TlPOLOGIA MĂŞTII ŞI A OCHILOR
iN PLASTICA ANTROPOMORFĂ VINCIANĂ
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In timp ce civilizaţiile orientale, atlate la acelaşi orizont cronologic comportă un pantcon dej�
format - zeii având atribute fixe şi Întruchipare umană şi unde tonul în semnificaţii il dau atributele lor
-, in lumea neolitică de la Dunărea de Jos, gestul şi ritmica sa aveau o Înscmnata semnificaţie rituală (O.
Drâmba. 1983. pA5), acestea fiind În strânsă legătură şi cu mascarea. folosirea măştilor la ritualuri şi
poate la spectacole rituale atesta rolul deţinut in economia sacru lu i
Modelarea plată a feţei ca şi geometrizarea trâsăturilor (linii sau muchii relicfate) indică atributele
unei măşti mai degrabă decât trăsăturile unei figuri omeneşti. La unele piese a fost incizată pe ceafă, prin
câte o linie, sfoara cu care era legată masca (E.Comşa, 1971, p.S7).
In llt!olitic. măştile sunt tipice pentru diferite perioad e cronologicc �i rclf1ti\' restrânse ca şi gamă
tipologică. Masca îşi face apariţia i'n neoliticul sud-est european odată ClI apariţia culturii Vinca
(Gh.Lalaroviei, 1980, p .20 figAn-IO). Cele mai evidente măşti apar pe tigurine1c aparţinând fazei
ornamentale ale culturii (Srejovic, 1968,XlI). [dolii cu masca triunghiulară apar, mai ales. Întâi În mediul
Criş târziu. odată cu faza Vinea A.
Forma măştilor s-a modificat de la perioadă la perioadă (probabil ea e fe ct al unor "mode" ritualc),
această formă putând fi considerată un clement important pentru clasificarea figurinclor şi mai ales În
vederca datării lor. În cadrul culturii Vinea, măştile reprel.entate pc figurine constituie două tipuri
principale. În parte paralele În timp:
1. Mă�ti de formă triunghiulară
? Măşti de formă pentagonală
Plastica fazei A ne este cunoscută din săpăturile de la Gornea şi Fralclia. De notat faptul că o scrie
de trăsăiUri ale etapelor /\ se perpetuează În faza B I a culturii, knomen valabil atât pent ru Banat, cât şi
pentru zona TransÎ 1 van ici.
Principala categorie tipologică, in cadrul idolil0r 311ll"opomorfi, o rcprezimă Idolii cilindrici. �are
au faţa acoperită cu o mască. modelată sumar, În formă de tr i u ng h i aproape echilateral, cu laturile pu\i n
arcllitc� având fruntea destul de lată (fig.l/A). Cenul de mascu uescris anterior se dezvoltă în plastica fazei
B 1 din Transilvania �i Banat (Gh.Lazarovici. ! 979, p.l 02). Nasul, în general este reprezentat printr-o
proeminent;!. iar ochii Îllcil.aţi segmental prin două tăieluri seu ne dispuse orizontal sali oblic (fig.2/A).
Pentru masca tr:unghiulară, Cu acest t ip de incizii imitând ochii. se U{lSCSC analogii În marea majoritate
a staţiuni lor (E.Comşa, 1969, fig.1 /4-8, I 2,14).
Un all lip de mască este tot de f0n11ă trillnghiulCJr�l. mar!!inea de sus a m[\stii fiind moderat arcuită
�i corespunde cu linia creştetului. distingându-se o uşoară tendinţă de prelungire In partea inferioard, către
b["bie (fig.I/B). Analogii pentru acest tip găsim la majoritatea statuctelor descoperite la Gornea. De
menţionat că aceste tipuri de staruete şi implicit de măşti. nu corespund cu dezvoltarea culturii În sine pe
haze Citrict cronologice, ci ele sunt forme care cvolucazf\ pa ral e l În timp. Ochii sunt reprezentaţi alături
de tipul prezentat, prin incizii În formă de "L", ce descriu un unghi drept. aşezate vertical (fig.2!B) satl
"blie (fig.2!C) În relalie cu axa feţei. ca in staliuni!e de la Zarcovo IV. Crnokalacka Bara sau Tărtforia
(N.Vlassa. 1963, p.489, fig.6/1-2).
Masca descrie o nouă form[1 triunghiulară, cu fruntea Iată. colţurile rotunjite, creştetul fiind cu
puţin mai Inalt decât marginea superioară a măştii. iar pal1ea dinspre bărbie este moderat arcuită (fig.I.C).
Analogii importante pcntru frulltea Iată găsim la Vine. (Vasic, 1936, III. pI.XVlliS2; pl.XX!103) sau
Zarko"o (N.Tasic, 1973, pI.XXXIX!l45; pI.LI!200).
Plastica fazei B se dezvoltă firesc din cea proprie faiei A. cvolulia ei deeurgând paralel (dar nu
identic) cu cea de la Vine-a, deO:.lfCCe în aceste z one se pilstrea7fl c aracterul arhaic al plasticii. fcnom�1l
transmis sud-\'c,;tului Tran silvan i ei prin intermediul Banatului (Gh.Lazarovici, 1979, p.91-92).
Tipul de mască triunghiulară se menţine de-a lungul celor patru faze de dezvoltare a culturii
Vinca.
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punct de vedere sculptura\. formele variate ale a�a numitei măşti
pcntagonale s-au dezvoltat în fa7a de trall z iţie de la perioada veche la cea
târzie. Faţa apare reprt:zcntată mai ales la figllrjncl� realist realizate şi este
o trăsătură a fazei baroce a culturii Villl'a. Cronologic, idolii sunt dataţi 12
ori7ant Vinea C-D (Vasic, 1.193",138 (5,6\1); 11,19.16,301,(6.2),322(4,7):
III, 1936, 129(7,8), 139(7,5), 140(7-7.5). 149(7,1), 183(6,4).
Forma capului arc marginea de sus uşor arcuită: ca şi b{irbifl� fruntea
liind alungită şi supraÎI1ăllată (tig. UD). Ultimul tip prezintă O bărbie puternic
lărgită şi o frunte Iară (tig.liE). masca în general aflându-se mai jos de
Înălţimea maximă a creştellllui.
La orizolll Vinea C-D. idoli de acest tip apar la Z o rl en lul Mare
(Comşa, Răuţ, 1969, p.ll, li�.4!1), Parţa, Chi�oda (Radu, 1978, p.66.
lig.XXI/19). Koro sck consideri. că figurînele Cli masca pentagonalft,
descoperite la Vinea îlltre 8-6 111 adâncill1e, au fost paralele în timp cu cele
aV'ând masca de fonn " pentagonală înca din cursul "/ei Vinea I:l (J. Korosek.
1959, p.103-104). M i luti n Garasanin susţine că tigllrinele cu mase"
penlagonală au fost folosite în perioada de la sfârşitul razei Vin('a-Tllrda:;; figurine descoperite între 6-/ III la Vinea (M. Garasanin, 1951.1'.177).
Pentru zona sud-dunăreană (Ser bia În srecial) caracteristică este
dispariţia feţei (măştii) În faza terminal" şi apariţia acelei fe ţe de pas"re (birJ
face), cc accenlueaz[t llasul pentru a indica Illai puţin celelalte detalii
anatomice, l!a devenind cea mai comună Corrnă (N.Tasic\ 1973, p.! 8).
Un alt clement necesar Încadrării tipologico-crollolngicc îl reprezintă
felul cum slint înÎaţişaţi ochii. La majoritatea statuctclor, ochii sunt redaţi
prin linii Încizate. subţiri. dispuse orizontal sau oblic. Bune analogii Întâlnim
la Vinea, Parţa, Gornea, Liubco\'3 sau Zorlen!ul Mare (Col11şa, Răuţ, 1969.
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1'.5, fig.l/1.4-S.8).
O alt" modalitate de ilustrare

ochilor apare sub forma a trei linii.
aşa Încât formează un triunghi n·ctangular (fig.2/D). Analogii pentru acest tip
Întâlnim În Serbia (N.Tasic, 1973. pI.XXXIX/ I,1 5 ).
In perioada de dCZVl)!tarc şÎ de În l1 0 rire a culturii. ochii sunl
reprezentati în mod realist. Ei pot fi migdalaţi şi alungili (tig.2/E). Formele
semirotundc de prezentarea ochilor cunosc. i n conc in ua re O scrie de variante:
primul tip are forma unui semicerc, dispus oblic, cu O uşoară tendinţă de
prelungire către baza nasului (fig.2/F) (Analogii la Banjica (Tasic, 1973,
pl. l l /6) , Kormadin (Tasic, 1973, pl.XXI V/80). UrmătorIII lip descrie un
semicerc, plasat orizontal, ochii fiind elaborati astfel Încât sa urmeze linia
nasului ( l i g.2/G) A nalogii la Grabovac (Tasic, 1973, pl. XV I 1155. p 1. LIII). Un
alt tip este reprezentat de ochii înÎaţişaţi sub forma secţiunii unui cerc
independent sau cu adăugiri (fig.2/H). Analogii la Vinea (Tasic, 1973,
pI.XXXIX!l46)). O formă, ce e drept mai rară, apare sub forma unui
semicerc, însoţit de !inii incizate. În grupe de câte trei) orizontale �i verticale,
imitând genele. Analogii la Banjica (Tasic, 1973, !ig.ll), .lakovo (Tasic,
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Fig.l. Tipologia Il1ăştii

1973, pI.XXIIJ!78).

Un studiu tipologie şi stilistic al sculpturii (incluzând şi idolii an tropomorfi ) face posibilă
distingerca a trei faze în evoluţia acesteia. Aceste stadii sunt influenţate de schimbările în conceperea
sculpturilor, în folosirea şi interesul lor, aceste stadii necorespunzând cu dezvoltarea culturii în sine.
Primul stadiu este reprezentat de figurinele ce au suprafaţa facilă modelată sumar. Corpul are
fomla unui cilindru, ca pul nefiind separat de corp. Potrivit tradiţiei Starcevo, ochii sunt indicaţi simplu,
prin linii incizatc dispuse paralel sau în formă de unghiuri drepte, alături de figurine cu ochii În for mă de
triullghiuri incizate. Analogii la: Banjica (Tasic, 1973, fig. I ,4), Zarkovo (Tasic, 1973, fig.174).
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Fig.2. Tipologia ochilor
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In a doua perioadă

se renunţă la formele vcchi, accentul punându-se pe inmulţirea detaliilor.

Sculpturile sunt mai variate. Fala
A t reia perioadă este una

e

modelată cu grijă. iar ochii capătă forme sel1licirculare.

de saturaţie, În care figurile sunt plate, În general. ornamentaţia corpu lui

îşi picrde importanta. Acum tigurinele au faţă semănând a pasăre (Tasic. 1973, p.21).
Cosiderăm că plastica vinciană şi implicaţiile riwale ale măştii in panicular reflectă un capitol
extrem de important al credinţelor şi superstiţiilor omului neolitic.
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TYPOLOGY OF �fASK A'\D f'YES
,'\ VI'\CA J'I.ASTIC ·\RT
SL�'IMARY

[n thl.! Ncolilhic. th..: masks are specific

fiJ!' ditlcrcnl chronological periods and qUÎ1C rcslrictcd JS typological
scalc. Thl.! ma�k app�ared in lhc SOUlh-East Europ�an Ncolithic logc thcr \vith th(: appear an cc ofVinca cu l ture The
ligurÎncs ha\"e the taccs (()vcred with a ritualic mask which tonns an oblique anglc: wi1h tilc face.
.

In Vi n ca culrm.... , thc masks can be divided inta twa:
!. Masks of triangular form

2. Ma�ks of pcntagonal rorm.
The cylindric idols havc the face covercd with a triangular mask, having the torm of an almost eguilateral

triangl c wilh th� sidc:s sJowly arched (iig.l/A). Anothcr reprt:nscmativc mask type beginning with A p hase has also
a tri angula r I.'unn, \Vith a slight tcndcncc o f prolongation in the interior part (fig.liB).Typc thre\! Îs rcpn:sented by
a trianguJar forrn, thc top heing highcr than thc superior cdgc 01' thc mask (fig.l le). Thc idnls wi1h pcntagona l mask
(tlg.liD-E). Jcv�lop only in the late phascs o f Vinca culturc (Vinca C·D).
The eycs are rcprescnt�d hy two lincs (tlg.2/A), with line s incised having th c form of an "L" in a vertical
(lig.2!Tl) OI" obliguc posili on (1ig.2/C) and at th" end of the period lhey appear under the form oflhree lines forming
a rl'ctangular u'iangk (iig,2/D). During the devclopmcnt peri od of thc eulture thc �yes an: prolongcd (tig.2/E'L set
in an obliq llt:: (lig.2iF) or horizontal position (tig.2",'(J), forl11ing a scmicirck, simple or Wilh additiolls (Eg.2/H-I),
,

