcută progresiv cu mai multe straturi de lutuială poroasă, care acopereau 
forma originală, de bună calitate a lutului original. A doua placă este un obiect com-
pozit din două elemente. Primul element este un suport lat ca o talpă, îngustat spre 
partea superioară, rotunjită. Al doilea element era fixat peste primul. Avea o bază con-
cavă, îngustat spre partea superioară. Asociate acestor două elemente sunt mai multe 
fragmente de chirpic, cu secţiunea semicirculară, cu marginea uşor ridicată. Alături 
se aflau un scăunel şi o placă de lut, circulară, cu impresiuni pe una dintre suprafeţe. 
Se menţionează şi o bucată de lut în forma unui corn, reprezentând cel mai probabil 
un bucraniu fragmentar. În apropierea complexului de cult se afla foarte multă cenuşă 
şi urme de arsură. Întregul context este interpretat, cu anumite rezerve, ca o structură 
de tip altar, amplasat lângă locuinţă106.  

La Hârşova sunt descrise două altare monumentale în clădirea L.11. Elementele 
fixe constă din două altare monumentale, o casetă, o bancă şi o statuie de mari dimen-
siuni. Sanctuarul a avut două faze de funcţionare. În prima etapă se remarcă masa-altar 
construită în colţul nord-vestic cu dimensiunile de 1,30/1,40 × 1,20 m, pe un strat de 
cioburi. Statuia de mari dimensiuni, de la care s-a păstrat doar capul, era aşezată pe un 
soclu cu diametrul de 28 cm, foarte puţin înălţat de la podea (Fig. 29)107. În mijlocul 
soclului a fost inserat un băţ care ar fi putut sprijini în poziţie verticală idolul de mari  

  
Fig. 29. Hârşova. Capul idolului 

monumental109. 
Fig. 30. Hârşova. Altarul 2 din sanctuarul 

L.11110. 

dimensiuni. În partea sudică, mai îngustă, a altarului a fost realizată o groapă cu dia-
metrul de 30 cm, probabil pentru păstrarea sau depozitarea unor vase de ofrandă, ale 
căror urme se aflau în jurul altarului. Pe parcursul celei de-a doua faze de funcţionare a 
sanctuarului, altarul iniţial a fost refăcut cu dimensiunile mai reduse (1,70/1,10 × 1 m, 
H: 0,45 m) şi este construit al doilea (1,10 × 0, 60 m; H: 20–30 cm). Caseta avea pere-
ţii neteziţi,  se afla pe latura sud-estică a altarului 2 şi conţinea resturi incinerate (Fig. 

                                                      
106 Andreescu et alii, 2003, p. 78. 
107 Haşotti, 1997, p. 81, fig. 107/1. 
109 Haşotti 1997, fig. 107/1. 
110 Haşotti 1997, fig. 80. 
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30). În partea centrală era o bancă rectangulară, înaltă de 17 cm. Din punctul de vedere 
al inventarului, remarcăm numeroase vase, un idol zoomorf, un ac de păr din cupru şi 
două greutăţi pentru războiul de ţesut111. 

Pentru complexul cultural Ariușd-Cucuteni-Tripolie, cercetătoarea Cornelia-
Magda LAZAROVICI, studiind tipurile de clădiri dedicate ritualurilor, constată exis-
tenţa unei standardizări în ceea ce priveşte arhitectura de cult112.  

Un prim tip cuprinde clădirile de dimensiuni mai mici care au fost construite 
direct pe pământ, cu podeaua lutuită subţire. Ca dotări interne se remarcă vatra sau cup-
torul poziţionate în aria centrală a clădirii. Doar inventarul neobişnuit face diferenţa 
între sanctuarele din această categorie şi locuinţele aparţinând aceleiaşi staţiuni113.  

Locuinţa 5 de la Târpeşti, jud. Neamţ, încadrată în faza Cucuteni A1-A2 cu 
elemente Precucuteni, este o construcţie fără platformă. Dimensiunile clădirii sunt de 
12,50 × 5,20 m, cu forma rectangulară114. Pe pereţi a fost observată pictură cu alb. Ele-
mentele fixe constă din vatră şi o masă, realizată din lut amestecat cu resturi vegetale. 
Atât masa cât şi vatra aveau forma dreptunghiulară, cu gardină. Masa avea colţurile 
rotunjite şi tăblia uşor concavă. În asociere cu vatra au fost descoperite o serie de vase 
in situ115. 

La Ruginoasa, în Bordeiul 9, se menţionează descoperirea unei mese altar de 
dimensiuni mari, de culoare roşiatică. Alături de cea din Bordeiul 9, sunt menţiuni cu 
privire la alte piese de acelaşi tip, realizate din pastă grosieră, provenind din cercetările 
interbelice. Uneori aceste piese au tăblia ridicată116.  

La Vorniceni altarele din clădirea L.11 au fost publicate cu termenul neutru 
de “amenajări”. Unul dintre altare, de formă rectangulară se afla în zona vestică, iar 
cel circular era în zona sudică. Altarul rectangular este amenajat direct pe podea, cu 
o ramă de 5–6 cm înălţime. Altarul circular are 70 cm diametru şi o ramă mai mică, 
de 1–2 cm înălţime117. 

La Truşeşti sunt menţionate altare a căror formă nu a putut fi reconstituită. 
Altarul din Clădirea L.60 se afla în imediata vecinătate a idolului de tip coloană. For-
ma era rectangulară cu colţurile rotunjite, fixată pe pământ (Fig. 31). Altarul era com-
pus din două compartimente inegale, separate printr-un perete gros. Fiecare latură a 
fost refăcută de trei ori118. Alt altar este asociat cu statuile de tip coloană din L.61. În 
partea vestică a statuilor se menţionează un altar, fără a se oferi alte detalii, alături de 
o masă de cult, la fel lipsită de descriere119. 

                                                      
111 Haşotti, 1997, p. 81. 
112 Mantu-Lazarovici C. M., 2004. 
113 Mantu-Lazarovici C. M., 2004, p. 51. 
114 Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 73. 
115 Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 74. 
116 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2012, p. 338. 
117 Diaconescu, 2011, p. 30. 
118 Petrescu-Dîmboviţa et alii, 1999, p. 117-121. 
119 Petrescu-Dîmboviţa et alii, 1999, p. 121. 
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Fig. 31. Truşeşti. Reconstituire grafică a altarului din L60120. 

În arealul ucrainean al Culturii Cucuteni sunt menţionate mai multe altare, 
legate în mare parte şi de atelierele ceramice. Cele trei altare de la Shkarovka erau 
rectangulare şi fixate pe un podium ușor înălțat față de podea121. La Trostianec alta-
rul este de formă circulară, adâncit122. Clădirea de la Vladimirovka, fiind una cu mul-
tiple elemente fixe şi mobile, care o califică pentru catalogarea în categoria templelor, 
are un altar de formă rectangulară, cu dimensiunile de 1,6 × 1,5 m123. Locuinţa 7 de 
la Konovka are în interior mai multe altare. Altarul 1, rectangular (80 × 35 × 20 cm), 
avea laturile foarte bine netezite şi tăblia decorată cu decor spiralic. Altarul 2, circular, 
cu diametrul de 2 m, susţinea 12 vase pictate aşezate radial în jurul unuia central. Alte 
două posibile altare relativ pătrate, se aflau în zona nord-estică a clădirii, dintre care 
unul pictat cu roşu124. Cele mai numeroase altare le regăsim în templul de la Nebelivka, 
respectiv şapte astfel de amenajări, dintre care cel puţin două erau cruciforme. Alte  
două platforme lutuite aveau râşniţe, ca spaţiu dedicat acestei activităţi125.  

Din nefericire nu toate mesele s-au păstrat. Pe baza celor care s-au păstrat şi 
publicat până în prezent am realizat o analiză, rezultând o tipologie sumară a acestora, 
pe care o vom completa ori de câte ori vom identifica un tip nou. Am luat în calcul 
materialul de construcţie al meselor dar şi forma acestora (Fig. 32, 33).  

 

                                                      
120 Lazarovici C. M. et alii, 2009, p. 60, fig. 5/b. 
121 Tsvek, 2016, p. 19. 
122 Tsvek, 2001, p. 25-27. 
123 Passek, 1949, p. 83. 
124 Рыжов, Шумова, 2013, p. 67. 
125 Videiko, Burdo, 2015, p. 25. 



114 

Masa tip A 
Tipul A are forma generală dreptunghiulară şi este construită fie din lut, fie 

din lemn acoperit cu lut.  

 
Fig. 32. Masa-altar tip A. Fig. 33. Masa-altar tip B şi C. 

A1 - Masă dreptunghiulară din lut pe picioare din lemn;  
A2 - Masă triunghiulară din lut pe picioare din lemn; 
A3 - Masă dreptunghiulară joasă, din lut, soclu; 
A4 - Masă dreptunghiulară, din lut; 
A5 - Masă ovală, din lut, compartimentată; 
A6 - Masă pe picioare, din lut, dreptunghiulară cu marginile rotunjite 

Masa tip B 
B1 - Masă circulară cu patru picioare, tăblia plată cu marginile ridicate; 
B2 - Masă circulară cu patru picioare din lemn, tăblia plată;  
B3- Masă cilindrică, din lut, asemănătoare unui postament.  

Masa tip C 
C1 - Masă dreptunghiulară, în formă de L, din lut, cu marginea supra-înălţată, fără tăb-
lie; 
C2 - Masă altar din lut, dreptunghiulară cu marginile ridicate, casetă cu elemente în inte-
rior; 
C3 - Masă dreptunghiulară, formă pătrată, din lut, cu marginea supra-înălţată, fără tăblie; 
C4 - Masă rectangulară, din lut, fără picioare, asemănătoare unui postament.  

În ceea ce priveşte tipologia meselor altar, observăm că cea mai mare frecvenţă 
o au mesele A1, C1 şi C3 (Fig. 34). Tipul A1 cuprinde mesele cu picioare din lemn, 
de la care s-a păstrat tăblia, de formă rectangulară. Tipul C1 şi C3 sunt tipuri fără tăb-
lie, cu marginile supraînălţate, amenajate direct pe podea, întâlnite îndeosebi în cad- 
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Fig. 34. Grafic cu frecvenţa de folosire a meselor altar. 

 

 
Fig. 35. Grafic cu preferinţa de 

amplasare a meselor altar. 
Fig. 36. Grafic cu localizarea 

meselor altar din clădirile 
dreptunghiulare. 

rul culturii Vinča. Având în vedere o serie de clădiri cu asemenea amenajări în inte-
rior, frecvenţa mare de apariţie se justifică.  

În ceea ce priveşte localizarea altarelor, în proporţie covârşitoare, acestea apar 
fixate pe podea. Alte locuri sunt în exteriorul clădirilor, sau în imediata vecinătate a 
sanctuarelor (Fig. 35). În ceea ce priveşte preferinţa de amplasare a lor în interiorul 
clădirilor am identificat un lot consistent pentru cele de formă rectangulară, alte for-
me de clădiri nefiind numeric suficient de relevante pentru a fi reprezentative. Obser-
văm o mare varietate din punctul de vedere al poziţionării în clădirile rectangulare, 
însă se disting totuşi câteva locuri preferate, respectiv în zona centrală a clădirii (Fig. 
36). 

*  *  * 
Altarul reprezintă cea mai importantă piesă de mobilier dintr-un spaţiu de cult 

consacrat. Simpla masă instalată într-un complex casnic sau de altă natură, nu o cali-
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fică drept masă-altar, însă asocierea cu o serie de alte elemente fixe, precum şi cu un 
inventar mobil valoros şi variat, poate să conducă spre ideea că masa era mai mult decât 
un obiect de mobilier, cu o mare importanţă în ceea ce priveşte desfăşurarea ritului sau 
a ritualurilor. În afară de elementele mobile, altarele prezentate mai sus au asocieri cu 
vetre, coloane, bănci, statui monumentale. Desigur sunt foarte importante obiectele pe 
care le regăsim pe masă, în jurul acesteia, sau amplasate sub masă. Din păcate, remar-
căm aceeaşi deficienţă în ceea ce priveşte publicarea selectivă a materialelor, cu accen-
tul pus pe obiectele exotice sau de o oarecare importanţă artistică. Din păcate aceste 
aspecte ne împiedică să avem o imagine completă asupra contextelor asociate, sau să 
facem aprecieri exacte în ceea ce priveşte scopul unor asemenea amenajări.  

Cu toate acestea, distingem activităţi de oferire a produselor de origine vegetală 
sau animală, fie prin depunere în templu, pe masă, fie prin arderea lor în recipiente de 
pe altar. Având în vedere practica de oferire către divinitate prin ardere, anumite tipuri 
de vetre pot juca rolul de altar, în funcţie de elementele asociate. Alte posibile activităţi 
sunt cele de sacrificiu sângeros. Din nefericire, absenţa unor analize care să ateste aceas-
tă practică ne împiedică să ne pronunţăm. Doar în cazul altarului B de la Parţa, din Tem-
plul 1, avem atestată practica, prin multiplele aşchii de silex, tăioase. În majoritatea 
sanctuarelor sunt menţionate unelte din silex, lame de diferite tipuri, cărora nu li se 
oferă o explicaţie asupra prezenţei lor.  

Clădirile din perioada Precucuteni – Cucuteni, modul lor de concepere şi orga-
nizare, precum şi altarele demonstrează practici religioase, care confirmă renunţarea 
progresivă la magie, aceasta fiind înlocuită de ritualuri stabilite în prealabil126.  

Masa-altar poate lua forma unei lespezi de piatră susţinută de coloane mici cu 
rol de picioare, a unei casete în interiorul căreia se află piesele de cult, sau a unei mese 
propriu-zise cu tăblie decorată sau nedecorată. Din punct de vedere geometric distingem 
mese triunghiulare, rectangulare, circulare. Uneori au picioare, din lemn sau lut, alte-
ori sunt amplasate direct la nivelul solului. Cu toate că formele sunt diferite, din punc-
tul de vedere al semnificaţiei şi al activităţilor, altarul este identic în toate contextele 
de cult în care îl întâlnim. În afară de asta, o dată consacrat un anume loc, acesta nu îşi 
pierde sacralitatea ca urmare a abandonului aşezării din diverse cauze. Marea majori-
tate a pieselor dezafectate din interiorul sanctuarelor şi templelor sunt depozitate, ast-
fel încât acestea să nu mai fie atinse, sau să nu ajungă în locuri necurate, precum obiec-
tele din Templul 1 de la Parţa, depozitate în Groapa 63. Nu numai că piesele au fost 
depozitate, dar şi groapa a fost “sigilată” cu mai multe straturi de lipitură cu lut127. Ma-
rea majoritate a altarelor prezintă multiple refaceri, cu modificări minore, deoarece 
venerarea se desfăşoară în acelaşi loc. De menţionat o practică din mediul creştin cu 
privire la marcarea cu o cruce, fixată pe locul altarului, a unei biserici dispărute în peri-
oada evului mediu, marcând locul consacrat128.  

                                                      
126 Lazarovici C. M., Lazarovici Gh., 2008, p. 10.  
127 Lazarovici Gh. et alii, 2001, p. 212-214, I.2, pl. 33. 
128 Ursulescu, Tencariu, 2006, p. 73. 
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