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ARTEFACTE DIN ALABASTRU, DESCOPERITE ÎN SITURILE
VINČIENE TIMPURII DIN VALEA MUREȘULUI MIJLOCIU
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* Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu; mariusciuta@yahoo.com
** Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; beatriceciuta@yahoo.com
Abstract. The study lists all the artifacts made from alabaster (marble, calcite, onix etc.), with
amazing typological-stylistic characteristics of unity with similar ones reported at large distances, discovered in the oldest and most recent researches from the early Vinča settlements
(Phases A and B) in the middle of Mureș Valley. The focus is on the pieces found in the sites
from Limba-Oarda de Jos, Tărtăria-Gura Luncii, Alba Iulia-Lumea Nouă, Șoimuș-Avicola. On
this occasion are also presented the terminological variants used by various authors when identifying and describing these pieces, being a variety of them, from marble to onyx, from alabaster
to gypsum. Undoubtedly, the interpretation of the functionality of these pieces, usually of small
size, must start from their identification and insertion petrographic-mineralogical, only from these
premises is possible an efficient and credible attribution of them in the categories of useful, luxury or sacred. Parts that have special aesthetic and figurative properties, realized with remarkable
refinement, are made to be perceived as having special functions within the value system of the
early Vinča communities. A special case in this series of artifacts is that of the onagers, representations of the equidae in the wild or domestic state, a somewhat exotic appearance in the
plastic of some communities that did not pay attention to the minor zoomorphic representations.
Finally, other pieces are seen as jewelry pieces, or as objects with an apotropaic destination
(amulets, talismans, scepter heads, prestige objects).
Keywords: Neolithic, Vinča Culture, middle Mureș Valley, alabaster, miniature plastic.

I. Introducere
Neoliticul dezvoltat din zona bazinului mijlociu al Dunării, a fost dominat, indubitabil, de ceea ce cunoaștem sub denumirea generică de cultura Vinča, sau sub ceea
ce, mai recent, este definit terminologic, mai eficient am spune, sub forma unui mare
complex cultural Vinča, date fiind întinderea spațială și cronologică a fenomenelor culturale regionale care se grupează sub această titulatură1. O simplă vedere asupra modului în care s-a extins, spațial, fenomenul cultural Vinča, ne arată predilecția purtătorilor
acestui fenomen cultural pentru marile artere hidrografice2: Dunărea, Morava, Tisa,
Mureș, Sava, Timiș etc. (Fig. 1). Dacă acceptăm ideea că stațiunea eponimă de la Vinča
1

Whittle et alii, 2016; Lazarovici et alii, 2011; Luca, 2016: Suciu, 2009.
Cu privire la harta propusă recent de mai mulți specialiști implicați în cercetarea complexului
cultural Vinča, pe care o utilizăm în studiul de față, precizăm că din cuprinsul ei lipsesc situ2
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(actualmente cartier al Belgradului) poate fi văzută ca "metropolă originară" a fenomenului, atunci Valea Mureșului, ca afluent de stânga al Tisei, este văzută ca una din
direcțiile principale utilizate în înaintarea spre nord-est, spre spațiul intracarpatic transilvănean.
Cercetările realizate în ultimii ani în Valea Mijlocie a Mureșului au completat
‒ și corectat terminologic (!) – imaginea oferită de cele din secolul XX, reușind să ofere
o perspectivă de ansamblu, coerentă, cu privire la manifestarea fenomenului Vinča. O
serie de situri vinčiene au reușit să sugereze modul în care acest fenomen își are geneza
în areal, în fazele sale timpurii, precum și evoluțiile sale, plasate sub semnul influențelor externe dar și a propriilor specificități locale3.

Fig. 1. Arealul de dezvoltare al complexului cultural Vinča, cu precizarea
principalelor situri cercetate4.
În cele ce urmează vom aborda un aspect particular de cultură materială ce a
însoțit prezența comunităților timpurii vinčiene și anume acela al artefactelor realizate
prin șlefuire, dintr-o rocă de culoare albă ‒ cu derivate cromatice ‒ cu morfologii și
rile vinčiene timpurii de la Alba Iulia-Lumea Nouă, Miercurea Sibiului-La Petriș, cel de la
Șoimuș-Agricola (Teleghi) și altele (vezi repertoriul Vinča la Suciu, 2009).
3
Luca, 1999; Luca et alii, 2000; Luca, 2016; Ciută, Ciută, 2011; Ciută, Ciută, 2015.
4
după Whittle et alii, 2016.
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dimensiuni diferite, precum sunt și interpretările arheologilor cu privire la funcționalitatea lor5. Este vorba despre plastica minoră în alabastru6, o varietate microcristalină
a gipsului, un mineral cu aspect de marmură7, străbătut uneori de vine subțiri transparente multicolore8, care, datorită durității scăzute9, se pretează modelării facile prin
șlefuire/abraziune/lustruire, fiind preferat în confecționarea unor obiecte ornamentale,
cu valențe estetice, cu accent pe detalii și lustruire.
În literatura de specialitate, aceste artefactele realizate din roci de culoare deschisă, uneori cu aspect translucid, variază sub diverse terminologii, care fac trimitere
la categoria de mineral bănuită de autori: marmură10, calcar11, onix12, calcit. Suntem
convinși că doar o temeinică analiză mineralogică, interdisciplinară, a fiecăreia dintre
acestea, va fi în măsură să clarifice pe deplin acest aspect.

II. Catalogul descoperirilor
1. Limba (Bordane și Șesu Orzii)
Limba - Oarda de Jos este un sit de dimensiuni mari (peste 20 de hectare), situat în sud-vestul Transilvaniei, în valea Mureșului – care a jucat rolul unei rute de comunicare majoră în preistoria zonei Carpato-Dunărene. Este un sit cheie în înțelegerea
fenomenelor complexe petrecute în procesul neolitizării din arealul intracarpatic13 (Fig.
1). A fost ocupat de locuirile succesive ale neoliticului timpuriu (Precriș, StarčevoCriș) și a celui dezvoltat (Vinča A2 și A3-B1).
1.1. Amuleta plachetă
a. Context (sector, UC, campanie, complex): Piesa a fost descoperită în campania anului 199514, în secțiunea de control și informare stratigrafică SI/1995, practicată în sectorul Bordane, aproape de limita nordică a terasei, aproape de lunca Mureșului (Fig. 19). Piesa a fost reperată în proximitatea unei vetre-cuptor, exterioare, amenajate (Fig. 4‒5), astfel de complexe fiind destul de frecvente în acest sector situate
în apropierea cursului râului. Complexul este atribuit primei faze de locuire vinčiană,
5

Este un domeniu "de nișă", care de regulă este tratat rar și periferic de arheologi.
Termenul vine în limba română modernă din limba italiană (alabastro, din lat. Alabastrum).
Etimologia primară vine însă din limba veche egipteană “a-labast”, care face trimitere la vasele
specifice dedicate zeiței egiptene Baast (“cea cu vase de parfum”). Era reprezentată ca o leoaică
și deseori reprezentată deasupra acestor vase de alabastru. Alte sugestii includ derivarea de la
numele orașului Alabastron, din Egipt, descris de către autorii romani antici, Pliniu cel Bătrân
și Ptolemeu), cu locație necunoscută.
7
Alabastrul face parte din clasa minerală a sulfaților și se compune din calciu, sulf, hidrogen
și oxigen. Este o varietate de gips, care formează agregate microcristaline.
8
Culorile sunt variabile ‒ alb, gri, cenușiu rozaliu, maroniu sau gălbui sau, foarte rar, negru ‒ și
are un luciu sticlos, translucid.
9
Alabastrul, alături de alte varietăți de gips, are o duritate de 2, pe scara Mohs.
10
Vlassa, 1967; Vlassa, 1976; Vlassa, 1978; Lazarovici, 1977; Lazarovici, 1979.
11
Lazarovici et alii, 2011; Lazarovici, Lazarovici, 2014; Luca, 1991; Luca, 1998; Luca, 2016.
12
În special în literatura din Sebia.
13
Ciutӑ, Ciutӑ, 2015; Ciută et alii, 2016; Ciută et alii, 2017; Ciută et alii, 2018; Ciută, Ciută,
2018.
14
Aldea, Ciută, 1996, p. 5.
6
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de fază A2. Piesa se află în colecțiile Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
(nr. inv. E.94).
b. Descriere: se prezintă sub forma unei plăcuțe de formă relativ trapezoidală
cu, latura inferioară puternic curbată spre exterior. Latura superioară este ruptă din vechime, dar este posibilă reconstituirea, grafică, a părții lipsă. Dimensiunile sunt de 4 cm
lățime, 2,4 cm înălțime și 0,4 cm grosime. Roca din care este confecționată este de culoare albă, cu vinișoare brun-bej, opacă. Partea frontală este puternic lustruită, având
un aspect deosebit de îngrijit și un luciu specific pieselor intens frecate de suprafețe
moi (piele, textile). Trasele rămase de la confecționare, mai adânci, sunt vizibile la o
privire mai atentă. Totuși, marea parte a suprafeței este lustruită fin. Inclusiv spărturile
prezintă rotunjiri specifice, sugerând utilizarea piesei și după rupere, în starea actuală.
Partea din spate este netezită atent, având totuși un aspect mai puțin elaborat, având
și o ușoară concavitate, mai închisă la culoare. În partea mediană, la cele două extremități, are prevăzute două perforații, cu diametrul maxim de cca. 3 mm, dispuse simetric
(Fig. 2‒3). Perforațiile au o secțiune cu pereții arcuiți, deoarece au fost realizate cu
un instrument cu vârf conic, pornind simultan din ambele fețe, creând găuri în formă
de pâlnie și întâlnindu-se undeva la mijlocul grosimii piesei.

a
b
Fig. 2. Amuletă de formă trapezoidală din alabastru.

Fig. 3. Amuleta de formă trapezoidală.
c. Analogii și interpretare. Piese de morfologie relativ similară au fost descoperite în special în nordul Serbiei15 și în Banat16.

15
16

Antonoviċ, 2003, p. 68, fig. 46/4-5; Vinča, 2008.
Lazarovici, 1977, p. 54; Lazarovici, 1979, p. 90.
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Fig. 4. SI/1995. Vedere dinspre SV supra vetrei-cuptor V1/1995.

Fig. 5. Detaliu cu vatra-cuptor V1/1995, vedere dinspre N.
1.2 Amuleta rondelă
a. Context: Piesa a fost descoperită în campania anului 199517, în secțiunea de
control și informare stratigrafică SI/1995 (Fig. 19), practicată în sectorul Bordane, fiind
reperată în proximitatea aceleiași vetre-cuptor, amenajate cu fragmente mari de ceramică decorată cu barbotină organizată, fragmente de chirpici ars (pereți căzuți) și o
râșniță. Complexul este atribuit primei faze de locuire vinčiană, A2. Piesa se află în
colecțiile Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (nr. inv. E.100).
b. Descriere: se prezintă sub forma unui obiect rotund, cu diametrul maxim de
6,4 cm, cu o perforație centrală, perfect cilindrică de 1,8 cm, secțiunea piesei fiind relativ triunghiulară, cu vârful ascuțit exterior ‒ reprezentat de muchia exterioară ‒fiind
ușor rotunjit. Roca din care este confecționată este de culoare albă, opacă, cu aspect de
marmură (Fig. 6). Piesa prezintă o parte considerată a fi față, mai atent netezită și lustruită, unde se păstrează mai bine suprafața originală, atent lustruită. Spatele este acoperit
de depuneri de carbonat de calciu. O perforație realizată cu un obiect cu vârf ascuțit,
cu pornire din cele două părți ale benzii rondelei, cele două perforații întâlnindu-se
la mijlocul grosimii, rezultând o perforație neregulată, cu pereții arcuiți, în formă de
pâlnie (Fig. 6‒7) (similar piesei precedente).
17

Aldea, Ciută et alii, 1996, p. 5.
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a

b
Fig. 6. Rondela din alabastru.

Fig. 7. Rondela din alabastru.
Păstrarea în sol a dus la depunerea de carbonat de calciu care a obturat parțial
perforația (Fig. 6). În dreptul acestei perforații, apar niște pierderi din corpul rondelei,
pe partea exterioară, uzura muchiilor rupturii permițând posibila interpretarea a lor ca
perforații inițiale ale piesei, care s-au rupt ulterior.
c. Analogii, interpretare: În mediul cultural Vinča am identificat piese similare
doar în stațiunile din nordul Serbiei18. Sunt obiecte destinate utilizării prin atârnare.
1.3. Onagrul
a. Context: în timpul campaniei 1998, în care au fost practicate secțiuni de control și informare stratigrafică în sectoarele Bordane (SX/1998 = 20×2 m orientat est‒
vest) și Vărăria (S.XI/1998 = 10×2 m, orientat est‒vest), piesa a fost sesizată, accidental19, în imediata apropiere a marginii de nord a terasei din sectorul Bordane, la limita
de vest a acesteia (Fig. 19). Artefactul, realizat dintr-o rocă de culoare albă, este întreg.
Zona aparține celei în care stratul arheologic urcă puternic spre suprafață, antrenând
materiale din locuirile neolitice, mai ales din fazele timpurii (Starċevo și Vinča A) trădând potențiale intervenții antropice, care au dus la nivelarea terenului, care, cu siguranță, era mai ridicat la nivelul preistoriei.
b. Descriere: s-a constatat că roca are un aspect general alb-marmorat la suprafață, mat, ușor mai închis în spărtură, cu un aspect de calcar, ușor făinos.
18

Antonoviċ, 2003, p. 68, fig. 46/13; Vinča, 2008.
de studenta Oana CARAGIU (actualmente Neagoe), care este acum muzeograf la Muzeul din
Drobeta-Turnu Severin. Piesa a fost expusă în expoziția didactică a Universității “1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, de unde a fost furată în anul 2001. Din păcate, piesa nu are nici o fotografie,
ci doar desenul schițat, efectuat de primul autor al studiului de față (Ciută, Ciută, 2011).
19
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Aspectul ei interior aduce cu mica sau cu opalul, în vreme ce aspectul exterior
cu al calcarului sau a marmurei de calitate inferioară. Suprafața exterioară a piesei a fost
foarte bine șlefuită și lustruită, traseele acestor operațiuni fiind vizibile, astfel căpătând
o patină, care protejează încă piesa, dar care are un aspect mat. Din aspectul său mat și
din structura casantă a patinei, nu este exclusă posibilitatea ca piesa să fi fost trecută
prin foc. Morfologic, artefactul este compus din trei părți distincte: cea superioară, relativ conică, interpretată ca fiind capul unui ecvideu (onagru); cea mijlocie, cilindrică,
considerată drept gâtul animalului și o a treia, în formă de talpă, care iese din logica
morfologiei ecvideului, fiind un segment ce ține de funcționalitatea sa și nu de morfologia animalului. Singura parte care poartă detalii decorative este capul, mai precis
partea superioară a acestuia. Aceasta prezintă două proeminențe pe partea superioară,
interpretate ca fiind ochii sau, mai degrabă, urechile animalului. Creștetul este redat
ușor bombat între cele două urechi. Botul este marcat plastic, prin retragerea treptată
a volumului. Gura este schițată printr-o incizie ușoară, greu perceptibilă.

Fig. 8. Onagrul descoperit fortuit la Limba, sectorul Bordane, în 1998.
Aspectul estetic este deosebit, remarcabil, reușind să sugereze destul de corect,
chiar prin abstractitatea sa, trăsăturile animalului, prin raportări volumetrice inspirate.
Între planul gâtului și cel al capului se formează un unghi deschis, obtuz, de peste 100
de grade, simulând probabil calul în alergare. Aceeași situație este de remarcat și la
contactul dintre planul gâtului cilindric, cu cel al tălpii, unde înregistrăm același unghi.
c. Analogii și interpretare: Astfel de piese au fost descoperite în majoritatea
așezărilor reprezentative ale fazelor timpurii ale culturii Vinča, atât pe Valea Mijlocie
a Mureșului: Limba-Oarda de Jos și Alba Iulia-Lumea Nouă (vezi mai jos), în Clisura
Dunării (la Gornea și Liubcova20), în Câmpia Tisei și în nordul Serbiei21.
20

Lazarovici, 1979, p. 90; Luca, 1991; Luca, 1998; Lazarovici et alii, 2011; Ciută, Ciută, 2011.
Paluch, 2008; Antonoviċ, 2003, p. 68, fig. 44/1-6; Mirkoviċ-Marič, Milašinoviċ, 2013; Vinča,
2008; Lazarovici, 1979, p. 90; Drașovean, Ciobotaru, 2001.
21
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1.4. Amuleta “tip ancoră”
a. Context: A fost descoperit în cadrul cercetării preventive ocazionate de construirea autostrăzii Sebeș-Turda, în campania 2016, în sectorul Bordane, în cadrul UC
30, în complexul 222/2016 (Fig. 19), o groapă de dimensiuni medii. În umplutura gropii, care se prezenta sub forma unor lentile succesive de cenușă, lemn carbonizat, materiale ceramice și resturi faunistice, aproape de fundul acesteia, a fost descoperită amuleta, care s-a remarcat ca o piesă extrem de interesantă din punct de vedere estetic. Piesa
se află în colecțiile Muzeului “Ioan Raica” din Sebeș.

Fig. 9. Amuleta tip ancoră, din sectorul Bordane
(Cpx. 222/2016, UC 30) (a. fața; b. spatele).
b. Descriere. Este un artefact extrem de elaborat, îngrijit prelucrat cu suprafețele tratate cu maximă atenție, confecționat dintr-o o rocă de culoare albă, translucidă, cu oarecare transparență, în cadrul cărei pot fi surprinse vinișoare albe mate, care
traversează corpul piesei. Având o grosime constantă de cca 0,9 cm, lungimea de 5,8
cm, iar lățimea de 3,9 cm, piesa este, de fapt, o plachetă din care s-au decupat, de pe
lateralele superioare, câte două intrânduri de formă liniară cu extremitatea rotunjită,
rezultând două părți distincte, cea superioară, mai îngustă, cu limita dreaptă, iar cea
inferioară, mai mare, cu forma de semilună (Fig. 9‒10). Piesa a fost puternic netezită,
șlefuită cu un corp mai dur, care a lăsat trase vizibile, astfel că are un aspect care accentuează caracterul translucid al rocii originare (Fig. 9). Trasele de abraziune sunt în special oblice, dar apar și orizontal transversale sau verticale. Aceleași trase sunt vizibile
și pe zonele intrândurilor, care sunt rotunjite la capetele interioare, sugerând faptul
că aceste șănțuiri erau destinate ca prin ele să treacă o sfoară, sau o fâșie de piele, de
care piesa era atârnată (Fig. 9‒10).
c. Analogii: În literatura de specialitate maghiară astfel de piese sunt prezentate
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ca “piese de podoabă de tip halebardă”22, în vreme ce o piesă similară descoperită la
Șoimuș-Avicola este interpretată de autorii cercetărilor drept “suveică”23 (vide infra,
piesa 4.2). În așezarea eponimă există piese similare, interpretate ca amulete sau figurine din piatră24. Poate fi un arhetip al idolilor “en violon”.

Fig. 10. Amuleta tip ancoră, descoperită în sectorul Bordane
(Cpx. 222/2016, UC 30).
1.5. Amuleta “tip ciupercă”
a. Context: piesa a fost descoperită în timpul campaniei 2016 în sectorul Bordane, în UC 31, în stratul vincian timpuriu, destul de aproape de piesa anterior descrisă
(Fig. 19). Cultural, aparține de același nivel de locuire. Este posibil să fi aparținut unui
complex adâncit, deranjat de lucrările agricole. Piesa se află în colecțiile Muzeului “Ioan
Raica” din Sebeș.

Fig. 11. Amuleta “tip ciupercă”, descoperită în UC 31, Bordane.
22

Piesa ilustrată este cea de la Battonya-Gödrösök, cultura Tisza, situată tot în bazinul Mureșului
(Inferior), aproape de vărsarea acestuia în Tisza (Raczky, 2015, p. 60, IL 126). Termenul face
trimitere la morfologia asemănătoare a armei medievale.
23
Ștefan et alii, 2017.
24
Vinča, 2008, fig. 215. (7,5×7,7×2,4 cm; Muzeul Național Belgrad, inv. 533); Antonoviċ, 2003,
fig. 44/8.
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b. Descriere: Este realizată dintr-o rocă de culoare albă, cu aspect mat, pe care
se păstrează foarte bine trasele confecționării și utilizării sale. Este compusă din două
părți principale, legate între ele prin intermediul unui segment scurt. Partea superioară
este foarte asemănătoare cu cea a piesei anterior descrise, sau cu cea a "tălpii" reprezentărilor de onagrii. Lipsește un mic segment dintr-o extremitate, rupt în vechime. Partea
inferioară seamănă cu un con aplatizat (diam. max.= 5,2 cm) cu vârful răsturnat în jos,
con care aduce cu o pălărie de ciupercă. Acest aspect este cel care a determinat mulți
cercetători să utilizeze acest termen (“tip ciupercă”) (Fig. 11‒12).

Fig. 12. Amuleta de tip ciupercă.
c. Analogii: Este unul din tipurile cel mai frecvent întâlnit în siturile vinčiene
timpurii. El apare la Tărtăria-Gura Luncii (vezi mai jos la 2.6), autorul utilizând în
cazul ei termenul de pandantiv-pisălog, aluzie la forma acesteia, asemănătoare oarecum cu a unui pisălog. Apare și în Ungaria, la Maroslele-Pana, unde este interpretată
ca figurină în formă de vioară25, în Serbia la Vinča26 și la Botoš (Voievodina) (Fig.
32)27, unde piesele au fost descoperite în contexte funerare.
1.6. Amuleta cu 2 onagrii adosați
a. Context: piesa a fost descoperită în campania 2016, în sectorul Șesu Orzii, în
UC 38, Cpx. 473/2016, la golirea unei gropi de mari dimensiuni, conturată în nivelul
de locuire situat direct pe stratul steril arheologic (fig. 15-16). Umplutura se prezenta
sub forma unor lentile succesive consistente de cenușă cu materiale faunistice, alternate cu lentile de sol cu lemn carbonizat și materiale ceramice. Complexul aparține categoriei bordeielor multicompartimentate, documentate anterior în sectoarele Bordane
și Șesu Orzii, aparținând primei locuiri vinčiene de pe terasa I-a a Mureșului (faza A)28.
Piesa se află în colecțiile Muzeului din Sebeș.
b. Descriere: Morfologic, este evident faptul avem de-a face cu o piesă diferită, ceea ce sugerează că și funcționalitatea sa era alta. Este un obiect de formă relativ
dreptunghiulară, neregulată, având o grosime constantă, redusă (1 cm), de tipul unei
plachete (Fig. 13‒14). Dacă registrul superior reprezintă două capete de ecvidee adosate,
reprezentate relativ natural, registrul inferior este mai degrabă tipul "tălpii", drept, nedecorat, lipsind extremitatea dreaptă, ruptă din vechime. Roca din care este confecționat
este una cu certe calități cromatice. Dacă partea principală, "fața", are un aspect mar25

Paluch, 2009, fig. 3/11
Antonoviċ, 2003, p. 65, fig. 44/9-10.
27
Drașovean, Ciobotaru, 2001.
28
Ciută, Ciută, 2019.
26
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Fig. 13. Amuleta cu onagrii adosați, din Șesu Orzii, UC 38, Cpx. 473/2016.

Fig. 14. Amuleta cu onagrii adosați.
morat, alb-gălbui, cu inserții portocalii și cafenii neregulate, partea secundară, spatele,
este de culoare închisă, cafenie, cu nervuri brune (Fig. 13).
"Fața" piesei, mai deschisă la culoare, are marginile rotunjite, având un aspect
plăcut, îngrijit, în vreme ce "spatele", de culoare cafenie, este la fel de bine netezit și
rotunjit în muchii elegante. Capetele sunt redate adosat, între ele fiind prevăzută o mică
despărțitură, ca un ic, sau ca o scobitură de cca 1×1 cm, care sporește caracterul simetric al piesei. Ambele capete prezintă aceleași perechi de proeminențe ce sugerează
urechile, iar la o privire mai atentă se pot distinge, foarte vag, și gurile, redate prin incizii orizontale (Fig. 14). Capetele boturilor, cu gura și buzele animalelor, sunt elegant
profilate. Ceea ce am numit a fi talpa piesei sau baza acesteia, este redată atent, perfect

85

Fig. 15. Șesu Orzii, UC 38,
Cpx. 473/2016.

Fig. 16. Șesu Orzii, UC 38,
Cpx. 473/2016.

simetrică, având capătul din stânga (văzut pe "fața" piesei) parțial rupt din vechime.
Toată suprafața artefactului este fină, plăcută la palpare, fiind excelent şlefuită și lustruită. Lustruirea poate fi și consecința purtării/utilizării îndelungate a obiectului.
c. Analogii și interpretare: Singura analogie evidentă este în cazul unei piese
de la Vinča, interpretată ca amuletă29. Prin raportare la caracteristicile sale morfologice și particularitățile simetrice, se poate avansa ipoteza conform căreia piesa a fost
utilizată prin atârnare, de gâtul unei persoane sau în cadrul unei amenajări. Ca atare,
poate să fi fost o amuletă - pandantiv.
1.7. Onagrul complet
a. Context: A fost descoperită în timpul campaniei 2017, la decopertarea UC
42 (sector Bordane), respectiv a suprafeței aferente benzii asfaltice a DJ 107C (Fig.
19). Piesa a fost identificată la adâncimea de cca. 0,50 m, imediat după îndepărtarea
mecanizată a covorului asfaltic și a bazei amenajate din pietriș a șoselei, la răzuirea
primului strat de depuneri arheologice, deranjat și el, anterior construirii șoselei, de
lucrările agricole. Apariția sa în acest strat de suprafață, în poziție secundară, similară
cu cea a piesei descoperite în anul 1998 (vide supra 1.3), a confirmat stratul deranjat
prin nivelările antropice moderne30. Piesa se află la Muzeul Sebeș.
b. Descriere: Roca din care este realizată, relativ friabilă, a făcut ca la scoaterea
piesei din contextul ei secundar, să fi fost ușor afectată, mici fragmente desprinzându-se de pe partea sa frontală31 (Fig. 17). S-a constatat că roca are un aspect general
alb-marmorat la suprafață, ușor mai închis în spărtură, fiind structurată sub forma unor
29

Vinča, 2008, fig. 216. Dimensiuni 4,2×6,0×2,0 cm. Muzeul Național Belgrad, inv. 537.
Acest aspect a fost sesizat încă de la debutul cercetărilor sistematice din anul 1995. În zona
ramei nordice a sectorului Bordane stratul steril arheologic se apropie de suprafață, atingând chiar,
pe alocuri stratul arabil. Astfel se explică prezența, în arătură, a materialelor vinčiene timpurii
(A2) asociate celor mai târzii. Este de bănuit faptul că în preistorie rama terasei, era ridicată spre
nord. Intervențiile antropice, de epocă modernă (sec. XVIII‒XIX), au dus la îndreptarea traseului terasei și la aplatizarea ei, prin raderea extremității mai ridicate. Această situație este confirmată și de evoluția adâncimilor la care apare sterilul arheologic, de la cca. 30 cm în extremitatea
de nord la 2,5 m în limita de sud a sectorului Bordane (Ciută, Ciută, 2018).
31
Ulterior, piesa a fost restaurată de către specialiștii Muzeului Municipal “Ioan Raica” din Sebeș.
30
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Fig. 17. Ongrul descoperit în Bordane, UC 42/2017 (foto Călin ȘUTEU).
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Fig. 18. Ongrul descoperit în Bordane, UC 42/2017.
fascicule longitudinale, destul de friabile pe zona spartă.
Aspectul ei interior aduce cu mica sau cu opalul, în vreme ce aspectul exterior
cu al calcarului sau a marmurei de calitate inferioară32. Partea dreaptă, modelată mai
drept, are o nuanță mai deschisă. Din aspectul său mat și din structura casantă a patinei,
nu este exclusă posibilitatea ca piesa să fi fost trecută prin foc. Pentru această ipoteză
pledează crăpăturile neregulate, transversale de pe fața și gâtul animalului, vizibile
în special pe partea stângă. Suprafața exterioară a piesei a fost foarte bine șlefuită și
lustruită, traseele acestor operațiuni fiind vizibile, astfel căpătând o patină care protejează încă piesa, dar care are un aspect mat, cu urme de spargere, ca urmare a caracterului casant. Morfologic, artefactul este compus din trei părți distincte: cea superioară,
conică, interpretată ca fiind capul ecvideului reprezentat; cea mijlocie, cilindrică, considerată drept gâtul animalului și o a treia, în formă de talpă, care iese din logica morfologiei ecvideului, fiind un segment ce ține de funcționalitatea artefactului și nu de
32

În momentul de față se așteaptă rezultatele analizelor petrografice.
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morfologia animalului reprezentat. Singura parte care poartă detalii decorative este
capul, mai precis partea superioară a acestuia. Aceasta prezintă două proeminențe discoidale pe partea posterioară, interpretate ca fiind ochii sau, mai degrabă, urechile animalului. Creștetul este redat ușor bombat între cele două urechi. Botul este marcat plastic, prin retragerea treptată a volumului, dar se termină brusc, drept, fiind parcă tăiat
(secționat), ceea ce poate fi consecința unei reparații de epocă, când, probabil, capătul
botului, care era mai lung inițial, a fost rupt. Aspectul estetic este unul deosebit, remarcabil, reușind să sugereze destul de corect, chiar prin abstractitatea sa, trăsăturile animalului, prin raportări volumetrice inspirate. Dacă în cazul majorității pieselor similare
din mediul vinčian, între planul gâtului și cel al capului se formează un unghi deschis,
obtuz, de peste 100 de grade, simulând probabil calul în alergare, la piesa noastră cele
două segmente formează un unghi drept, de 90 de grade, sugerând o atitudine mai degrabă statică. Aceeași situație este de remarcat și la contactul dintre planul gâtului cilindric, cu cel al tălpii, unde înregistrăm același unghi drept (Fig. 17‒18). Comparativ cu
toate piesele cunoscute la acest moment din siturile de pe Valea Mureșului, piesa descrisă mai sus pare a avea cele mai mari dimensiuni (10,2×5×2,4 cm). Morfologia sa
este apropiată de cea a celei descoperite în 1998, în aceeași manieră, la mai puțin de
30 de metri spre nord, în sectorul Bordane33 (Fig. 19). Prin caracteristicile lor, cei doi
onagri de la Limba-Bordane se pot constitui drept capete de serie ale reprezentărilor
similare din mediul vinčian timpuriu din Transilvania.
c. Analogii (vide supra onagrul de la 1.3).

Fig. 19. Sectorul Bordane, cu indicarea
descoperirilor de artefacte din alabastru.
33

Ciută, Ciută, 2011.
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2. Tărtăria-Gura Luncii
2.1. Idol din marmură34 (Horedt)
a. Context: provine din cercetările vechi, ale lui Kurt HOREDT (1943), din
Suprafața A, la adâncimea 1,40‒1,60 m, care corespunde nivelului Vinča A35 și se află
în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (nr. inv. 14877).

Fig. 20. Idol din alabastru, descoperit la Tărtăria36.
b. Descriere: este un artefact fragmentar, spart intenționat, după opinia lui
Gheorghe LAZAROVICI, care amintește, prin forma și caracteristicile cromatice, de
statuetele paleolitice din fildeș, din zona franco-cantabrică. Aspectul marmorat este
accentuat de lustruirea intensă. Realizat dintr-o rocă de culoare albă cu nervuri cafenii
și brune. Are o formă relativ cilindrică, ușor aplatizată, având în partea inferioară două
proeminențe, iar în partea superioară două rupturi laterale. Se remarcă lustruirea deosebită a suprafețelor originale. Dimensiuni: înălțime: 11 cm, lățime maximă: 6,1 cm,
lățime minimă 4,3 cm.
c. Analogii și interpretare. Pare a fi reprezentarea unui corp uman, torsul și
bazinul, însă poate fi interpretat și ca un posibil onagru, puternic fragmentat din vechime37. Gh. Lazarovici îl interpretează ca piesă ce ține de manifestările vieții spirituale,
așa numitului “tip Cycladic”38. Nu am găsit analogii în așezările contemporane din
34

Sesizăm o inconstanță terminologică la Lazarovici et alii, 2011. Dacă la pagina 122 este prezentat ca idol din marmură, la pagina 146 este prezentat ca idol din alabastru.
35
Lazarovici et alii, 2011, p. 122, fig. VI.19a–c. La pagina 145 din aceeași lucrare citată, proveniența este indicată în Suprafața B, la adâncimea de 200‒222 cm.
36
după Lazarovici et alii, 2011.
37
Ciută, Ciută, 2019.
38
Lazarovici et alii, 2011, p. 122, p. 146, fig. VIIB.
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Valea Mureșului
2.2. Idol din alabastru (Vlassa)
a. Context: Artefactul a fost descoperit în cercetările
lui Nicolae VLASSA (1961)39. Se află în colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (nr. de inv. P.417).
b. Descriere: Artefact fragmentar, spart intenționat, după opinia lui Gh. Lazarovici, care îl vede tot ca pe un idol “de
tip Cycladic”. Dimensiunile sunt de 10,5 cm înălțimea și 0,75
cm grosimea. Piesa a fost ruptă în plan vertical din vechime, astfel că lățimea ei inițială ar fi putut fi 1,5 cm. Este unul din cei
doi idoli din alabastru menționați anterior și de N. Vlassa ca
fiind “de tip Cycladic”, care ar avea analogii în lumea egeeană40,
printre artefactele găsite în gropi rituale.
c. Analogii și interpretare: Nu cunoaștem piese aseFig. 21. Idol din
mănătoare, cu excepția celei descrise mai sus. Poate fi un idol
41
alabastru42.
antropomorf, sau, probabil, un onagru .
2.3. Eboșa-mâner (1989)
a. Context. Nu se cunosc date cu privire la contextul exact al piesei. Ea provine din cercetările din 1989 din situl de la Tărtăria, conduse de Iuliu Adrian PAUL. A
făcut parte dintr-un lot de “materiale speciale”, care au fost împrumutate, în vederea
prelucrării, la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (1995‒2001). Actualmente se află în colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

a b
Fig. 22. Eboșa de la Tărtăria.

Fig. 23. Eboșa de la Tărtăria.
39

Vlassa, 1963, fig. 6/7.
Lazarovici et alii, 2011, p, 145- 146, fig. VII. 22.
41
Ciută, Ciută, 2019.
42
după Lazarovici et alii, 2011.
40
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b. Descriere: este un obiect fragmentar realizat din rocă de culoare alb-gălbuie,
cu intruziuni cafenii și brune, de formă semicilindrică. Este masiv, având toate suprafețele foarte bine șlefuite, în special cea dreaptă, care prezintă un lustru specific. Muchiile
sunt rotunjite și lustruite. Am folosit termenul de eboșă, poate nu tocmai cel mai potrivit, deoarece pare să fie o piesă neterminată, fără nici un decor sau intenție de modelare,
aflată parcă într-un stadiu incipient de prelucrare, în scopul obținerii unei alte forme,
mai elaborate. Nu este exclus să fie interpretat ca un lingou din care se tăiau părți pentru realizarea de alte piese, mai mici.
2.4. Nasture (buton) din rocă?43 (Fig. 24)
a. Context: A fost descoperit în cadrul cercetării preventivă din iarna anului
2014, prilejuită de lucrările la infrastructura feroviară44. Ambele piese au fost surprinse
în inventarul locuinței XIV de suprafață, încadrată cronologic și cultural: culturii Vinča,
faza A. Locuința nu a fost cercetată integral deoarece intra atât în profilul de nord cât
si cel sudic. Piesa se află în colecția Muzeului din Alba Iulia.

Fig. 24. Nasture din rocă, din LXIV45.

Fig. 25. Nasture din rocă, din LXIV 2546.

b. Descriere: Este confecționat dintr-o rocă de culoare albă, finisată prin șlefuire/lustruire, având forma unui disc, cu diametrul de cca. 2 cm și grosimea maximă
de 0,9 cm, pe partea mai plată a acestuia fiind realizată o perforație longitudinală.
c. Analogii și interpretare: astfel de piese apar la Tărtăria-Gura Luncii (vide
infra), la Șoimuș-Avicola (vide infra, 4/1), la Vinča47 și Čoka48.
2.5. Nasturele buton din rocă (Fig. 25)
a. Context: A fost descoperit în cadrul cercetării preventive din iarna anului
2014, prilejuită de lucrările la infrastructura feroviară49. Ambele piese au fost surprinse
în inventarul locuinței XIV de suprafață, încadrată cronologic și cultural culturii Vinča,
43

Includem aceste două piese în studiul de față, cu termenul utilizat de autorul descoperirii, deși
ele sunt publicate, în text, ca fiind confecționate din Spondylus, iar în ilustrație ca fiind din piatră, pe considerentul similarității tipologico-stilistice cu piese din mediul vinčian timpuriu precum și pentru că, credem noi, este posibil ca ele să fie, totuși, realizate din rocă, ce prezintă
similitudini accentuate, ca aspect, cu pereții scoicii amintite.
44
Luca, 2016, p. 54, fig. 28/4.
45
după Luca, 2016, p. 54, fig. 28/4.
46
după Luca, 2016, p. 54, fig. 28/5.
47
Antonoviċ, 2003, p. 68, fig. 46/7.
48
Hansen, 2007, Taf. 238/10-11.
49
Luca, 2016, p. 54, fig. 28/5.
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faza A. Locuința nu a fost cercetată integral deoarece intra atât în profilul de nord cât
si cel sudic. Piesa se află în colecția Muzeului din Alba Iulia.
b. Descriere: idem supra 2.5.
c. Analogii și interpretare: idem supra 2.5.
2.6. Pandantivul-pisălog (Fig. 26)
a. Context: A fost descoperit în cadrul cercetării preventivă din iarna anului
2014, prilejuită de lucrările la infrastructura feroviară50 Mai precis, a fost descoperită
în complexul C.LXXIX. Piesa se află în colecția Muzeului din Alba Iulia.
b. Descriere: Este realizat dintr-o rocă (probabil locală?) de foarte bună calitate, cu o mare transparență (marmură sau alabastru?). Parte superioară – având, în
aparență, forma unor coarne – este prelucrată prin polizare, iar partea inferioară, de

Fig. 26. Piesă din alabastru (pandantiv-pisălog)51.
50
51

Luca, 2016, p. 216-217, Foto 233-238.
după Luca, 2016, p. 216-217, Foto 233-238.
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forma unei piramide cu baza dreptunghiulară, cu vârful conic orientat în jos (Fig. 26),
păstrează urmele unor ciobiri foarte fine rezultate – după opinia descoperitorului – în
urma folosirii la zdrobire, sau lustruire, date fiind urmele de ocru roșu păstrate încrustate în pomenitele fisuri. Este o piesă spectaculoasă prin detaliile fine lăsate de confecționare și, probabil, utilizare.
c. Analogii, interpretare. Precum spuneam anterior, este unul din tipurile cel
mai frecvent întâlnit în siturile vinčiene timpurii. El apare la Limba-Bordane (vide supra
la 1.5), asemănătoare oarecum cu a unui pisălog. Apare și în Ungaria, la MaroslelePana (locuirea Vinča A2-A3), unde este interpretată ca figurină în formă de vioară52,
în Serbia la Vinča53 și la Botoš (Voievodina) (Fig. 32)54, unde, în mod cu totul interesant, piesele au fost descoperite în contexte funerare.
Autorul descoperirii de la Tărtăria înclină să ofere mai degrabă funcționalități
practice acestui tip de piesă, deși sesizează caracteristica comună a materiei din care
sunt confecționate atât pandantivele-pisălog cât și onagrii-capete de sceptru.
2.7. Piesă din marmură
a. Context: Piesa a fost descoperită fortuit, la suprafață (passim) în situl de la
Tărtăria-Gura Luncii, în anul 2014.
b. Descriere: Piesa este realizată din marmură. Folosință ne este necunoscută
(Fig. 27). Cert este faptul că roca a fost foarte atent finisată, albă la culoare, și prezintă
o perforație, cu ieșirile de dimensiuni inegale, care-i permit agățarea de un șnur. Se pare
că în cursul perforării găurirea nu a fost realizată în cele mai bune condițiuni, fapt ce
a dus la abandonarea piesei.

b
Fig. 27. Piesă din marmură, Tărtăria passim . a
c. Analogii. Piesă cu morfologie identică este
descoperită la Čoka, depozit56. Piese asemănătoare s-au
55

52

Paluch, 2009, fig. 3/11.
Antonoviċ, 2003, p. 65, fig. 44/9-10.
54
Drașovean, Ciobotaru, 2001, nr. Cat. 87-92.
55
după Luca, 2016, p. 218.
56
Hansen, 2007, vol. 2, Taf. 238/3.
53
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descoperit la Botoš (Serbia)57 și Vinča-Belo Brdo58.
3. Alba Iulia-Lumea Nouă
3.1. Onagru fragmentar (1961‒'63) (Fig. 28)
a. Context: Nu există repere legate de contextul descoperirii, ci doar informația
din inventarul piesei ‒ aflată în colecția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia ‒
conform căreia a fost descoperită în cercetările din 1961‒'63. În acele campanii a fost
cercetat și “Sectorul B”, situat la extremitatea estică a sitului ‒ unde au fost efectuate
și sondajele din 1995 ‒ și a fost surprinsă așezarea vinčiană timpurie. În capătul de vest
al SI/1995, a fost surprinsă una din suprafețele invocate.

Fig. 28. Onagrul fragmentar aflat în expoziția permanentă a
Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia (foto M. Ciută).
b. Descriere. Piesa este confecționată dintr-un mineral de culoare albă-lăptoasă, de bună calitate, cu aspect marmorat. Este fragmentară, lipsindu-i partea superioară,
unde era reprezentat capul animalului. Se păstrează doar partea inferioară a gâtului
animalului și talpa, redată în aceeași manieră ca și la piese similare. Depunerile de carbonat de calciu dovedesc faptul că piesa a fost ruptă din vechime59.
c. Analogii: idem supra 1.3 și 1.7.
3.2. Onagru (Fig. 29)
a. Context: Piesa a fost descoperită în anul 1995, în mod fortuit, pe “Sectorul B” al sitului de la Alba Iulia-Lumea Nouă60. Piesa a fost furată și este dispărută la
momentul de față.
57

Drașovean, Ciobotaru, 2001, cat. nr. 87-92.
Chapman, 2000, p. 209, Fig. 6.4.2.
59
Ciută, Ciută, 2019.
60
Detalii privind circumstanțele descoperirii, fortuite, vezi la Ciută, Ciută, 2011.
58
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Fig. 29. Onagrul din alabastru, descoperit fortuit la Lumea Nouă.
b. Descriere: Avem de a face cu una din piesele cele mai elaborate și cu deosebite calități estetice oferite inclusiv de roca în sine, cu alternanțe cromatice spectaculoase, ușor translucide61. Este un artefact spectaculos, cu certe calităţi estetice, dovedind experienţă (tradiţie) din partea artizanului-artist. Este confecţionată, prin aceeaşi
tehnică a şlefuirii, prezintă o duritate mult mai mare, precum şi un aspect mai interesant, uşor translucid, cu anumite inserţii maronii, care dau aspectul asemănător unei
piese din marmură (Fig. 29). Spre deosebire de cea descrisă anterior de la Lumea Nouă,
la cea de față îi lipsește tocmai talpa, care a fost ruptă în vechime. Depunerile de carbonat de calciu dovedesc extragerea piesei dintr-un context arheologic, probabil de lucrările arheologice intense. Capul animalului este redat naturalist, cu extremitățile din
spatele părții superioare redate sub forma a două proeminențe (urechile), cu creștetul
elegant arcuit, cu botul prelung, tronconic, și care se termină destul de brusc, sugerând
gura și buzele animalului. Coama este sugerată prin denivelarea de pe spatele gâtului.
c. Analogii și interpretare: idem supra 1.3 și 1.7.
4. Șoimuș-Avicola
4.1. Nasture-buton (Fig. 30)
a. Context: A fost descoperit cu ocazia cercetărilor preventive din situl de la
Șoimuș-Avicola, campania 2011, într-un sit multistratificat. Autorii nu oferă date exacte
legate de contextul descoperirii și consideră piesa ‒ datorită culorii și aspectului ‒ ca
61

Ciută, Ciută, 2011.
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fiind confecționată din marmură64, fiind,
probabil, adusă din alte regiune, prin intermediul schimbului. Piesa se află în colecția Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.
b. Descriere: Este confecționat
dintr-o rocă de culoare albă, cu vinișoare
de culoare închisă, având o formă generală
62
discoidală, cu un diametru maxim de 3,2
Fig. 30. Nasture-buton , din
cm, având o parte mai bombată (fața) iar
marmură63.
pe cealaltă parte (spatele) o perforație, cu
diametrul de cca. 3 mm, care parcurge partea mediană a piesei. Piesa prezintă urme ale
purtării.
c. Analogii: Piese similare din mediul vincian timpuriu, descoperite la Tărtă65
ria . Piese similare au fost descoperite și în așezările vinciene din Serbia (Coka) și din
zona Clisurii (vide supra 2.4 și 2.5).
4.2. "Suveica" (amuleta ancoră) (Fig. 31)
a. Context. A fost descoperită cu ocazia cercetărilor preventive din situl de
la Șoimuș-Avicola, campania 2011, într-un sit multistratificat. Autorii nu
oferă date legate de contextul descoperirii, consideră piesa, pe care o numesc suveică (shuttle), ca fiind confecționată din marmură66. Piesa păstrează
urme (trase) rezultate în urma purtării67. Și aceasta este văzută ca un import, pe calea schimburilor. Piesa se
află în colecția Muzeului Civilizației
Fig. 31. "Suveica" (shuttle) din alabastru68. Dacice și Romane din Deva.
În ceea ce priveşte piesa din colecţia Zsófiei TORMA de la Turdaş69, fiind binecunoscut caracterul eterogen al colecţiei, credem că este mult mai probabil ca statueta
62

Tipologia pieselor din alabastru, coroborată cu cea a celorlalte piese litice șlefuite, ilustrate în
articolul din care provine informația (Ștefan et alii, 2017), dovedesc faptul că la Șoimuș-Avicola
există un nivel de locuire Vinča timpuriu, anterior nivelului Turdaș (vezi și Luca, 2016, p. 249250).
63
după Ștefan et alii, 2017, pl. X/8.
64
Ștefan et alii, 2017, p. 173.
65
Ștefan et alii, 2017, 178. Deși inițial autorii susțineau că marmura este un material de import
(Ștefan et alii, 2017, p. 179), este menționată și opinia lui S. A. Luca, privind originea locală
a marmurei (vezi mai sus Luca, 2016, p. 219).
66
Ștefan et alii, 2017, p. 173.
67
Ștefan et alii, 2017, p. 179.
68
după Ștefan et alii, 2017, pl. X/9.
69
Vlassa, 1978, Fig. 7/h, i.
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din marmură albă de la Turdaș, onagrul70 să provină mai degrabă din siturile vinčiene
timpurii de pe valea Mureşului, din proximitatea Turdaşului71, fără să excludem pe deplin posibilitatea ca acest arhetip plastic să fi dăinuit şi în orizonturile cronologice ale
culturii Turdaş, deși cercetările preventive recente (2011‒'18) nu a dus la astfel de descoperiri.

III. Discuții
Obiectele prezentate mai sus sunt remarcabile prin formă, precizie și tipul de
prelucrare. Fiecare piesă prezintă aceleași tehnici de prelucrare: șlefuire, fățuire și lustruire. La o primă vedere, în mediul vincian timpuriu din Valea Mureșului Mijlociu
au fost descoperite un număr de 19 piese de plastică minoră din alabastru. Un număr
ridicat, echivalent cu cel din zona "originară" a fenomenului. Așa cum afirma John
CHAPMAN: producerea de obiecte de mici dimensiuni, din pietre semiprețioase (în
special din alabastru, marmură și cristal de stâncă) este o caracteristică a purtătorilor culturii Vinča72.
Tot el remarca faptul că: două forme sunt cele mai frecvente: amuletele de tip
ciupercă și capetele de animale. Rămâne de investigat afirmația că acestea: sunt realizate din roci aduse de la distanțe mari73. Pentru piesele din situl eponim, alabastrul era
adus, cel mai probabil, din Fruška Gora (nord-vestul Serbiei, la circa 85 km de situl de
la Vinča). Pe teritoriul Transilvaniei, se găsesc zăcăminte de alabastru în depozitele
eocene și miocene de la Turda, Moldovenești, Cheia (Cluj), Jibou (Salaj).

Fig. 32. Onagri și amulete din
alabastru, descoperiți în
necropola Vinča timpurie de la
Živanićeva dolja în Botoš
(Zrenjanin, Serbia)74.

Dimensiunile lor mici (sub 9‒10 cm), precum și faptul că toate au fost descoperite aproape întregi, sugerează utilizarea lor în mod particular ca ornamente personale în cadrul unor "costume specifice". Distribuția acestor obiecte este limitată la un
număr mic de situri. Alți autori le interpretează (în special pe cele "de tip ciupercă")
ca paftale de centuri de șold pentru curele realizate din piele, sau la articole de îmbrăcăminte realizate din țesături75.
70

Vlassa, 1978; Ciută, Ciută, 2011.
Ciută, Ciută, 2011, p. 19; Coltofean, 2016.
72
Chapman, 2000, p. 63.
73
Chapman, 2000, p. 63.
74
după: https://www.facebook.com/archeoserbia/photos/a.1495322884112799.1073741828.14
95309404114147/1630858677225885/?type=3&theater (accesat 23.09.2019).
75
Gimbutas, 1974, p. 83.
71
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Culoarea rocii din care sunt create aceste piese, văzută ea însăși ca având valențe speciale. Astfel de artefacte apar interpretate ca “obiecte exotice” la J. Chapman76,
care insistă asupra “capetelor de animale” realizate din alabastru, cristal de stâncă sau
marmură, fiind puse în antiteză cu cromatica predominant închisă (dark) sau chiar
neagră (black) a ceramicii grupului cultural Vinča, văzută, la rândul ei, ca o dovadă
a unor stratificări sociale provocate de tehnologiile superioare de obținere a ceramicii
la temperaturi mult mai înalte. Obiectele cele mai contrastante la culoarea predominant
închisă a ceramicii sunt cele din roci de culori deschise, care, prin lustru, devin mai
luminoase, dar și cele din scoica Spondylus Gaederopus, care înregistrează la acest
palier cultural cea mai vastă rețea de comunicare europeană, de la Zona Egeeană la
Europa occidentală și cea centrală. Este redundant aproape să amintim faptul că o caracteristică a locuirilor vinčiene timpurii din valea Mureșului Mijlociu este reprezentată
de prezența masivă a pieselor din scoica Spondylus, finisate sau în curs de prelucrare.

76

Gaydarska, Chapman, 2008, p. 64.
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