PLASTICA VINCIANA DE LA GORNEA

Faza A a culturii Vinca, civilizaţie superioară pe deplin formată,
trăsături definite, care o deosebesc de cultura Starcevo-Criş, aflată în
plină evoluţie în momentul sosirii purtătorilor civilizaţiei vinciene, reprezintă cel mai timpuriu orizont în regiunea dunăreană 1 • Unul din epicentrele noii civilizaţii, care se va impune treptat civilizaţiei anterioare,
acoperind-o în bună măsură2 , îl reprezintă aşezarea de la Gornea (comuna
Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin), care este una din cele mai importante
cu

aşezări

Vinca A, atît prin poziţia cit şi prin vechimea sa, avînd întinse
cu aşezări şi civilizaţii contemporane: Starcevo-Criş tîrziu, Vrsnik,
Amzabegovo, Paradimi, Dikili Tash 3 •
Primele descoperiri din hotarul satului Gornea, aparţinînd epocii
neolitice, sînt făcute în primăvara anului 1968 cu prilejul unei periegheze executate de Ilie Uzum şi Gheorghe Lazarovici, urmată de săpături
sistematice, care au fost întreprinse an de an, cercetările continuînd şi
în prezent4.
Pe baza observaţiilor de la Gornea şi a studierii altor descoperiri
de la acest orizont cronologic, Gh. Lazarovici împarte faza A a culturii
Vinca din sistemul lui Vladimir Milojcic în trei etape: A 1, A 2, A 3 , adîncind opiniile lui S. Dimitrijevic şi ale altor cercetătoris. Astfel, studiind
evoluţia materialului ceramic (factură, forme, ornamente), cercetătorul
clujean încadrează cele cca 40 de complexe descoperite în punctul „Cău
niţa de Sus" în etapele A ale culturii Vinea după cum urmează: pentru
A 1 complexele Bordei 21 b (bordei - în continuare notat cu B), şi B 13 ;
pentru A 2 - B9 , B 15 , B 16 , B21c, B311 B32 , iar pentru A 3 cele mai caraoteristice
sînt complexele P 3 (platforma), Bm B 18 , B 26 , B 20 , B 34 , B 35 • In alte cornrelaţii

1 Gh. Lazarovici, în Banatica II, 1973, p. 30; Idem, în Banatica IV, 1977, p. 22;
Idem, în Gornea, Preistorie, 1977, p. 49.
~ Idem, în Banatica, III, 1975, p. 12-15; Idem, în Fest Pittioni, 1976, p. 206208; idem, în Banatica IV, 1977, p. 22-24; Idem, în Gornea, Preistorie, 1977, p.

49-64, 71.
3 Ibidem, p. 70.
4
Ibidem, p. 19-28. Intreruperi au fost intre anii 1970-1973. Săpăturile pentru preistorie au fost conduse de Gheorghe Lazarovici, căruia îi mulţumim pentru
bunăvoinţa de a ne pune
5 Jdem, în ActaMN,

la dispoziţie însemnările pentru studiu.
VIII, 1971, p. 475; Idem, în Banatica I, IV, 1977, p. 22

urm.
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plexe sînt greu de separat elemente Vinea A de fenomenul de sinteză
Starcevo-Criş 6 , în B;-8 , P 4 şi altele.
Prin lucrarea de faţă încercăm să aducem cîteva contribuţii la clarificarea unor probleme legate de plastica celei mai vechi faze a culturii
Vinca. Avind în vedere că acest domeniu a fost prezentat în diverse studii
precum şi în lucrarea monografică despre Gornea 7 , fără a fi aprofundată
însă, credem că ne facem o datorie, adîncind studierea plasticii fazei
Vinca A..
Sursă istorică, prin contribuţia pe care şi-o aduce la reconstituirea
imaginii despre om şi a trăsăturilor sale psiho-spirituale în raport cu
concepţiile magico--religioase 8 , plastica vinciană este bogat ilustrată în
cuprinsul Banatului, începînd încă din fazele tîrzii ale culturii StarcevoCriş9.

Păstrată destul de fragmentar, plastica fazei Vinca A reprezintă
aproape 15% din totalitatea plasticii aparţinînd culturii Vinea de pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin. Deşi schematizarea şi stilizarea figurinelor reprezintă o trăsătură esenţială 10 , uneori s-au păstrat proporţiile şi
raporturile dintre diferite părţi ale corpului omenesc 11 •
In stadiul actual al cercetărilor, plastica antropomorfă este reprezentată de figurine feminine în picioare, corespunzînd categoriei A, dup<1
sistemul de clasificare al lui Miluitin Gara.Sanin 12 şi respectiv categorici I
după sistemul lui Iosip Korosec şi Dragoslav Srejovic 13 .

TIPURI DE FIGURINE

Din numărul destul de mare de figurine antropomorfe păstrate întregi sau fragmentare (aproape 45), distingem următoarele tipuri sau
categorii:
I Figurine cu corp cilindric încadrate de Garasanin în categoria .4. 1 ,
iar de Korosec în la, care continuă tradiţiile neoliticului timpuriu 14 •
1. Figurină [(pl. IV /2), nr. inv. A 3487], din pastă fină de culoare că
rămizie, faţa triunghiulară, nas mic, rotund, ochii redaţi prin incizii oriG Idem, în ActaMN, VII, 1970, p. 409 şi urm; Idem, în Banatica II, 1973, p. 47_
p. 22; idem, în Gornea, Preistorie, 1977, p. 65-68.
1 Ibidem, p. 61.
s Eugen Comşa, în Apulum, XIII, 1975, p. 16.
9 E. Nagy, în AE 1911, p. 156; I. Kutzian, A Koros Kultura, 1944, p. 80; Gh.
Lazarovici, în ActaMN VI, 1969, p. 18, fig. 10; idem, în Banatica, III, 1975, fig.
3 /1-2, 4/1-2, 5 /1-5.
10 d. VI. Milojcic, în BSA, XLIV, 1949, p. 272.
11 cf.
Silvia Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României,..
1974, p. 89.
12 M. Gara;;anin, in Hronologija vincanske grupe. 1951, p. 16.
1a J. Koros, în Arheoloski radove i rasprave, vol. 1, 1959, p. 88; D. Strcjovic~
în IPEK, 21, 1964-1965, p. 31.
14 Vt. Markotic, în Adriatica, 1970, p. 74; D. Srejovic, op. cit., p. 28-42.
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zon tale, sexul prin incizie verticală, iar fesele printr-o proeminenţă orizontală; ornamente două incizii pe creştet şi trei incizii unghiulare
dispuse sub bărbie. Orizont Vinca A 3 •15 . Analogii pentru faţă, dar mai
ales pentru maniera de redare a ochilor în Grecia centrală 16 , destul de
apropiate la Turdaş 17 • S-ar putea să joace rol genetic pentru figurinele
de la Tărtăria 1 s.
2. Fragment figurină [(pl. X/2), nr. inv. A 3451], culoare brun-închis, bazinul redat printr-o proeminenţă fără incizie, sexul prin incizie
triunghiulară 19 • Analogii pentru maniera de redare a sexului, fenomen de
tradiţie Starcevo-Criş, la: Gura Văii2°, Drnokalacka Bara 21 .
3. Fragment figurină (pl. IV /1), din pastă cenuşiu-roşcată, fesele reprezentate prin proeminenţe separate prin incizie, secţiune aproape cilindrică22. Joacă rol genetic pentru figurina de la Liubcova 23 .
4. Fragment figurină (pl. 1/7), păstrată doar partea inferioară, pastă
<le cu}oare roşie-cărămizie 24 • Analogii la Tărtăria 25 •
5. Fragment figurină (pl. VIII/3), prezentînd un fel de talpă 26 .
6. Fragment figurină, (nr. inv. A 16.050), de asemenea prevăzută cu
talpă. Orizont Vinea A 127.
7. Fragment figurină (pl. 1/4), din pastă fină, de culoare cenuşiu
gălbuie, fese separate prin incizie, secţiune uşor ovală, cu talpă 28 .
8. Fragment figurină [(pl. II/4), nr. inv. A 22.869], pastă cărămizie,
faţă triunghiulară, nas mic, rotund cu două orificii, de o parte şi alta,
ochii - două incizii oblice. Nepublicat.
9. Fragment figurină [(pl. VIII/3), nr. inv. A 23.827], din pastă de
culoare cafenie, urmă de sin. Nepublicat. Analogii la Fratelia29.
15

Gh. Lazarovici, în Cornea, Preistorie, 1977, pl. LXV /4; Idem, în catalogul
româno-iugoslave: „Comori arheologice în regiunea Porţilor de
Fier";
Idem, în teză de doctorat (ms. - în continuare teză), fig. 10/A 24.
16 L. Franz, în IPEK, 1934, pl. 10/4.
17 M. Roska, Die Sammlimg Zs6fia von Torma,
Cluj, 1941, pl. CXXXIV /21,
CXXXVIl/5.
18 N. Vlassa, în Dacia N.S„ VII, 1963, p. 489, fig. 6/1-2.
19 Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, fig. 7/15; idem, în Gornea Preistorie,
1977, pl. LXV/15; idem, în teză, fig. 10/A 25.
20 P. Roman, V. Boroneanţ, în Drobeta, 1974, pl. VI/5, p. 122.
21 N. Tasic, E. Tomic, în Crnokalacka Bara, 1969, pl. VIII/14.
22
Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, pl. 7 /11; idem, în Cornea, Preistori~.
1977, pl. LXV/11; idem, în teză, fig. 20/A 11.
23 E. Comşa, în SCIV, 16, 3, 1965, p. 550, fig. 5.
24 Gh. Lazarovici, în Banatica II, 1973, fig. 7/10; idem, în Gornea Preistorică,
1977, pl. LXV /10; Idem, în teză, fig. B/10.
25 N. Vlassa, op. cit., p. 489, fig. 6/6-8.
26 Gh. Lazarovici, teză, fig. 20/B 12.
27
Ibidem, fig. 20/B 13; ne exprimăm regretul că nu am putut avea la dispoziţie piesele în totalitatea lor, precum şi datele necesare realizării unui catalog.
28
Gh. Lazarovici, în Cornea, Preistorie, 1977, pl. LXV /1; Idem, în teză,
fig. 20fA 1.
2 Colecţia Andrei Agatha, Timişoara.
expoziţiei

https://biblioteca-digitala.ro

D.

36
10.
orificiu
11.
12.

Fra.gment

în partea

figurină [(pl.
inferioară 30 .

Bălănescu

I/1), nr. inv. A 3690],

prezintă

un mic

figurină,

(nr. inv. A 14.536)31.
orizont Vinca A332.
Aceleiaşi categorii de figurine cilindrice îi aparţin următoarele fragmente, din care s-a păstrat doar capul, prezentînd cu mici modificări
aceeaşi faţă triunghiulară, cu nasul redat printr-o mică proeminenţă rotundă sau conică, iar ochii prin incizii oblice sau orizontale.
1. Cap de figurină [(pl. II/3), nr. inv. A 3692]. Prezintă ca ornamente
două şiruri de orificii dispuse pe creştet şi pe ceafă 33 . Analogii pentru
faţă fără nas la Saboc3', pentru ornamente la Rîpaas şi Dimini36 •
2. Cap de figurină [(pl. II/6), nr. inv. A 3691], cu nas prelung, ochii
- două incizii oblice3 7 • Analogii pentru nas şi ochi la Za·rkovo IIP 8, numai pentru nas la Vrsac3 9 şi Fratelia4o.
3. Cap de figurină [(pl. II/2), nr. inv. A 3689], nas mic, rotund, ochii
- două incizii obliceu. Joacă rol genetic pentru figurinele de la Liubcova42. Analogii la Balta-Sărată 43 , Parţa 44 , Vinea - orizont Vinca B 1 41i~
Turdaş4 6 şi Fratelia' 7 •
4. Cap de figurină [(pl. II/1), nr. inv. A 14.498], faţa foarte prelungă.
nasul rotund în directă legătură cu ochii4 8• Analogii pentru ochi şi ceafă
la Tărtăria4 9 , Vrsac- Musik-kanal5°.
A doua mare categorie de figurine, multe păstrate în stare fragmentară, o reprezintă cea a figurinelor prismatice sau plate, la care apar
totuşi încercări timide de redare a detaliilor anatomice sau de steatopigie51.
Fragment
Fragment

figurină,

teză,

30

Gh. Lazarovici, în

Jl

Ibidem, fig. 20/c 3.
Ibidem, fig. 20/c 2.
Ibidem, fig. 20/B 4.
M. Vasilijevic, în AP, 10, 1968, p. 13-14.

J2
33
34

35
30

S.

Dumitraşcu,

în

fig. 20/B 16.

Lucrării ştiinţifice,

1972, p. 49-67.

Handbuch, II, 1968, fig. 134/1; I, p. 446.

Gh. Lazarovici, în teză fig. 20/B 1.
D. şi M. Garasanin, în Starinar, III-IV, N.S., 1954, fig. 38.
30 B. Milleker, în Starinar, XIII, 1938, p. 121, fig. 14/1.
40 Colecţia Andrei Agotha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 9.
41 Gh. Lazarovici~ în teză, fig. 20 /B 2.
42 E. Comşa, în Banatica, I, 1971, p. 90, fig. 1.
43 S. Dumitraşcu, în Lucrări ştiinţifice, 1969, pl. III/2a.
44 Gh. Lazarovici, în Tibiscus, II, 1972, pl. IX/1-2, 8.
45 M. V~ic, în PV, III, 1936, pl. XXVII/136, XXXI/154.
40 Handbuch, II, 1968, pl. 181 /5, 20, 26, 35, 39, 45.
47 Colecţia Andrei Agotha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. A /C 1.
48 Ibidem, fig. 20/B 3.
49 N. Vlassa, op. cit., p. 489, fig. 6/1-2.
~ B. Milleker, op. cit., p. 121, fig. 14/1.
51 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VII, 1970, p. 486, fig. 10; Idem, in Banatica, li,
1973, fig. 7/7.
37
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II. Figurine prismatice

1. Figurină (pl. 1/9), cu nas rotund, ochii - două incizii orizontale 52 .
Analogii la Oszentivan VIII5a, Fratelias4, destul de apropiate de Vinca 55 ,
Turdaş 56 •

2. Fragment figurină (pl. IX/5), prezintă încercări de redare a sinişi sexului prin proeminenţe rotunde5 7• Analogii la Fratelia58 •
această categorie pot fi încadrate şi fi,gurinele din planşele 1/3, 1/8.
III. O categorie destul de largă o reprezintă figurinele la care apar
încercări mai îndrăzneţe de redare a detaliilor anatomice, o reprezentare
mai realistă şi mai plastică în acelaşi timp - figurine denumite deocamdată „modelate plastic"so.
1. Fragment figurină [(pl. VIIl/1), nr. inv. A 15.677], reprezentare
cu braţele înălţate, sîni modelaţi. Orizont Vinea A 360 .

lor
In

2. Figurină [(pl. VII/2), nr. inv. A 3687], sîni redaţi prin proeminenmîinile prin prelungiri laterale prevăzute cu două perforaţii pe fiecare
parte 61. Analogii la Vinca62, destul de apropiate de Zorlenţu Mare 63 •
3. Figurină [(pl. 111/4), nr. inv. A 23.397], din pastă cenuşie-neagră,
sinii redaţi prin două proeminenţe conice, sexul de asemenea, prin proeminenţă conică, corp foarte zvelt, aproape cilindric. Nepublicată. Analogii la Turdaş64.
4. Fragment figurină [(pl. 111/3), nr. inv. A 22.870], prezintă o steatopigie destul de accentuată cu o perforaţie în dreptul şoldurilor. Nepublicat.
5. Fragment figurină (pl. IV /4), talie şi sini modelaţi 6 5. Analogii la
Zorlenţu Mare6a.
6. Figurină [(pl. IX/1), nr. inv. A 3685], faţă probabil triunghiulară,
cum se poate observa după limitele marginale, braţele perforate, fesele
ţe,

5 2 Idem, în Gornea, Preistorie,i 1977, pl. LXV /7; Idem, în teză, fig. 20/A 7;
Gh. Lazarovici consideră acest tip de figurine caracteristic pentru etapa Vinca
A 3 -Starcevo IV, vezi Cornea, Preistorie, 1977, p. 73.
53 I. Banner, M. Parducz, în AE, 1946-1947, p. 26, fig. 4.
54
Colecţia Andrei Agatha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 8.
55 M. Vasic, op. cit., pl. XIII/60.
56
M. Roska, op. cit., pl. CXXXIX/1.
57 Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, fig. 7/13; Idem, în Cornea, Preistorie
1977, pl. LXV /13; Idem, în teză, fig. 20/A 13.
58
Colecţia Andrei Agatha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 14.
9
'' Termenul folosit de Gh. Lazarovici.
60 Gh. Lazarovici, în teză, fig. 20/B B.
61 Ibidem, fig. 21/B 11.
" 2 M. Vasic, op. cit., pl. VII/27, 25, cu o singură perforaţie, pl. VIII/31 la
adîncimea de 9,2 m, cu două perforaţii.
na E. Comşa, O. Răuţ, în SCIV, 20, 1969, 1, p. 6, fig. 2/2, 3/5.
64
M. Roska, op. cit., pl. CXXXVII/2.
65
Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, fig. 7 /6; idem, în Cornea, Preistorie,
1977, pl. LXV /6; Idem, în teză fig. 20/A 6.
66
E. Comşa, O. Răuţ, op. cit., fig. 2/12.
67 Gh. Lazarovici, în catalogul expoziţiei româno-jugoslave.
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o proeminenţă lăţită, pe creştet două incizii adînci. Orizont Vinca
A 3 r. 7 • Analogii la Turdaş 68 •
7. La unele piese sînt redaţi sinii (pl. IV /3), avînd analogii la Fratelia1'!', iar la altele apar ornamente cu incizii unghiulare deasupra lor
(pi. Y 2, IX/2).
necapitulînd, pe baza descrierilor de mai sus, putem arăta că faţa
figurinelor este aproape întotdeauna de forma unui triunghi de diferite
mărimi, alungit (pl. II/1,6) sau mai scurt (pl. II/3,4) modalitate de reprezentare întîlnită şi în fazele următoare 70 • La figurina prismatică (pl.
I '9) faţa nu este delimitată, dar apar deja ochii redaţi prin incizii orizontaje şi nasul mic rotund. Adesea, ochii sînt reprezentaţi prin incizii
oblice, unghiulare11.
Braţele apar ca nişte prelungiri laterale, simple, sau cu una-două
perforaţii (pl. VIII/2) sistem întîlnit şi la figurinele de la Zorlenţu
Mare 72 iar uneori sînt înălţate (pl. IX/1), prezentînd analogii la
Vinca' 3 .
Sexul este redat prin incizie triunghiulară (pl. X/3) - manieră de
redare întîlnită la figurinele cilindrice - incizie verticală (pl. IV /2), cu
analogii la Ostrovu Banului74 sau prin proeminenţe (pl. I/9, III/4, IX/5)
întîlnită de obicei la figurinele plate (prismatice).
Bazinul este reprezentat fie prin proeminenţe conice (pl. lII/4,
IV 2), fie prin proeminenţe rotunde sau ovale, despărţite prin incizie
\"erticală (pl. IV /1). Steatopigia apare destul de timid (pl. I/3, III/3). Uneori, se întîlnesc mici perforaţii în dreptul bazinului sau şoldurilor (pl. I/1,
III/3).
Picioarele nu sînt schiţate, iar la figurinele cilindrice este comună,
aşa-numita talpă o mică prelungire ovală (pl. I/3, III/2,4). O asemenea
talpă masivă chiar, se întîlneşte la unele figurine precucuteniene de la
Traian - Dealul Viei, din categoria A 75 •
Ornamentele sint foarte sărace în această fază; aproape singular este
sistemul de orificii pe creştet şi pe ceafă (pl. II/3), de incizii unghiulare
dispuse sub bărbie (pl. IV /2) sau pe creştet (pl. III/2) care simbolizează
probabil părul. Acest sistem de ornamentare îşi găseşte analogii la Zoru~

M. Roska, op. cit., pl. CXXXVII/9.
Andrei Agatha, Gh. Lazarovici, în teză, fig. 21/J 11.
10 Vezi E. Comşa, în Banatica, I,
1971, p. 90, fig. 1-2; Gh. Lazarovici,
Gornea, Preistorie, 1977, p. 61; E. Comşa, O. Răuţ, op. cit„ fig. 1/2, 4, 6, 8; M. Roska,
op. cit., pl. CXXXIX/2-3, pl. CXXXVIII/3, 10.
1 1 Vl. Milojcic, op. cit., p. 272.
n E. Comşa, O. Răuţ, op. cit., fig. 3/5.
7 " Braţe sub forma unor prelungiri mici, vezi la M. Vasic, op. cit„ fig. 3, 5,
6, 23, 28, 29.
74 P. Roman, V. Boroneanţ, op. cit., figurină găsită în mediu Starcevo-Criş
tîrziu .
.,, Silvia Marinescu-Bîlcu, op. cit., pl. 90.
•;9 Colecţia
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lenţu Mare76 şi Turdaş 77 • Destul de rar apar
formă de ,paranteze dispuse deasupra sînilor

ornamentele prin incizii sub
(pl. V /2).
Lipsind din păcate încadrarea cronologică precisă la majoritatea pieselor, nu ne permitem să schiţăm o anumită evoluţie a formelor sau ornamentelor în cadrul fazei Vinea A. Putem însă arăta că tipul de figurine cilindrice cu talpă este mai des întilnit la orizont Vinca A 1 şi tot
mai rar sau aproape deloc la alte orizonturi cronologice. De asemenea,
faţa de formă triunghiul1 ară se pare că este mai caracteristică pentru
Vinca A3 (vezi tabelul anexă).
O statistică riguroasă, importantă pentru o anumită stilistică a figurinelor nu poate fi realizată din cauza stării fragmentare a unora din
ele, lipsind, de asemenea majoritatea coordonatelor stratigrafice 78 .
In strinsă legătură cu figurinele de lut pot fi prezentate altarele (mă
suţele de cult), acestea împărţindu-se în două categorii:
I Altare cu măsuţa triunghiulară;
II Altare cu măsuţa rotundă sau ovală şi cu picioare scunde;
I 1. Altar cu trei picioare (pl. VIII/1), din pastă bună, cu ornamente unghiulare 79 • Analogii la Karanovoa 0 , Turdaşs1.
2. Altar [(pl. XI), nr. inv. A 3455], din pastă fină, bine arsă, lustruită, de culoare n~agră cu pete brun-cenuşii. Prezintă trei picioare,
la fiecare colţ cîte o protomă animalieră. Ca ornamente au fost folosite
benzi de incizii dispuse în unghiuri acestea fiind umplute cu o pastă albă
calcaroasă. In spaţiu[ liber di111tre benzi sint dispuse puncte incizate. S-au
păstrat urme de pictură roşie în aşa numita tehnică crustedR 2 •
3. Picioare de altare, aparţinînd probabil celor triunghiulare - caracteristică dată de forma plată (pl. VI/1), mărime şi ornamentele meandrice (pl. VI/3, 2)83.
4. Fragment de altar (pl. III/1) cu o figurină umană în partea inferioară a piciorului, reprezentare în aceeaşi manieră în care este redată
faţa la figurine. Prezintă ornamente în meandru 84 . Analogii la Crnokalacka Bara 85 .
71

;

E.

Comşa,

O.

Răuţ,

op. cit„ fig. 3/3.

77

M. Roska, op. cit„ pl. CXXXIX/2, 6.

;8

Supra nota 27.

w Gh. Lazarovici, în ActaMN, VII, 1970, p. 489, fig. 9/9; Idem, în ActaM1V,
\'III, 1971, p. 417, fig. 4/11; Idem, în Gornea, Preistorie, 1977, pl. LXIV /1: Idem,
in teză, fig. 10/B 22.
G. I. Georgiev, în l' Europe, p. 92, pl. VII/a, b, c.
' 1 M. Roska, op. cit„ pl. XCVIII/6.
8
~ Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, p. 40, fig. 2/2; Idem, în ActaMN, Vlll,
19îl. p. 417, fig. 4/6.
&:J Idem, în Banatica, II, 1973, p. 406;
Idem, în Gornea, Preistorie, 1977,
pl. XLIV /5; Idem, în teză fig. 10 /B 24.
84
Gh. Lazarovici, în Banatica, III, 1975, pl. X/5.
85
N. Tasic, E. Tomic, op. cit„ pi. XIII/6, unde apare o protomi'1 animalieră
pe muchia altarului.
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II. Altăraş [(pl. X/1), nr. inv. A 3449), din pastă gălbuie nu prea
bine netezită, cu o măsuţă rotundă şi patru picioare conice. Orizont
Vinea A 286• Analogii la Oszentivan vn1s1 şi Turdaşss.
Plastica zoomorfă este foarte slab dezvoltată în faza Vinea A, mai
des întilnite sînt protomele animaliere dispuse pe colţurile altarelor triunghiulare.
O piesă rară şi interesantă este figurina lucrată din marmoră galbenă
(pl. II/5), cu gîtul perforat iar botul şi urechile doar schiţate. Reprezintă
un cap de animal - onagru 89 , folosit, se pare, ca baston sau sceptru.
Piesa este un import sudic, probabil de origine cicladică 90 .
Rare sint şi reprezentările plastice de pe vase 91 •
1. Reprezentare de sex (pl. V /1) de pe un vas de cult (?), executat
aproape în aceeaşi manieră în care este schiţat sexul la figurinele cilindrice (incizie triunghiulară)92.
2. Reprezentare umană pe o toartă de vas (pl. VI/5), cu ochii redaţi
prin incizii oblice93.

• „
Aşa cum am amintit la începutul lucrării, plastica poate fi legată de
practicile şi credinţele magico-religioase. Impărtăşim această părere, care
de fapt este a majorităţii cercetătorilor, pornind de la o anumită canonizare a figurinelor şi de la anumite gesturi rituale: braţe înălţate, întinse
lateral. Maniera de redare a anumitor părţi ale corpului omenesc pare
destul de invariabilă, cel puţin în această fază a culturii Vinea. Dar dincolo de această semnificaţie, plastica antropomorfă şi zoomorfă, reprezintă o manifestare artistică şi denotă o înclinaţie şi gustul pentru frumos al purtătorilor culturii Vinca.
Mai mult chiar, urmînd o evoluţie de la schematizare la un anumit
realism, plastica fazei Vinca A a jucat, se pare, rol genetic pentru plastica fazelor următoare şi, aşa cum se poate observa pe baza analogiilor,
a îndeplinit acelaşi rol pentru plastica Vinca-Turdaş din Transilvania
Studierea acestui domeniu poate să aducă oricînd noi date cu privire
la evoluţia, direcţiile de dezvoltare, raporturile şi influenţele suferite de
civilizaţiile neolitice care au dăinuit pe teritoriul Banatului.

DANA BALANESCU
>6 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VII, 1970, p. 485, fig. 9/14; Idem, în Gorneo,
Preistorie, 1977, pl. LXIV/12.
87 I. Banner, M. Parducz, op. cit., p. 19, 39, pl. IX/7-8, 12.
88 M. Roska, op. cit., pl. XCVII,'9, XCVIII/I.

N. Vlassa, lucrare ms.
Gh. Lazarovici, în teză, fig. 20/C 1.
ni Capacele de vase vor constitui obiectul unei alte lucrări.
n2 Gh. Lazarovici, in Banatica, II, 1973, fig. 4/25; Idem,
Cornea.
1977, pi. LIIl/25.
93 Ibidem, fig. 7/16 pl. LXV/16.
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THE PLASTIC OF THE VINCA CULTURE FROM GORNEA
(S

u rn rn a r y)

The work tries to bring some contributions in order to elucidate problems
of the plastic of the oldest phase of the Vinea culture.
Describing some pieces discovered in the boundary of the Gornea village,
point „Căuniţa de Sus", the author shows that the antropomorfic plastic contains
three big types of feminine figurines:
I Figurines with cilindric body which continued the traditions of the carly
neolitic
II Prismatic or flat figurines
III Figurines which are plastically modelled.
In conection with the clay figurines the two categories of altare (little tables
of worship) are presented: I triangular altars II round altars.
The zoomorfic plastic from the Vinea A phase is very poor, together with
the animal reprezentations arranged on the corners of the altars from the first
category, a singular and interesting piece is the head of onagru, worked by
marble and it represents a southern import. The plastic representations from the
vases are also rare.
Following an evolution from the stylization to a certain realism, the plastic
of the Vinca A phase played a genetical part for the plastic from the following
phases and evcn for the Vinca-Turdaş plastic from Transilvania.
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PI I. Figurine cilindrice (I, 2, 5, 6); cilindrice cu talpă (7, 4); prismatice (3, 8-9).
Cilindric figurines (I, 2, 5, 6) ; cilindric figurlnes with sole (7, 4); prismatic figurines (3, 8-9).
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a.

3

b

l'I. II. Fragmente de figurine cilindrice (cap cu faţă triunghiulară) (1-4, 6); cap <le onagru (5).
Pragments of cilindric figurines (head with triangular face) (1-4, 6); head of onagru (5).
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Pl. III. Fragment de altar cu masei!. umanii. (1); figurine modelate plastic (2-4).
Fragment of altar with humane mask (1); figurines plastically modelled (2-4).
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PI. IV. Figurine cllindrice (1-2, 5); modelate plastic (3-4).
Cilindric figurines (1-2, 5); plastically modelled (3-4).
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PI. V. Reprezentare plastică de pe vas (I); figurină modelată plastic (2).
Plastic representation from the vase (1) ; plastically modelled figurine (2).
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PI. VI. Fragmente de altare ( 1-4) ; reprezentare umană de pe o toartă de vas (5).
Fragruents of al tars (I - 4) ; humane represcntation from an ear of a vase (5).
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.
. fragmente de altar (2-4).
PI. VII.
Altar triunghi(~)~
Triangular
altar
• ~~~ents of altar (2-4).
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Pl. VIII. Figurine modelate plastic (1-2), cilindrică. cu talpă (3); modelată plastic (4), cilindrică. (5).
Plastically modelled figurines (1-2), cilindric figurine with sole (3) ; plastically modelled figurine (4), cilindric figurine (5).
4 -
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PI. IX. Figurine modelate plastic (1-3); cilindrică (4); prismatică (5).
Plastically modelled figurines (1-3); cilindric figurine (4); prismatic figurine (5).
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?.
Pl. X. Altăraş rotund (I) ; figurină cilinclrică (2).
Little rournl altar (I) ; cilindric figurine (2).
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