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MOŞTENIRI DIN FONDUL VINCA-TURDAŞ

ÎN PLASTICA ANTROPOMORFĂ A CULTURII SĂLCUŢA
ADRIANA RADU
Ne-am propus să urmărim, pornind de la variantele tipologice ale plasticii
în lut aparţinând complexului cultural Sălcuţa-Bubanj, forma în care se
regăsesc şi modul în care au fost preluate elemente tipice pentru reprezentările
antropomorfe ale complexului Vinca-Turdaş. Nu am luat în considerare
descoperirile aparţinând culturii Krivodol.
Din punct de vedere tipologic, reprezentările plastice antropomorfe ale
purtătorilor culturii Sălcuţa-Bubanj au fost împărţite astfel: 1. în formă de
cruce; 2. în picioare; 3. în poziţie şezând; 4. cu partea inferioară în formă de
clopot; 5. cu cap mobil.

1. Statuete antropomorfe în formă de cruce
O figurină de acest tip se compune din trei părţi: capul, braţele întinse
lateral şi corpul dreptunghiular-rotunjit sau aproape cilindric. Pasta lor este
uneori fină, alteori conţine elemente organice (păioase) şi este insuficient
frământată.

În funcţie de modul în care au fost modelate braţele, pot fi împărţite în
mai multe categorii: la. cu braţe ascuţite, conice sau puţin rotunjite; lb. cu
braţe bine definite, rotunde sau dreptunghiulare; le. redate pe fusaiolc. În
cazul primelor două variante, ele pot fi perforate.
la. Statuete antropomorfe în formă de cruce, cu braţe conice, ascuţite sau puţin
rotunjite. Ele au fost realizate în cel mai simplu mod, prin tragerea pastei
crude şi o finisare mai mult sau mai puţin atentă, prezentându-se în general
sub o formă conică.
Statueta de la Valea Anilor (jud. Mehedinţi) 1 are capul discoidal, cu
nasul puternic reliefat, en bec d'oiseau, realizat prin strângerea lutului moale
între degete şi braţele sub forma a două prelungiri laterale conice (PI. 1/1).
Sânii şi sexul - un triunghi cu două puncte incizate - îi conferă apartenenţa
I. Stângă, Reprezentări plastice aparţinând neoliticului târziu din judeţul Mehedinţi,
în Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee, 6, 1988, Bucureşti, p. :37, fig. 1.
1
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feminină.

Pentru o mai

bună

stabilitate, baza cilindrică a fost uşor evazată.
au fost subliniate prin câte trei perforaţii, iar nasul

Urechile lăţite şi bărbia
şi gura printr-o crestătură.
Două capete, în stare fragmentară, asemănătoare cu cel descris mai sus,
au fost găsite la Sălcuţa-Piscul Cornişorului (faza Ilc). Unul 2 dintre ele este
aproape identic (prin plasarea în acelaşi mod a găurilor din dreptul urechilor
şi a gurii J, iar celălalt :i, cu aceeaşi formă generală, prezintă doar două găuri
fine cc îi marchează urechea stângă şi gura.
Alte trei statuete întregi şi una fragmentară provin de la Valea Anilor 4
(două piese întregi, PI. U2, 6J şi Piscul Cornişorului (una întreagă, Pl. 114, şi
una fragmentară, PI. 1/3) aparţinând nivelurilor Ilc şi III". Ele au fost
lucrate rudimentar, faţa fiind redată prin strângerea pastei între degete,
înscriindu-se şablonului gumelniţean. Piesele de la Valea Anilor sunt cu
braţele perforate, iar una dintre ele are capul redat printr-o simplă proeminenţă
verticală, asemănându-se cu cel dintr-o perioadă mai târzie de la Brăteşti 6 .
1b. Statuete antropomorfe În formă de cruce, cu braţele bine definite, rotunde
sau dreptunghiulare. Acest tip a fost realizat voit schematizat, modelarea sa
fiind supusă canoanelor. Braţele, uneori robuste, au fost lucrate cu atenţie,
ceea cc evidenţiază încărcătura magică pe care o conţin.
Din nivelul Sălcuţa Ilb al aşezării eponime provine o figurină <Pl. US) cu
faţa aproape prismatică 7 , fără detalii anatomice, având ceafa şi creştetul
capului drepte. Corpul, dreptunghiular ca formă şi secţiune, nu este proporţionat
în raport cu capul şi braţele, ce par masive.
Aceeaşi masivitate a braţelor (mai puţin a capului) o întâlnim la una din
piesele provenind din aşezarea Maliq (Ila) M din Albania (Pl. U7).
Cel mai bun corespondent pentru figurina de la Sălcuţa îl constituie o
reprezentare antropomorfă cruciformă, transformată în toartă, ce provine
din stratul Ilc al aşezării de_ la Cuptoare-Sfogea 9 , judeţul Caraş-Severin. Braţele
şi capul (PI. VBJ fac corp comun cu peretele vasului, suprafaţa de prindere
a fost pictată cu alb şi roşu. Aceleaşi culori se regăsesc şi pe capul piesei.
Nici unul din aceste exemplare nu au elemente care să-i indice sexul. O
caracteristică comună o constituie proporţiile - înălţimea corpului fiind
aproape identică cu lungimea braţelor. Prin schematismul lor se apropie de
plastica în os.
1c. Statuete antropomorfe în formă de cruce redate pe fusaiole. Un braţ al
fusaiolelor în formă de cruce se termină prin modelarea obişnuită a capului
i D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România în Lumina noilor cercetări,
Editura Academiei, Bucureşti, 1961, p. 330, 333, fig. 154/3; 157/6.
3
Ibidem, fig. 157/6.
4
I. Stângă, op. cit., p. 37, fig. 2, 3.
5
D. Berciu, op. cit„ p. 332, fig. 153/1, 2.
i; E. Tudor, Die Gruppe Brăteşti, în DaciaNS,
22, Bucureşti, 1978, Abb. 7/2.
7
D. Berciu, op. cit., p. 332, fig. 153/3.
8
F. Prendi, La civilisation prehistorique de Maliq, în Studia Albanica, III, 111966,
Tirana, Tab. X/a.
9
A. Oprinescu, Die menschen- und tiergestaltige Plastik der ăneolithischen Siedlung
von Cuptoare-Sfogea, Kreis Caraş-Severin, în Banatica, 1211, 1993, Reşiţa, p. 31, 4041, Taf. IUl.
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omenesc. Trei astfel de piese au fost găsite la Piscul Cornişorului 10 • Una (Pl.
11/1) are ochii şi nasul subliniate prin puncte fin incizate, iar de cealaltă (Pl.
1/9), cu aceeaşi formă, este fără incizii.
Cel mai interesant exemplar (Pl. 1/10) este în stare fragmentară. Capul
acesteia, cu nasul în relief, datorită aplatizării din zona urechilor, prezintă
unne de pictură crusted, cu roşu (pe creştet) şi cu alb (dungi pe restul
corpului). Legătura realizată între o figurină umană şi un obiect casnic ar
putea să indice practici magice legate de acest meşteşug.
Analizând materialele vinciene de la Turdaş, observăm că statuetele în
formă de cruce sunt mai puţin numeroase 11 •
Cele aparţinând primului tip sunt reprezentate prin câteva exemplare 12 ,
al căror cap este stilizat în modul specific turdăşan (Pl. 11112). Aşa cum o
documentează descoperirile din zona moravă, evoluţia lor se poate observa
şi în faze mai târzii, braţele fiind două proeminenţe conice (Predionica 13 Pl. 11/5, Jablanica 14 - Pl. 11/6), uneori perforate (Valac 15 - Pl. 1118).
Cel de-al doilea tip este ilustrat la Turdaş printr-un exemplar cu braţe
masive 16 (Pl. 11111) şi unul 17 cu braţe scurte, dreptunghiular-rotunjite şi
găurite, decorat cu linii paralele în cruce (Pl. 111/4). La Turdaş, orificiile
sunt mai puţin numeroase decât la Vinca sau Rast (Oltenia ) 18 • În regiunea
sudică a Moravei tipul schematizat în formă de cruce este rar, locul lui fiind
luat de figurinele cu corp cilindric şi cap de pasăre 19 •
Plastica faciesului transilvănean al culturii Vinca se deosebeşte vizibil de
cea a regiunilor dunărene 20 • A fost acordată mai puţină importanţă modului
de realizare a capului şi a corpului, redat cilindric sau paralelipipedic, cu
braţe scurte, conice. În aşezarea de la Vinca predomină statuetele antropomorfe
cu braţe orizontale, aplatizate sau sub formă de baghetă, care în Valea
Moravei sunt destul de rare 21 . Aici sunt frecvente cele cu braţele îndoite
spre şolduri, considerate la Vinca atribute ale tipului şezând sau a celui cu
manta. În regiunile sudice ele sunt întâlnite atât la statuetele tronând, cât
şi la cele în picioare.
La Rast, braţele statuetelor seamănă cu cele aparţinând tipului lb din
plastica sălcuţeană, fiind mai diversificate ca mod de realizare (Pl. 11112, 3).
10

D. Berciu, op. cit„ p. 331, fig. 152/4; p. 335, fig. 156/1, 2.
O. Hockmann, Die menschengestaltige Figurplastik der siidosteuropăischen
Jungsteinzeit und Steinkupferzeit, erster Teil, Hildesheim, 1968, p. 67.
12
M. Roska, Die Sammlung Zsofia von Torma, Editura Minerva, Cluj, 1941, p. 320,
Taf. CXXXVIIl/8; CXL/3.
13
O. lfockmann, op, cit„ Taf. 26/609.
14
Ibidem, Taf. 291788.
15
Ibidem, Taf. 24/561.
•~ M. Roska, op. cit., p. 320, Taf. CXXXVIIl/4.
17
N. Vlassa, Contribuţii La problema racordării cronologiei relative a neoliticului
transilvănean La cronoloKia absolută a Orientului Apropiat, în Neoliticul Transilvaniei,
Cluj-Napoca, 1976, p. 178, fig. 17.
•R VI. Dumitrescu, Plastica neolitică în aşezarea de la Rast, în ActaMN, XXIV-XXV,
1987-1988, PI. 4/19, 17; 6/26.
19
O. Hockmann, op. cit., p. 78.
20
Ibidem, p. 66.
21
Ibidem, p. 78.
11
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Foarte multe au cel puţin o singură perforaţie. Practica găuririi braţelor
apare pentru prima dată în aşzarea de la Vinca, la adâncimea de 9,3 m.
Perforarea braţelor, mai târziu, a umerilor, a şoldurilor şi a capetelor
constituie o caracteristică a plasticii vinCiene 22 •
În ceea ce priveşte forma capului, la Turdaş apare (mai rar) tratarea
piramidală a feţei (PI. IVll), considerată de origine străină 23 • În regiunea
Moravei aceste apariţii sunt datate în faza târzie C şi D. Şi aici, astfel de
reprezentări au fost puţin numeroase şi pot fi exemplificate prin piesele de
la Jablanica (PI. 11/6), Predionica (PI. IV5, 10), Valac (PI. IV8, 9). Piesa de
la Valac <PI. IV9) are fruntea uşor lăţită lateral, un nas lung, asemănător
unui cioc de pasăre şi ochi executaţi prin incizii în formă de L. Unele
reprezentări antropomorfe de la Rast 24 au tendinţa de a reda în mod
asemănător capul, cu nasul proeminent (Pl.IIV3), excuţie ce o vom regăsi la
statuetele aparţinând culturii Gumelniţa şi Sălcuţa.
Începând cu faza C a culturii Vinca, se diferenţiază mai multe variante în
modul de realizare a capetelor is. Acum apar capetele de pasăre sau cele cu
un nas proeminent, în formă de cioc. Perforaţiile se înmulţesc şi devin foarte
numeroase în Vinca D. Forma capului se leagă parţial de tradiţia Vinca,
parţial de un tip plat, discoidal, străin acesteia 26 •
Pictarea statuetelor cu roşu şi alb o întâlnim încă din faza timpurie
Vinca 27 • La început predomina pictura cu alb, faţă de cea cu roşu. În faza
târzie, în sud, la Valac 2R, bustul şi capetele, precum şi reprezentările
bisexuate au fost, de asemenea, pictate cu roşu. La Rast multe capete au
urme de vopsea roşie 29 •
Fusaiolele cu reprezentări umane găsite la Sălcuţa au ca prototipuri
figurinele de tip Bicske, cu patru sau cinci braţe, ce provin din aşezarea de
la Galagonya, satul Bicske (Ungaria) 30 <PI. IV2, 3). Atribuite fazei B a
culturii Vinca 31 , ele se întâlnesc în regiunile locuite de aceste populaţii. În
Banat au apărut în nivelul B2C al aşezării de la Zorlenţu Mare 32 şi sunt
atestate în fazele Plocnik I şi II ale culturii Vinca în aşezările de la Crvena
Crkva-Carina 33 (PI. IV4) şi Vrfac-At 34 (PI. IV7). Ca formă, prin patru braţe
sunt redate schematizat părţile componente ale corpului omenesc. Perforate
vertical sau oblic, ele au modelată şi steatopigia.
Ibidem, p. 54.
M. Roska, op. cit., Taf. CXXXVIll/8, 4; CXL/3.
24
Vl. Dumitrescu, op. cit., PI. 3112.
25
O. Hockmann, op. cit., p. 60.
26
Ibidem.
27
Ibidem, p. 80-81.
28
Ibidem, p. 74.
29
VI. Dumitrescu, op. cit., p.
30
J. Makkay, A peculiar clay object of the Vinea cu/ture. The neolithic clays objects
{rom Bicske, în Alba Regia, 8-9, 1967-1968, Szekesfehervar, fig. 8/1-2.
31
Ibidem, p. 20.
32
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, p. 94, fig. 8/IV d2, a3.
33
~- Joanovic, Private Collections' Plastic art {rom the neolithic locations in the SouthEast Banat, în Rad Vojuodina Muzeja, 32, Novi Sad, Taf. IV/1.
34
Ibidem, Taf. VIl/4.
22
23
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2. Statuete antropomorfe în picioare
Ele se prezintă în general cu partea superioară a corpului plată şi cea
inferioară modelată mai mult sau mai puţin realist. Se împart în două
tipuri: a. cu partea superioară modelată şi picioare nediferenţiate; b. cu
picioarele şi şoldurile bipartite.
2a. Statuete antropomorfe în picioare, cu partea superioară modelată şi picioare
nediferenţiate. Două exemplare provin din aria culturii Bubanj. Cel de la
Krivelj :i 5 are partea superioară plată (cu sâni marcaţi) şi cea inferioară
cilindrică, cu o uşoară modelare a feselor şi picioarelor, nediferenţiate (Pl.
11117). Mai puţin îngrijit prelucrată este statueta de la Zlotska-PeCina 36 (Pl.
111/6), cu partea superioară în formă de cruce şi braţele perforate. Datorită
stării fragmentare, o putem atribui fie acestui tip, fie celui prezentat în
continuare, întrucât după zona în care este marcat sexul, partea inferioară
lipseşte.

2b. Statuete antropomorfe în picioare, cu picioarele şi şoldurile bipartite. De
multe ori picioarele şi trunchiul au fost realizate separat şi apoi îmbinate.
Acest mod de asamblare a permis împărţirea acestui tip în mai multe
variante: bl. realizate prin alăturarea jumătăţilor longitudinale; b2. picioarele
şi trunchiul au fost executate separat şi apoi asamblate.
2b 1. Statuete antropomorfe realizate prin alăturarea jumătăţilor
longitudinale._Un exemplar bine lucrat, însă fragmentar, este cel descoperit
la Cuptoare-Sfogea, în nivelul Ilc 37 • De dimensiuni mici, fără steatopigie
pronunţată (Pl. 111/5), nu are indicat sexul, şoldurile au fost
subliniate
printr-o mică umflătură, iar picioarele sunt redate plastic, insistându-se
asupra amănuntelor (genunchi, tălpi). Asemănătoare ca mod de realizare şi
prezentare a detaliilor este piesa de la Băile Herculane-Peştera Hoţilor 38 ce
aparţine fazei Sălcuţa III (Pl. 111/8).
Prin acelaşi procedeu a fost executată o altă statuetă ce provine din
aşezarea de pe Dealul Sfogea 39 (Pl. IV/3). Cel ce a creat-o nu a insistat
asupra modului de redare a volumelor. Ea îşi găseşte analogii în figurina de
la Almăjel (jud. Mehedinţi) (Pl. IV/2) 40 •
2b2. Statuete antropomorfe cu picioarele şi trunchiul executate separat şi
asamblate ulterior. Între materialele provenite din aşezarea de la CuptoareSfogea se păstrează partea inferioară a unei reprezentări antropomorfe 41 ,
unde este evidenţiat clar modul în care a fost realizată (Pl. IV/1). Lucrate
separat, picioarele au fost alăturate, îmbinate şi acoperite cu un slip gros.
Zona tălpilor şi a gleznelor este nediferenţiată. În partea superioară a
picioarelor se păstrează o adâncitură finisată în care a fost plasat trunchiul.
3

PrehistorUa Jugoslavija Zemalija, III, Belgrad, T. XIll/5.
Idem, T. XIll/6.
n A. Oprinescu, op. cit., p. 26, Taf. 112.
~H P. Roman, Strukturănderungen des Endăneolithikums im Donau-Karpaten-Raum,
în DaciaNS, XV, 1971, Bucureşti, Abb. 19/10.
39
A. Oprinescu, op. cit., p. 26-27, Taf. 11/4.
40
D. Galbenu, Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, judeţul Mehedinţi, în Cercetări
arheologice, VI, Bucureşti, 1983, fig. 3/16.
41
A. Oprinescu, op. cit., p. 27, Taf. I/7.
:i
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Picioarele izolate, găsite la Cuptoare 42 şi Krivelj 43 , sunt părţi componente
ale unor statuete de acest tip. Cel găsit la Cuptoare-Sfogea (Pl. IV/10)
păstrează în zona tălpilor şi în partea superioară urme ale îmbinării cu
cealaltă jumătate. Adâncitura în care se fixează trunchiul este bine finisată.
Cel de la Krivelj (Pl. IV/9), cu talpa redată, prezintă în zona gleznei o mică
umflătură, sugerând încheietura piciorului.
Cea mai frumoasă piesă aparţinând acestui tip o constituie o altă
reprezentare feminină de la Krivelj H (Pl. IV/4). Picioarele au fost unite
până aproape de genunchi şi partea superioară, plată, este în formă de
cruce. Capul, fără a avea redate clar elementele anatomice, prezintă în
zona centrală a feţei - datorită aplatizării şi lăţirii sale din dreptul urechilor
- o evidenţiere a nasului şi a creştetului. Ornamentul, în formă de spirală
lată, ce decorează partea posterioară a statuetei, îşi găseşte analogii apropiate
în cultura Gumelniţa. Ea vădeşte o dublă moştenire: cea a culturii vinciene
şi cea a culturii gumelniţene.
Din nivelul eneolitic Ilb de la Maliq provine partea inferioară a unei
statuete feminine 45 , ale cărei şolduri sunt ornamentate cu un motiv ogival
concentric din caneluri lustruite. Picioarele sunt unite până în apropierea
gleznei (Pl. IV/5).
Acestei grupe tipologice îi aparţine şi partea superioară a unei reprezentări
antropomorfe găsită în stratul Ilc de la Cuptoare-Sfogea 46 (Pl. IV/8). Se
încadrează tipului cruciform ce prezintă un corp plat cu braţe perforate.
Absenţa sânilor şi a părţii inferioare a făcut imposibilă precizarea sexului.
Capul, cu nasul puternic în relief şi ochii marcaţi prin găuri, este foarte
asemănător cu al exemplului prezentat mai sus, de la Krivelj. Modul schematizat
de redare a feţei, nasului, ochilor, precum şi imaginea pe care o creează
proiecţia capului în plan orizontal, dau impresia unei măşti.
În sud, în aşezarea de la Crnobuki, a fost găsită partea inferioară a unei
statuete în picioare 47 , cu triunghiul sexual incizat şi o steatopigie puţin
pronunţată, mai degrabă subliniată. De la Kovilovo provine un alt exemplar
feminin 48 , cu sexul şi sânii marcaţi, definit printr-o steatopigie pronunţată.
O altă modalitate de asamblare a părţii inferioare este ilustrată printr-o
piesă
ce provine de la Smedovac 49 • Picioarele, uşor depărtate, sunt legate
printr-o porţiune subţiată, ceea ce le face să pară reliefate.
Cea de-a treia modalitate de realizare a statuetelor antropomorfe constă
în unirea pieselor componente prin intermediul unor beţişoare ce pătrund în
găuri transversale. Astfel de exemplare au fost găsite în aria culturii SălcuţaIbidem, p. 28, Taf. 1/3, 6.
N. Tasic, Finds (rom Copper Age in eastern part of Serbia, în Zbornik Radova, II,
1982, p. 32, Taf. IV/4.
44
Prehistorija Jugoslavija Zemalija, III, Belgrad, T. XIll/1.
46
F. Prendi, op, cit., Taf. X/a.
46
A. Oprinescu, op. cit., p. 25-26, Taf. 1/1
47
D. Simoka, B. Kitanovski, J. Todorovic, Naselbata Crnobuki i problemot na
istoimenata kultura vo svetlinata na novite arheoloski istraiuvanja, în MacAA, 2, Prilep,
1976, p. 68.
48
Prehistorija Jugoslavija Zemalija, III, Belgrad, T. XIIl/8.
49
N. Tasic, op. cit.,p. 32, T. IV/1.
42

43

https://biblioteca-digitala.ro

85
Bubanj numai m aşezarea de la Cuptoare, de unde se păstrează picioarele
unor statuete feminine 50 (Pl. IV/11, 12). Asamblarea în acest mod a părţii
inferioare a fost documentată în aşezările culturilor Precucuteni şi Cucuteni 51 .
Motivul statuetelor în picioare apare încă din faza A a culturii Vinca.
Între tipurile acestei faze îl întâlnim şi pe cel cu picioarele cilindrice,
realizate separat şi asamblate 52 • În faza B2 apar o serie de statuete cu
picioarele despărţite, deosebite de cele din perioada anterioară şi reapar
formele mai vechi, cu picioarele unite 53 , ce au absentat în etapa B 1• Tot
acum apar şi reprezentări masculine în picioare, a căror existenţă este
documentată până în faza D 54 •
În Valea Moravei, în faza târzie a culturii Vinca, numărul statuetelor
masculine în picioare este mult mai mare decât în regiunea dunăreană. Ele
sunt dezbrăcate, uneori încinse cu un cordon (Pl. V/9), în timp ce reprezentările
feminine, puternic stilizate, sunt îmbrăcate 55 •
Din faza B 2C a culturii Vinca se deosebesc mai multe tipuri de statuete
feminine, a căror existenţă continuă până în etapele târzii. Dintre acestea,
caracteristice pentru fazele tinere sunt cele ce au partea inferioară tronconică,
arcuită, în încercarea de a reda volumul corpului omenesc şi partea superioară
în formă de cruce. Pântecele şi şoldurile sunt marcate prin umflături şi
găuri. Braţele, umerii şi zona capului sunt de cele mai multe ori fin
perforate. Astfel de tipuri întâlnite în aşezări datând din fazele C şi D ale
culturii Vi nea, cum sunt cele de la Rast 56 (Pl. IV/6) şi Divostin 57 , se
diversifică în mai multe variante, deosebite prin modul de tratare al părţii
inferioare şi a celei superioare. Sunt întâlnite tipuri complexe atât c~ mod
de realizare, cât şi ca încărcătură spirituală, ilustrată prin descoperiri din
Iugoslavia şi Banat (Liubcova-Orniţa) 58 •
Marcarea principalelor elemente ale capului prin orificii, practică utilizată
în decorarea reprezentărilor antropomorfe în os, este întâlnită şi în plastica
în lut a culturii Vinea. În fazele târzii a fost folosit frecvent procedeul sublinierii
în acest mod a părţilor componente, insistându-se asupra ochilor, urechilor
şi frunţii. Printre descoperirile de acest tip se află cele de la Divostin 59 şi
din Banat 60 (Banatska Subotica-Cerovica - PI. V/1 şi Vrfac-At).
Categoria statuetelor antropomorfe în picioare realizate prin alăturarea
jumătăţilor longitudinale este întâlnită începând din faza B 2C în descoperiri
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ca cele de la Zorlenţu Mare 61 (PI. V/3),i unde la bază picioarele nu sunt
individualizate. Ele sunt întâlnite şi în faze mai târzii ale culturii Vinca, la
Rast 62 <PI. V/5) şi Gradac 63 (PI. V/4, 9), cu tălpile mai mult sau mai puţin
individualizate.
Alt tip îl constituie cel a cărui piese componente au fost realizate separat şi
asamblate ulterior. De la Porodin &1 <PI. V/2) provin picioare separate, mărturie
a acestui mod de realizare a întregului. Alt exemplar, foarte bine executat, a
cărui parte inferioară a fost realizată prin alăturarea picioarelor, este cea de la
Kosovska-Mitrovica 65 <PI. V/6). În alte cazuri, după o porţiune în care continuă
să rămână apropiate, picioarele se despart, individualizându-se, cum este cazul
unei statuete masculine dezbrăcate de la Valac 66 <PI. V/7).
O figurină găsită în Servia 6 ; <PI. V/8), documentează o altă modalitate
de realizare a părţii inferioare - cea cu picioarele uşor depărtate şi unite
printr-o zonă mult subţiată.
Decorul în meandre şi cel spiralic sunt amplu ilustrate în plastica
antropomorfă din multe aşezări vinciene. Descoperirile de la Rast sunt
reprezentative din acest punct de vedere.
3. Statuetele cu partea superioară în formă de cruce şi cea inferioară
în formă de clopot.
În aria culturii Sălcuţa există două astfel de exemplare, ambele fragmentare,
descoperite în aşezarea eponimă (stratul Ilc). O piesă are un decor incizat 68 (PI.
V/10), iar braţele în cruce sunt găurite. Cealaltă, ce păstrează partea inferioară
aproape în întregime &.1 <PI. V/11 ), prezintă clopotul fustei gol în interior, pe o
porţiune mai mică decât cea obişnuită pentru formele tipice din această grupă.
Pentru locuirea vinCiană de la Turdaş este amintită o astfel de figurină 70
(PI. Vl/1), cu un decor din puncte incizate, considerată de origine egeeană.
O statuetă asemănătoare, ce provine de la Gornca 71 (fragmentară), de
dimensiuni mai mari, prezintă un motiv incizat şi este goală în interior, mai
jos de zona braţelor.
4. Statuete antropomorfe în poziţie şezând
Deşi constituie o caracteristică a grupei sudice a culturii Bubanj, sunt
întâlnite şi în alte teritorii. Se împart în trei categorii: a. în poziţie semişezând;
b. şezând pe un scăunel; c. şezând pe pământ.
4a. Statuete antropomorfe în poziţie semişezând
Reprezintă tipul cel mai des întâlnit. Capul, în cazul în care se păstrează,
este redat schematizat. Exemplarul din stratul Ila de la Maliq 72 are partea
61

E. Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică de pe teritoriul României,
Editura Academiei, Bucureşti, 1995, p. 153, fia-. 24/5.
62
VI. Dumitrescu, op. cit., Pl. 11/54, 57.
63
O. Hăckmann, op. cit., Taf. 27/671, 670.
64
Ibidem, Taf. 16/489.
•
65
Ibidem, Taf. 221759.
66
Ibidem, Taf. 24/544.
67
Ibidem, Taf. 16/412.
68
D. Berciu, op. cit., Pl. 153/3.
69
Ibidem, Pl. 156/3.
70
M. Roska, op. cit., p. 328, Taf. CXLII/17.
71
Nepublicată (Muzeul Banatului Montan Reşiţa)
72
F. Prendi, op. cit., Tab. X/a.
https://biblioteca-digitala.ro

87
superioară

de cruce, capul uşor alungit, conic, fără nici o
diferenţiere anatomică (Pl. Vl/6). Cea inferioară, cu picioarele apropiate,
are o formă semicirculară, sugerând poziţia semişezând. Fesele sunt realizate
unghiular.
Mult mai realist executată este reprezentarea feminină (fragmentară) de
la Bakarno Gumno 73 (PL. Vl/2), surprinsă în aceeaşi poziţie. Picioarele sunt
îndoite în unghi ascuţit şi au genunchii şi tălpile marcate. Partea dorsală şi
spatele, cât se păstrează, au fost modelate cu atenţie, urmărindu-se redarea
trăsăturilor anatomice ale corpului.
Din aşezarea de la Crnobuki provin două statuete atribuite acestui tip 74 ,
dintre care una este fără cap, braţe şi o parte din picioare. Cealaltă, de
asemenea fragmentară (îi lipseşte partea inferioară a corpului), a fost încadrată
acestei grupe datorită poziţiei aplecate înainte a trunchiului. Elementele
feţei sunt ceva mai clare: ochii modelaţi, creştetul capului tras în afară,
nasul stilizat. Figurina, cu gâtul alungit şi sâni marcaţi, prezintă pe umeri
trei incizii paralele care se încrucişează în spate, corespunzând probabil
unor benzi sau unor elemente de costum.
Un alt exemplar ce provine din aşezarea de la Suplevec 75 (Pl. Vl/4), aflat
în poziţie semişezând, este o reprezentare feminină fără cap, cu braţele
îndreptate în jos. Picioarele continuă arcuirea părţii posterioare.
O caracteristică a pieselor prezentate mai sus o constituie absenţa unei
steatopigii pronunţate. Statueta de la Grabar-Svracar 76 (Pl. VI/3) constituie
o excepţie datorită formelor ample din zona pântecului şi a feselor.
4b. Statuete reprezentând figurine antropomorfe aşezate pe un scăunel
•
În aria culturii Sălcuţa sunt cunoscute puţine exemplare de acest tip.
Unul provine din Macedonia 77 (Pl. Vl/7). Partea superioară, realizată cu
braţele în cruce, are pântecele şi şoldurile în relief, iar cea inferioară nu are
picioarele diferenţiate, scăunelul fiind o componentă anatomică a corpului..
Acelaşi mod de tratare a jumătăţii inferioare a fost întâlnit şi la Sălcuţa 711
(PI. Vl/5) (piesa este păstrată foarte fragmentar).
4c. Statuete antropomorfe şezând pe pământ
De la Valea Anilor (jud. Mehedinţi) (Pl. VIl/3) provine o astfel de figurină,
despre care, datorită stării fragmentare, nu putem să precizăm decât poziţia
în care se află. Mult mai elaborată este cea din aşezarea de la Crnobuki 79
(Pl. VIl/1), a cărei poziţie este şezând, cu genunchii uşor ridicaţi. Capul
prismatic, nu are delimit~te componentele feţei, iar corpul este zvelt, cu
braţele îndreptate în jos. In staţiunea Bakarno Gumno 80 (lângă Prilep) în
în
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nivelurile la, Ib, II, au fost întâlnite atât figurine antropomorfe aşezate pe
sol, cât şi pe tron 81 • Cele de la Usta na Drim 82 (pe Struga) se apropie de
tipurile descoperite la Crnobuki şi Bakarno Gumno.
Pentru varianta transilvăneană a culturii Vinca statuetele tronând sunt
rare. Din staţiunea de la Turdaş, figurina (PI. Vl/8) 83 ce păstrează detalii
ale îmbrăcămintei, şedea probabil pe un tron. Ea păstrează între umeri o
gaură pentru fixarea unui cap mobil, fiind o combinaţie între tipul şezând şi
cel cu cap mobil.
•
La Vinca, încă de la adâncimea de 8 m, au apărut resturile unor statuete
şezând 84 • La sfârşitul fazei R.!C tipurile se diversifică şi apar unele noutăţi:
figurine tronând şi altele ghemuite 115 • Primele stau pe scăunele (cu porţiuni
închise) şi au mâinile arcuite, aşezate pe şolduri, aşa cum este cazul statuetei
de la Rast 86 (PI. Vll/6). Ele au fost mult mai bine realizate decât cele
ghemuite. Piesele aparţinând fazei D 117 , reflectă o degradare calitativă. Tipul
dispare Oa Vinca) de la 3,2 m adâncime. De o calitate mai bună sunt
figurinele cu scăunele, fără partea inferioară. Statuetele aşezate pe un
scăunel de la Temes-Kubin (faza D) se deosebesc foarte puţin de cele din
regiunea dunăreană sârbă 88 •
Motivul tronând este ilustrat şi prin figurine masculine, întâlnite frecvent
pc Valea Moravei 119 • În regiunile sudice, piesele sunt de o calitate deosebită,
bine modelate şi bogat ornamentate 90 , caracteristică ce se menţine şi în fazele
târzii. În Serbia numărul lor a fost mai scăzut decât în regiunea dunăreană.
Din descoperirile atribuite fazelor Vinca-Plocnik I sau II din Banatul
Iugoslav, de la Crvena Crvka-Carina 91 , provine o statuetă aşezată pe un
scăunel, cu sâni şi filră a avea sexul marcat. Ea a fost realizată disproporţionat,
cu partea superioară de dimensiuni mult mai mari decât cea inferioară,
masivă şi în raport cu scaunul pe care se află. Această jumătate, cu braţe
redate plastic, emană o forţă deosebită. Figurinele cu picioare scurte se
întâlnesc îndeosebi în cultura Vinca târzie din regiunea Moravei, fiind mai
frecvente decât la Vinca 92 •
Un alt tip de statuetă aşezată pe un scăunel o reprezintă cea de la
Divostin 93 , din faza Ilb, cu detaliile anatomice (mai puţin faţa) redate
realist. Şi în acest caz remarcăm că braţele şi capul sunt mai puternice
comparativ cu restul corpului.
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În cultura Vinca reprezentările antropomorfe aşezate direct pe pământ
sunt mai puţin numeroase decât cele pe tron sau scăunel. Acestui tip
categorial îi aparţine piesa de la Crvena Crvka-Carina 94 , redată cu picioarele
uşor depărtate şi o steatopigie pronunţată. Braţele şi sexul nu sunt indicate,
iar partea dorsală este străbătută de o perforaţie verticală.
Originea sud-balcanică a statuetelor pe tron este clar documentată, căci
ele au fost întâlnite în Thessalia încă din neoliticul timpuriu 95 •
5. Statuete antropomorfe cu cap mobil
Prezintă între umeri un şănţuleţ pentru fixarea capului mobil. El are
lungimi şi grosimi diferite şi uneori străbate întregul corp.
Întocmai ca în cazul tipului precedent, ele sunt mai numeroase în regiunile
sudice (Suplevec, Bakarno Gumno) şi în stratul Ila de la Maliq, însă se
întâlnesc şi în nord, în aria culturii Sălcuţa.
Două exemplare provin de aici, ambele fragmentare. Cel de la CuptoareSfogea 96 prezintă jumătatea superioară a unei statuete fără sâni (PI. VII/2),
trapezoidală în secţiune transversală, cu braţe conice în formă de cruce. Pe
piept sunt plasate alveole uşor adâncite, redând probabil un accesoriu
vestimentar. Gaura pentru fixarea capului, puţin adâncă, nu este masivă. Cu
totul altfel arată piesa de la Sălcuţa-Piscul Cornişorului 97 (PI. VIIl/3), legată
de această grupă datorită perforaţiei ce o străbate în întregime. Ea este de
tipul cu braţele în cruce, cu sâni marcaţi şi cap trapezoidal, cu elementele
feţei redate realist şi marcate prin mici perforaţii în zona gurii şi a urechilor.
Din canalul ce o traversează vertical se desprinde unul mai subţire, ce
comunică cu zona gurii. Această reprezentare feminină a fost legată de
practici magice.
În regiunile sudice acest tip de statuetă se prezintă sub mai multe
variante. Cele mai frumoase sunt cele în picioare, dezbrăcate, cu trăsăturile
anatomice armonios realizate. Ambele exemplare
astfel executate sunt
feminine, cu sâni marcaţi şi braţe laterale. Ele provin de la Suplevec 98 (Pl.
VIIl/2) şi din stratul Maliq Ila (Pl. VIll/1) 99 •
Alte piese reprezintă tot statuete în picioare, însă îmbrăcate. Vestimentaţia
este sugerată
prin incizii ce o fac să pară mai simplă sau mai amplă.
Exemplarul de la Maliq 100 (Pl. VIII/4) este foarte bine realizat din acest punct
de vedere, efectul obţinându-se doar prin modelare şi puţine linii incizate. Cel
de la Suplevec 101 (Pl. VIII/5), fragmentar, redă o îmbrăcăminte mai complicată.
Altă parte dintre descoperiri păstrează jumătatea superioară, cu sâni
marcaţi (Suplevec 102 - Pl. VII/7, 8; Bakarno Gumno 103 - Pl. VIIl/6; Maliq
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PI. JX/1) sau nu (Suplevec 105 - PI. IX/4). Uneori în gaura de fixare a
rămas o parte din tija capului (PI. VIl/8). Statueta de la Bakarno Gumno (PI. VIII/6) prezintă paralele în Macedonia şi în sud, în aria
Rachmani 106 •
Figurinele cu cap mobil sunt bine cunoscute în aria culturii Vinca, însă
aici predomină cele de tip thessalic stilizate, în formă de V, comparativ cu
cele ce redau trăsăturile anatomice ale corpului omenesc.
De la Turdaş provin mai multe descoperiri ale unor astfel de reprezentări
(PI. IX/2, 6) care, datorită stării fragmentare, păstrează partea superioară cu
braţe în formă de cruce sau uşor arcuite 107 , sâni modelaţi şi pe spate sunt
indicate două linii în relief (probabil pieptănătura). Ca formă se regăsesc
aproape identic în cultura Gumelniţa şi Sălcuţa-Bubanj. Din aceeaşi aşezare
provine şi o figurină antropomorfă cilindrică prevăzută cu două braţe
rudimentare şi îmbrăcăminte redată prin incizii 108 (PI. IX/3).
Dintre reprezentările de acest tip găsite în aria culturii Vinca, menţionăm
exemplarul din Banatul iugoslav de la Banatska Subotica-Cerovica, atribuit
fazei Vinca-Plocnik I sau II 109 • Cu o secţiune transversală dreptunghiulară
şi o perforaţie adâncă, statueta feminină cu sâni şi sex marcate prezintă o
centură incizată în jurul mijlocului. În Banatul românesc, îndeosebi în
aşezarea de la Zorlenţu Mare sunt foarte bine reprezentate, fiind prezente
toate variantele acestui tip 110 •
Figurinele cu cap mobil de la Vinca, care prin formă aparţin sfârşitului
fazei D, se pot lega de Thessalia şi sunt caracteristice pentru faza Rachmani 111 •
În încheiere putem spune că multe elemente ale culturii Vinca, îndeosebi
cele aparţinând fazelor târzii, începând cu etapa B 2 C, se regăsesc în cadrul
culturii Bubanj-Sălcuţa. Ele s-au aflat în componenţa substratului cultural
premergător acestui complex, iar în anumite zone
indică chiar
contacte
culturale directe, fiind enunţat sincronismul Sălcuţa-Bubanj-Vinca D2 •
Uneori anumite reprezentări plastice considerate izolate sau regionale în
cultura Vinca vor deveni elemente definitorii ale plasticii sălcuţene (capetele
de pasăre). Altele, caracteristice pentru prima cultură, îşi vor menţine
importanţa în anumite zone ale celei de-a doua. Aceste fenomene documentează
manifestări spirituale cu multe elemente comune, importante în realizarea
unităţii culturale pe spaţii întinse.
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DER EINFLUSS DER VINCA-TURDAŞ KULTUR IN DER
ANTHROPOMORPHEN PLASTIK DER SĂLCUŢA KULTUR
(Zusammenfassung)
Von den typologischen Varianten der Tonplastik des Sălcuţa-Bubanj Komplexes
ausgehend, verfolgen wir die typischen Elemente der anthropomorphen Plastik der
Vinca-Turdaş Kultur. Dabei haben wir die Krivodol Kultur nicht in Betracht gezogen.
Aus typologischer Sicht kann man die Plastik der Sălcuţa Kultur folgendermaBen
einteilen: 1. Kreuzformige Statuetten; 2. Stehende Statuetten, 3. Sitzende Statuetten;
4. Figurinen mit mit glockenformigem Unterteil; 5. Figurinen mit beweglichen Kopf.
1. Kreuzfi:jrmige anthropomorphe Stattuetteen
Die Erzeugungsart der Arme erlaubt diese in mehreren Kategorien einzuteilen: la.
mit gespitzten, kegelformigen oder abgerundeten Armen ; lb. mit gut differenzierten,
abgerundeten oder rechteckigen Armen, die manchmal in einem nach oben oder nach
unten gerichteten Spitze enden ; le. Figurinen die auf Gewichte erzeugt wurden. Im
Falle der ersten zwei Varianten sind die Figurinen manchmal durechlăchert. Dies
wird von den Funden aus Sălcuţa, Valea Anilor, Cuptoare und Brăteşti belegt.
Im Vinca Material aus Turdaş erscheinen die kreuzformigen Statuetten nur in
geringer Anzahl. Die Plastik der siebenbtirgischen Funde unterscheidet sich von der
Plastik aus dem Donautal dadurch daB der Darstellung des Kopfes, des Korpers und
der Arme weniger Bedeutung zugemeBen wird. Gute Korrespondezen finden wir in
den Siedlungen dieser Art im Banat. Aus typologischer Sicht sind diese vielfăltiger
weil eben wegen ihrer Năhe an den stidlichen Gebieten.
Interessant sind die anthropomorphen Charakteristiken der Gewichte. Diese hatten
ihren Prototypus in der Vinca Kultur in den Bicske Statuetten, deren magische Rolle
sich auf wirtschaftlicher Ebene widerspiegelt.
Die Bemalung mit weiBer und roter Farbe erscheint schon in der frtihen VineaTurdaş Phase und dauert auch spăter an. Man begenet sie auch in den Sălcuţa
Siedlungen.
2. Stehende anthropomorphe Statuetten
Gewohnlich ist der Oberteil des Korpers flach wăhrend der Unterteil mehr oder
weniger realistisch dargestellt ist uzw.: a. mit unbetonten Beinen; b. mit zweiseitigen
Beinen und Huften. Nach der Art wie die untere Hălfte dargestellt ist kann man den
zweiten Typus in mehrere varianten einteilen: bl. Die beiden, der Lănge nach
gerichteten Hălften, sind einheitlich erzeugt; b2. Die Beine und der .KOrper wurden
getrennt hergestellt und nachtrăglich zusammengeklebt. Solche Funde sind von Krivelj,
Alăjel, Brăteşti, Maliq Ila, Kovilovo, die Hohle Zlot.
Die stehenden Statuetten erscheinen schon in der Phase A der Vinca-Kultur und
sie werden in der siebenbtirgischen Variante nicht begegnet. In der B2 Phase erscheinen
in Vinea einige neue Motive wie z.B. das der stehenden Mănner. Reichlich vertreten
sind die eingeschnittenen Măander- und Spiralornamente in einigen Vinca-Siedlungen
(Rast). Diese begegnet man auch auf den Sălcuţa-Objekte.
3. Anthropomorphe Statuetten mit gloekenformzigem Unterteil
Der Oberteil dieser Statuetten ist kreuzformig. Man kennt zwei Gegenstănde die
aus dem Gebiet der Sălcuţa Kultur stammen undzwar die aus Piscul Cornişorului.
Diese sind for die Vinca-Bevolkerung fremde Erscheinungen (ăgăische, kretanische).
4. Sitzenden anthropomorphe Stattueten.
Diese sind charakteristisch ftir die stidliche Gruppe der Bubanj-Kultur. Sie erscheinen
auch auf dem Gebiet der Salcuţa-Kultur.
Man kann sie in drei Katcgorien einteilen: n. halbsitzende; b. auf einem Sttihlchen
sitzende; c. direkt auf der Erde sitzende. Man fand solche in Crnobuki, Suplevec,
Bakarno Gumno, Metohija, Valea Anilor, Maliq Ila.
Die auf den Thron sitzende Stntuetten erscheinen selten in der siebenbtirgischen
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Variante der Vinca Kultur. Man begegnet sie viei ofter im Siiden undzwar in Vinca.
Am Ende der Phase B2C erscheinen einige Neuigkeiten: thronende oder kauernde
weibliche Figurinen. Es existieren aber auch gleichartige mănnliche Darstellungen.
Die sitzenden Figurinen haben einen siid-balkanischen Ursprung. Die thessalischen
Statuetten befinden sich schon fri.ih im siidlichen Raum der Vinca-Kultur.
5. Stattueten mit mobilem Kopf.
Zwischen den Schultern befindet sich eine Vertiefung die zur Einfiigung des
Kopfes client. Auch diesn Typus begegnet man ofter im siidlichen Bubanj Gebiet. Es
werden die Entdeckungen von Bakarno-Gumno, Suplevec, Maliq Ila, Cuptoare, Sălcuţa
prăsentiert. Oft sind die anatomischen Details und die Kleider betont. Es existiert
auch der Typus wo der Kopf nicht mit dem Korper fortgesetzt wird, der senkrecht
durchlăchert ist.
Diese darstellungsart ist gutbekannt in Raum der Vince-Kultur, wo euch die
thessalischen schematisierten ldole erscheinen.
Zahlreiche Elemente der enthropomorphen Plastik der Vince-Kultur, insbesonders
die aus den Phesen B2C und C finden wir auch im Falie der Bubanj-Sălcuţa-Kultur.
Sie dringen ein in den kulturellen Hintergrund der diesem Komplex vorausgeht oder
beweisen in einigen Zonen einen direkten kulturellen Kontakt und kiindigen gleichzeitig
die Salcuţa-Bubanj-Vinea 02 Phase an. Einige plastische Darstellungen, die als
regionale Erscheinungen in der Vinca-Kultur betrachtet wurden oder eine geringe
Frequenz haben wurden manchmal kennzeichnende Elemente der Sălcuţa-Plastik.
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PI. II
Cultura Sălcuţa-Bubanj : 1 - Sălcuţa ; Cultura Vinea -Turdaş : 2-3 - Bicske; 4 Crvena Crvka-Carina; 5, 10 - Predionica; 6 - J a blanica; 7 - Vrfac-At; 8-9 - Valac; 1112 - Turdaş
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PI. III
Cultu ra Vinca -Turdaş : 1, 4 - Turdaş ; 2-3 - Rast ultura
Cuptoare; 6 - Zlotska Peeina; 7 - Krivelj; 8 - Băile Herculane
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PI.IV
Cultura Sălcuţa-Bubanj: 1, 3, 8, 10-12 - Cuptoare; 2 - Almăjel ; 4, 9 - Krivelj; 5
- Maliq; 7 - Smedovac Cultura Vinea -Turdaş: 6 - Rast
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PI. V
Cultura Vin c a -Turd aş : 1 - Ban a tska Subotica-Cerovica; 2 - Porodin ; 3 - Zorlenţu
Mare ; 4 - Gradac; 5 - Rast ; 6 - Kosovska Mitrovica; 7, 9 - Valae; 8 - Servia; Cultura
S ălcuţa -Bubanj : 10-11 - Sălcuţa
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PI. VI
Cultura Vinca-Turdaş : 1, 8 - Turdaş ; Cultura Sălcuţa-Bubanj: 2 - Bakarno Gumno;
3 - Grabar Svracar; 4 - Suplevec; 5 - Sălcuţa; 6 - Maliq; 7 - Macedonia
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PI. VII
Cultura Sălcuţa- Bubanj : 1 - Krnobuki; 2 - uptoare; 3 - Valea Anilor; 7-8 Suplevec. Cultura Vinea-Turdaş : 4-5 - rvena Crvka-Carina; 6 - Rast
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PI. VIII
Cultura Sălcuţa-Bubanj : 1, 4 - Maliq; 2, 5 - Suplevec; 3 - Sălcuţa : 6 - Bakarno
Gumno
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PI. IX
Cultura Sălcuţa -Bubanj : 1 - Maliq; 4 - Suplevec; Cultura Vinea-Turda ş: 2-3, 6 Turdaş ; 5 - Banatsk a Subotica-Cerovica
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