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Abstract. In the summer of 2014 started the systematic research of the archaeological site from
Rapoltu Mare-La Vie. The excavated terrain revealed archaeological materials of several eras,
from the Paleolithic to the modern period, the most numerous traces aiming Roman era. On
this occasion it was identified, near an ancient travertine quarry, the hill in question, with the
toponym Jipiş. The work done here revealed a prehistoric settlement. The complex Cx 1, belonging to the finale Tiszapolgár culture, offered a spectacular inventory, among the artifacts
found there being three arrowheads specific to this chronological horizon, as well as other
chipped lithic materials, perforated disks from shells and ceramic fragments, numerous osteological and ceramic materials.
Keywords: Eneolithic, Tiszapolgár, pit, chipped stone, arrowheads.

1. Introducere
În partea de nord-vest a satului Rapoltu Mare, pe a doua terasă a râului Mureş,
se găseşte obiectivul arheologic cu toponimul La Vie1. Situl se află, din punct de vedere geografic, în partea de nord-vest a Culoarului Orăştiei, în sudul Munţilor Metaliferi
(Fig. 1), la circa 1,5 km în amonte de zona de confluenţă a Streiului cu Mureşul (Fig.
2) şi la aceeaşi distanţă de neck-ul vulcanic al Măgurii Uroiului2.
În urma cercetărilor arheologice întreprinse pe parcursul anilor 2013–'18, aici
au fost identificate mai multe urme de activitate antropică, începând din paleolitic și
continuând cu neoliticul timpuriu, epoca bronzului, epoca fierului, epoca romană și
post-romană.
Cu ocazia desfășurării campaniilor arheologice mai sus amintite a fost identificată și o carieră de piatră, antică, ce a exploatat travertinul de pe dealul Jipiș aflat în
imediata vecinătate a terasei de la Rapoltu Mare-La vie (Fig. 3). Exploatarea romană a afectat dealul, dar și o peșteră aflată la baza acestuia (Fig. 4). În urma cercetărilor
întreprinse aici, s-a putut observa că pe platoul din partea superioară a dealului Jipiș
1
2

Coordonate GPS: latitudine N: 45°51′58.8″, longitudine E: 23°3′49.9″, altitudine: 214 m.
Badea et alii, 1987, p. 360; Badea, Mărculeţ, 2012, p. 305; Mărculeţ, 2013, p. 9, 13, fig. 4.
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existau urme de locuire preistorică, partea de sud, fiind intens afectată de exploatările
din epoca romană și mai ales de cele din perioada modernă.

Fig. 1. Amplasarea localităţii Rapoltu Mare în cadrul teritoriului României.

Fig. 2. Amplasarea localităţii Rapoltu Mare în cadrul Culoarului Mureșului
Deva-Orăștie.
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Fig. 3. Amplasarea carierei de travertin în raport cu
situl arheologic roman La Vie.

Fig. 4. Amplasarea complexului Cx 1 pe platoul dealului Jipiș și
localizarea peșterii de la baza acestuia.
Sectorul de nord al sitului Rapoltu Mare-La Vie (Fig. 3), cunoscut în prezent
prin toponimul Jipiș3, poate fi localizat la aproximativ 1,70 km nord de malul drept al
3

Pe a doua ridicarea topografică militară austriacă, de la mijlocul secolului al XIX-lea, toponimul zonei de nord a sitului Jipiș și a versantului calcaros de pe partea dreaptă a văii Peșterii
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Mureșului și la 0,70 km nord de DJ107A (Uroi – Rapoltu Mare). Același sit se află la
aproximativ 0,39 km nord-vest de localitatea Rapoltu Mare. Față de drumul dintre
localitatea Rapoltu Mare și satul Rapolțel, DC 38, care străbate marginea de est a dealului Jipiș, situl se află la 0,25 km. Noul obiectiv arheologic este situat pe a treia terasă
naturală de pe partea dreaptă a Mureșului, din punct de vedere geomorfologic situl prezentându-se asemenea unui promontoriu apărat natural, platoul din vârful său pretându-se locuirii umane (Fig. 4). Partea de vest a promontoriului este tăiată de un curs de
apă cu un debit constant, care curge pe direcția nord-sud, izvoarele acestui pârâu, cunoscut drept Valea Peșterii, aflându-se în hotarul satului Rapolțel.
Din punct de vedere geologic, pe baza aspectului rocii, partea de sud a dealului
Jipiș, unde se află și situl arheologic, reprezintă un depozit gros de travertine, dezvoltat pe seama calcarelor cristaline (aparține “complexului acvifer de travertine”)4. Amintim cu acest prilej prezența la baza promontoriului calcaros a unei peșteri (Fig. 4) și
a unui izvor captat (ușor mineral).
Stratigrafia sitului preistoric de pe acest platou, surprinsă pe o lungime de câțiva metrii în falia exploatării de piatră (Fig. 3), s-a dovedit a fi simplă și relativ subțire,
sub nivelul vegetal fiind surprins un singur strat, brun și afânat, gros de aproximativ
20 cm (Fig. 5), ce conținea materiale eneolitice și de epoca bronzului, depuse direct
pe patul de stâncă sfărâmicioasă, caracteristică zonei.

Fig. 5. Stratigrafia sitului eneolitic surprins pe dealul Jipiș.
este Kodriso. Pe a treia ridicare topografică militară austriacă, de după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru același punct toponimul este Codriș. Toate aceste informații ne indică
faptul că pentru aproximativ aceeași zonă a satului Rapoltu Mare, în circa un secol și jumătate,
toponimia a variat. Zona promontoriului care poartă astăzi toponimul Jipiș, dacă este să ne
luăm după sursele cartografice din secolul al XIX-lea, era cunoscut drept Kodriso sau Codriș
(vezi: https://mapire.eu/en/browse/country/).
4
Pîrvu, 1964, p. 226; Trufaș, Stanciu, 1983, p. 6, 9, fig. 1, 3.

172

2. Complexul Cx 1
Complexul Cx 1, cercetat în anul 2015, a fost surprins în marginea faliei, deja
erodat în proporție de aproximativ 30% (Fig. 6.1). După decopertarea stratului vegetal, s-a conturat o groapă de formă relativ circulară, cu diametrul de 0,90 m, săpată
în travertinul de aici (Fig. 6.2). Conținutul cenușos părea foarte bogat în fragmente
osteologice și cochilii de scoici. După secționarea sa, a putut fi observat faptul că
groapa, adâncă de 0,30 m, fusese umplută uniform cu un sol afânat de culoare negricioasă, foarte bogat în materiale arheologice (Fig. 6.3). A fost recuperată o cantitate
însemnată de oase (preponderent mistreț) și de cochilii de scoici. Fragmentele ceramice provin de la mai multe vase de dimensiunii medii și mici, aparținând culturii
Tiszapolgár5.

Fig. 6.1–4. Stadiile de cercetare a complexului eneolitic Cx 1.

5

Îi suntem recunoscători colegului nostru, cercetător ştiinţific Dragoş DIACONESCU, Muzeul
Naţional al Banatului din Timişoara, pentru ajutorul oferit în determinarea secvenţei cronologice a materialului ceramic din Cx 1, sit Rapoltu Mare-Jipiş (jud. Hunedoara).
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3. Inventarul arheologic
Inventarul arheologic al gropii Cx 1 este numeros și variat: de la cele trei categorii de ceramică (grosieră, semifină, fină) (Fig. 7.2), la piese litice cioplite (Fig. 7.4),
resturi osteologice (Fig. 7.1) și IMDA (Fig. 7.3).

Fig. 7. Imagini in situ cu diferitele tipuri de materiale ale
inventarului arheologic din Cx 1.
În ceea ce privește ceramica (111 fragmente), ponderea cea mai însemnată o
deţine ceramica semifină şi fină, procentul acesteia fiind de peste 70%, comparativ cu
cele aproape 30% fragmente ceramice de factură grosieră. Tehnologia de confecționare a ceramicii a fost făcută aproape în exclusivitate din lut amestecat cu nisip fin,
mai rar fiind sesizate urme de pietricele, mâl sau pleavă (Fig. 8.1–13).
Netezirea este bună, de cele mai multe ori sesizăm lustruirea foarte bună a
suprafeţelor interioare și exterioare ale vaselor.
Același lucru se poate spune și despre ardere, foarte bună, reductantă în majoritatea cazurilor. Arderea ceramicii a imprimat culori diferite, cum ar fi cărămizie, portocalie, cenuşie, brun-cărămizie, neagră și cafenie, ultimele patru nuanțe cromatice fiind
predominante în lotul de materiale ceramice descoperit în Cx 1 (Fig. 8.1–13). Sunt
întâlnite şi cazuri în care materialul ceramic a fost ars secundar, fiind prezente flecurile de culoare neagră sau neagră-cenuşie (Fig. 8.11).
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Din materialul ceramic selectat din complexul eneolitic, cu toate că este fragmentar, menționăm câteva forme, majoritatea tronconice, care au aparținut unor recipiente cum ar fi strachina sau castronul. În cazul unor piese ceramice din categoria deja
menționată, remarcăm morfologia acestora, asemănătoare unor boluri cu buza scurtă,
ușor răsfrântă în afară (Fig. 8.5–9). Dintre formele cu profil întreg, amintim un castron
cu proeminențe perforate orizontal și cu buza scurtă, puțin trasă în afară (Fig. 8.4), dar
și un al doilea recipient, o strachină (Fig. 8.5), la rândul ei prevăzută aproximativ în
zona diametrului maxim cu proeminențe ușor conice, neperforate. Amintim faptul că
forma proeminenţelor, perforate sau neperforate, este una diferită de cele întâlnite în
faza timpurie (A) a culturii Tiszapolgár.
Tot în categoria pieselor ceramice tronconice, respectiv a castroanelor, se cuvine să menționăm și apariția unei piese ceramice fragmentare (buză + perete), prevăzută cu o toartă perforată vertical în apropierea buzei. Prezența unui asemenea tip ceramic este mai rar întâlnită în mediul cultural Tiszapolgár (Fig. 8.13).
Alte două piese ceramice, fragmentare la rândul lor, aparțin suporturilor care
susțineau un anumit tip de vas, caracteristica acestora fiind prezența unor perforații de
formă rotundă sau ovoidală (Fig. 8.12–13). O a treia piesă ceramică, un castron tronconic prevăzut cu butoni perforați parțial sau total, prezenta urmele piciorului detașat
din vechime (Fig. 8.11).
Pe un tip de vas de capacitate mare, posibil o oală, a fost aplicat un ornament
asemănător unei barbotine stropite, foarte subțire, de culoare alb-gălbuie6. S-a observat că uneori atât fragmentul ceramic, cât și barbotina prezentau și urmele unei “ornamentații” sub formă de striuri dispuse haotic sau organizat pe toată suprafața acestuia
(Fig. 8.10).
Pe baza cataloagelor tipologice întocmite de Dragoș DIACONESCU în teza
de doctorat, Cultura Tiszapolgár în România, au fost stabilite principalele tipuri de forme și ornamente ale ceramicii din Cx 1, în aceeași măsură fiind precizate și posibilele
analogii ale materialului ceramic.
Astfel, pentru formele ceramice deschise de formă tronconică, reprezentate
prin trei fragmente de buze, au fost observate asemănări între piesa ceramică de la
Fig. 8.1 cu varianta 17, alte corespondențe fiind posibile între Fig. 8.2 cu tipul K8 și
Fig. 8.3 cu K39.
Castronul aproape întreg de la Fig. 8.4 ar putea fi atribuit tipului K210, analogiile cele mai apropiate fiind întâlnite la Carei-Cozard11, Parța12 și Uivar-Gomilă13.

6

În realitate un mod de a trata suprafeţele exterioare ale ceramicii.
Diaconescu, 2009, p. 42, fig. 1/1.
8
Diaconescu, 2009, p. 42, fig. 1/K.
9
Diaconescu, 2009, p. 42, fig. 1/K3
10
Diaconescu, 2009, p. 65, Tipul K1.
11
Iercoșan, 2002, p. 291, pl. 65/5.
12
Lazarovici, 1983, p. 25, fig. 4/12.
13
Diaconescu, 2009, p. 419, imaginea 5/1.
7
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O altă piesă cu profilul întreg foarte asemănătoare unui bol, ilustrată la Fig.
8.5, ar putea face parte din grupa L314. În același timp, precizăm că starea fragmentară a materialului ne permite doar să apreciem că alte patru piese ceramice, aflate în
diferite stadii de fragmentare (Fig. 8.6–9) și cu înclinații diferite ale buzei, ar putea
aparține aceluiași model de vas ceramic discutat, respectiv al bolului. Analogiile pentru o asemenea categorie de piese ceramice poate fi întâlnită la Uivar-Gomilă15.
Un castron de formă tronconică, căruia îi lipsește în prezent piciorul, detașat
din vechime, prezintă sub buză două proeminențe (butoni), din care una perforată și o
a doua cu început de perforare (Fig. 8.11). Prin forma vasului, având în vedere lipsa
piciorului (suportului) și ornamentația acestuia, apreciem că recipientul provine cel
mai probabil de la un castron de tipul H3b16. Dintre similitudinile piesei, le putem invoca pe cele de la Șumal-Dealul lui Kun17 și Uivar-Gomilă18. Morfologia buzei ar putea
aparține tipului 619.
Ornamentele identificate pe suprafața vaselor cuprind, în marea lor majoritate,
butoni rotunjiți de formă conică sau tronconică, buze crestate, mici adâncituri pe buza
vaselor (Fig. 8.1, 3), perforații circulare sau tronconice ale picioarelor/suporturilor
(Fig. 8.12, 13), într-un caz fiind întâlnită barbotina și striurile (Fig. 8.10). Precizăm că
ornamentația sub formă de striuri corespunde tipului K2 la Dragoș DIACONESCU20,
analogiile acesteia găsindu-se la Dindești-Cetate21, iar barbotina stropită ar fi apropiată
tipului I4 la același autor, corespondențele tipologice fiind la Berveni-Malul Crasnei22.
Din prelucrarea parțială a lotului de artefacte ceramice din Cx 1, unul nu foarte
bogat, dar și pe baza analogiilor materialelor ceramice, apreciem că cronologia complexului 1 de la Rapoltu Mare-Jipiș se încadrează în limitele eneoliticului mijlociu, mai
exact în cadrul culturii Tiszapolgár, faza B223.
Tot la această categorie de materiale arheologice intră și două rondele perforate,
din pereți de vase ceramice, a căror funcţionalitate este controversată24, dar care par a
reprezenta niște fusaiole, cel puțin în ceea ce privește valoarea diametrului maxim al
perforației25, 0,5 cm (Fig. 8.15) și 0,6 cm (Fig. 8.14). În același timp nu ar trebui să
excludem și ipoteza conform căreia astfel de piese ceramice ar putea fi puse în legătură
și cu ideea unor posibile obiecte de podoabă/vestimentație, după cum reiese dintr-un

14

Diaconescu, 2009, p. 66, tipul L3.
Schier, Drașovean, 2004, p. 185, Abb. 25/8-9, 17; Diaconescu, 2009, p. 377, 417, pl. 48/2,
imaginea 3/2.
16
Diaconescu, 2009, p. 62, tipul H3b.
17
Iercoșan, 2002, pl. 128/1.
18
Schier, Drașovean, 2004, p. 185, Abb. 25/1; Diaconescu, 2009, p. 376, pl. 47/1.
19
Diaconescu, 2009, p. 42, fig. 1/6.
20
Diaconescu, 2009, p. 41, 54, fig. 5/K2.
21
Iercoșan, 2002, p. 309, pl. 83/6.
22
Iercoșan, 2002, p. 249, pl. 23/1.
23
Diaconescu, 2009, p. 78, 80-83.
24
Mazăre, 2012, p. 114.
25
Mazăre, 2012, p. 108.
15
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studiu publicat în urmă cu peste un deceniu de colegii Corneliu BELDIMAN și DianaMaria SZTANCS26.

Fig. 8.1–13. Fragmente ceramice din Cx 1;
14–15. Rondele fragmentare perforate din pereți de vase ceramice.
26

Beldiman, Sztancs, 2005, p. 44-45, 56.

177

Lotul de piese litice cioplite pe care l-a relevat Cx 1 însumează 19 exemplare
și cuprinde o gamă variată de materii prime, pe care ne-am permis să le încadrăm în
două categorii:
1. locale: silexul de Herepeia27, cu varietăți diferite (5 exemplare) (Fig. 9.1–5), sursa de
aprovizionare cu o astfel de rocă de bună calitate fiind la aproximativ 25 de km sudvest, în sursa unitară Valea Roatei – dealurile sale limitrofe – Herepeia-Chergheş-Cârjiţi
– “ce apare ca o linie îngustă, orientată nord-sud, între Valea Mureşului şi Valea Nandrului”28; argilitul (2 exemplare) (Fig. 9.6) și cuarțitul (3 exemplare) (Fig. 9.7), roci
care sunt şi au fost întotdeauna la îndemâna oricui, ele găsindu-se peste tot, pe malurile râurilor, în râuri, pe versanţii dealurilor şi colinelor29; un silex albicios, semi-translucid (1 exemplar) (Fig. 9.8); jaspul negru (1 exemplar) (Fig. 9.9) și un silex ars (1
exemplar) (Fig. 9.10).

Fig. 9. Diferitele tipuri de materii prime relevate de Cx 130.
27

Barbu, 2007-2008, p. 52.
Barbu, 2007-2008, p. 53.
29
Barbu, 2013, p. 77.
30
Trebuie menționat faptul că în figura respectivă s-au așezat piese în funcție de importanța lor,
în ceea ce privește calitatea și sursele de proveniență, de aceea sunt 16 și nu 19 la număr.
28
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2. nelocale: aici am încadrat așa-zisul “silex bănățean”31 (1 exemplar) (Fig. 9.11), calcarul micritic bioclastic32 (2 exemplare) (Fig. 9.12, 13) din zona Banatului, unde sunt
întâlnite din abundenţă depozite sedimentare cu niveluri silicioase33 și obsidianul (3
exemplare) (Fig. 9.14–16), două probe din această rocă vulcanică arătând, fără dubii,
folosirea sursei de obsidian din sud-estul Slovaciei, mai exact pe aceea de la VinickyCejkov34.
Din punct de vedere tehnologic, cele mai multe suporturi sunt laminare (9 lame
fragmentare și 3 așchii laminare), avem și suporturi așchiale (4 așchii simple), percutoare (2 exemplare) și un fragment de rocă, neidentificabil.
Dintre fazele cioplirii, pentru suporturile de debitaj, se constată debitage plein
(11 suporturi cu secțiune trapezoidală) și prepararea debitajului (4 suporturi cu creastă).
Percuţia este cea directă dură, reliefată de piesele cu undele de şoc pronunţate,
cu bulbul de percuţie proeminent și cu stigmatele bulbului identificate ca fiind de tipul
fisurilor și așchiilor bulbare. Pentru piesele din obsidian s-a folosit tehnica percuţiei
prin presiune.
Din punct de vedere tipologic, deși lotul de piese litice cioplite din Cx 1 este
mic, avem mai multe tipuri de unelte: grattoir-e, cuțitașe, percutoare, lustruitoare, vârfuri de săgeată, inserție de seceră și o piesă în curs de prelucare.

Fig. 10.1–4. Grattoir-e din Cx 1 (desen Mihaela Barbu);
5–6. Detalii cu urmele de folosire identificate pe fronturile de
grattoir prin fotografierea cu microscopul digital cu mărire de 50×.
31

Eugen COMŞA descrie silexul “bănăţean” ca fiind de culoare cafenie, opac, cu linioare şi pete
negre, care a fost utilizat pe tot întinsul Banatului şi în sud-vestul Transilvaniei şi ale cărui zăcăminte se găsesc în Munţii Poiana Ruscă (Comşa, 1971, p. 17; Comşa, 1987, p. 89).
32
Băltean et alii, 2008, p. 18.
33
Băltean et alii, 2008, p. 19.
34
Glascock et alii, 2017, p. 180.
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Grattoir-ele (4 exemplare) sunt toate, din punct de vedere morfologic, directe
convexe, realizate pe: așchie laminară, prin retușe directe marginale, semi-abrupte și
lamelare pe ambele margini și la partea distală (Fig. 10.1); lamă distală, prin retușe
directe marginale, semi-abrupte și lamelare largi pe ambele margini și la partea distală
(Fig. 10.2); pe așchie laminară, prin retușe retușe directe marginale, semi-abrupte pe
ambele margini și la partea distală (Fig. 10.3) și pe lamă distală arsă, prin retușe directe
semi-abrupte la partea distală (Fig. 10.4) (de fapt piesa este reprezentată doar de frontul grattoir-ului, ruptă probabil în timpul sau după arderea secundară).
Două dintre grattoir-e prezintă urme de folosire/tocire pe părțile lor active
(fronturile de grattoir) (Fig. 10.5–6).
Cuțitașele sunt reprezentate de două suporturi laminare (Fig. 11.1a, 2a) și unul
așchial (Fig. 11.3a), cu câte o margine care poartă urmele de uzură/tocire (Fig. 11.1b,
2b–c, 3b), relevând folosirea lor cu scopul de a tăia diferitele materiale.

Fig. 11. Cuțitașele din Cx 1 și detaliile cu marginile lor tocite
(mărire microscop de 50×).
Cele două percutoare sunt din cuarțit, unul cu ambele capete tocite, celălalt cu
un capăt tocit parțial (Fig. 12. 1–2).
Lustruitoarele sunt tot în număr de două, din argilit și par a demonstra finisarea pastei ceramice prin lustruire (Fig. 12. 3–4).
Cx 1 a furnizat și două vârfuri de săgeată. Primul este realizat pe lamă mezială
(Fig. 13. 1a), care a fost retușată intregral, prin retușe alterne, marginale și semi-abrupte,
rezultând un vârf de săgeată de formă triunghiulară cu lungimea de 2,8 cm, lățimea bazei de 1,9 cm și greutatea de 2,52 g (Fig. 13.1b). A doua piesă este un vârf de săgeată
în curs de prelucrare, neterminat, reprezentat de o așchie laminară (Fig. 13.2a) cu un
encoche larg, invers, realizat pe marginea stângă (Fig. 13.2b), special pentru a crea la
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Fig. 12.1a–c, 2a–b. Percutoare din Cx 1 și detaliile cu urmele de uzură
(mărire microscop de 50×); 3–4. Lustruitoare din Cx 1.

Fig. 13.1a–b, 2a–b. Vârfuri de săgeată din Cx 1; 3a–c. Inserție de seceră din
Cx 1 (desen Mihaela Barbu) (mărire microscop de 50×).
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Fig. 13.4a–b. Piesă ruptă retușată
din Cx 1
(desen Mihaela Barbu) (mărire
microscop de 50×).

capătul proximal o formă pedunculată. Utilajul are 3,1 cm lungime, o lățime maximă de
1,8 cm și greutatea de 2,46 g.
Singura inserție de seceră din Cx 1 este reprezentată de o lamă proximală, cu
SiO2 depus oblic bifacial pe marginea stângă (Fig. 13.3a–c), relevând o posibilă seceră
cu elementele componente înmănușate oblic pe planul suportului.
Mai avem o piesă ruptă, reprezentată de o lamă distală (Fig.13.4a) cu marginea stângă retușată altern, semi-abrupt (Fig. 13.4b), care probabil a funcționat ca și
unealtă, dată fiind marginea amenajată.
În cadrul materialelor descoperite în complexul Cx 1, o pondere importantă o
reprezintă fragmentele osteologice (Fig. 7.1), aparținând mai multor specii sălbatice
(mistreț, castor, cerb)35, precum și un număr de 131 de valve de scoică Unio (Fig. 14.1).
Dintre acestea se remarcă câteva obiecte ce țin de industria materiilor dure de origine
animală (IMDA).
Primul dintre ele îl reprezintă un obiect de podoabă – un disc perforat din scoică
(Fig. 14.2a–c). Acesta a fost decupată dintr-un perete de scoică Unio, marginile fiind
finisate prin șlefuire. Diametrul piesei este de 1,9 cm, orificiul central, obținut prin
presare de la interior spre exterior, având diametrul de 0,4 cm.
O piesă interesantă o reprezintă un vârf de săgeată din corn de cerb (Fig. 14.3a–
f). Materia primă a constituit-o un segment de perete de corn, suficient de gros pentru
a permite realizarea artefactului. Acesta a fost șlefuit sub forma unei piramide patrulatere cu baza de 0,7 × 0,7 cm și înălțimea de 3,4 cm. Astfel, trei dintre laturile vârfului
au aspect cornos, în timp ce a patra are textură spongioasă, specifică părții centrale a
coarnelor de cervide. Orificiul de înmănușare a tijei săgeții are formă conică având
diametrul de 0,5 cm și adâncimea de 1,1 cm. Piesa a suferit o desprindere accidentală,
una dintre muchiile cornoase fiind ruptă pe o lungime de 1,7 cm (dinspre vârf), fapt
ce constituie, cel mai probabil, un stigmat de utilizare, așchia desprinzându-se în urma
impactului cu un corp dur (lemn, os, piatra). Totuși, acest aspect nu a modificat funcționalitatea vârfului, acesta rămânând în continuare utilizabil. Greutatea actuală a vârfului este de 1,37g, în preistorie ea fiind puțin mai mare, pierderea unei părți din masă
35

Determinarea arheozoologică a fost efectuată de către dr. Adrian BĂLĂȘESCU, cercetător
științific în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, București, fapt pentru care îi mulțumim și pe această cale.
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datorându-se naturii materialului.
O a treia piesa IMDA o reprezintă un străpungător (Fig. 14.4a–b) realizat dintr-o așchie desprinsă dintr-un os lung (probabil femur de cerb). Aceasta are lungimea
de 8,8 cm și lățimea maximă de 2,3 cm. Ultimii 3 cm au fost șlefuiți în vederea realizării unui vârf cu secțiune triunghiulară.
Alte două segmente de corn de cerb poartă urme de tăiere, constituind materia
primă necesară realizării altor utilaje. Primul segment (Fig. 14.5) lung de 10,2 cm și lat
de 3,2 cm a fost extras dintr-o ramură de corn, în timp ce al doilea lung de 17,3 cm
(Fig. 14.6) are curbura și aspectul ramurii aflate la baza cornului de cerb (“ramura
ochiului”).

Fig. 14. Artefacte IMDA din Cx 1 (desen Diana PANTEA).
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4. Discuții și analogii
Prin publicarea acestui complex, Cx 1, se dorește introducerea în circuitul
arheologic al unui nou sit eneolitic, aparținând unei comunități Tiszapolgár, descoperit
pe platoul dealului Jipiș, din teritoriul comunei Rapoltu Mare, din județul Hunedoara.
Locuirea nu a fost de lungă durată, dată fiind stratigrafia sitului de pe cariera
antică de travertin, acest lucru relevând un grup uman puțin numeros.
Groapa Cx 1 este foarte bogată în diverse materiale arheologice. Numărul mare
de resturi osteologice de mistreț, obiectele din corn de cerb și căprior și cele trei vârfuri
de săgeată, descoperite în Cx 1, indică faptul că principala sursă de hrană era vânătoarea.
În ceea ce privește cele două vârfuri de săgeată din piatră cioplită, unul dintre
ele, cel perfect triunghiular (Fig. 13.1a–b), are bune analogii în câteva morminte din
necropola de la Basatanya36, aparținând culturii Tiszapolgár, unde respectivele piese
sunt din obsidian; dar și cu analogii la același palier cronologic: vârfurile de săgeți, care
“au necesitat o muncă migăloasă în ceea ce privește tehnica retușării”37, descoperite
în așezarea cucuteniană de pe Holmul de la Hăbășești, vârfurile de săgeți gumelnițene
din mai multe așezări de acest tip: Vitănești-Măgurice (jud. Teleorman)38, CuneștiMăgura Cuneștilor (jud. Călărași)39 sau Geangoești (jud. Dâmbovița)40 și vârfurile de
săgeată “cu grijă prelucrate”41 ariușdene42.
Un alt argument solid în ceea ce privește practicarea și specializarea în vânătoare a comunităților Tiszapolgár43 este descoperirea în Cx 1 a vârfului de săgeată din
corn de cerb, piramidal, cu analogii într-un lot de piese care provine din situl eneolitic
de la Vésztő-Bikeri (Ungaria)44, dar și în cadrul obiectelor IMDA descoperite la comunitățile aparținând grupului cultural Ariușd45.
Dimensiunile și greutățile mici ale vârfurilor de săgeată și tijele subțiri ale săgeților, indicate de diametrul redus (0,5 cm) al găurii de înmănușare a vârfului de corn,
par a indica utilizarea unor arcuri ușoare, de dimensiuni mici (posibil compozite), aspect specific comunităților cu grad ridicat de mobilitate.
Faptul că Cx 1 a relevat o mare cantitate de scoici și doar o inserție de seceră
ne indică la prima vedere o economie non-productivă a grupului uman eneolitic de pe
dealul Jipiș. Tot din scoică este și discul perforat, de fapt o mărgică, cu analogii în câteva morminte din necropola de la Decea, aparținând comunităților Decea Mureșului46,
36

Bognár-Kutzián, 1963, pl. XXXV/8; LXXII/1-4; CXVI/3.
Dumitrescu et alii, 1954, p. 242, 245, fig. 17.
38
Crandell, 2013, p. 142, fig. 14.
39
Niță, Ștefan, 2011, p. 195-207.
40
Niţă, Ilie, 2013, p. 119-130.
41
Sztáncsuj, 2015, p. 199.
42
Sztáncsuj, 2015, pl. IX/20; XIV/15-18, 21-24, 42; XVII/2-5.
43
Diaconescu, 2009, p. 161.
44
Parkinson et alii, 2004, p. 111, figure 7.
45
Sztáncsuj, 2015, pl. XXX/1.
46
Kovács, 1928-1932, p. 90, 93, 95, 96, 97, fig. 1/2-3; 5/2-4; 10/3; 12/2; 15/3-4; Kovacs, 1944,
Fig. 2 – 2, 3, Fig. 6 – 2-4, Fig. 11 – 3, Fig. 13 – 4, Fig. 16 – 3, 4.
37

184

mărgele care făceau parte din șiraguri, descoperite la brâul scheletelor47 și care, potrivit unor studii etnografice48, ar fi avut și alt rol pe lângă acela de podoabe: monede49.
De asemenea, analogii pentru astfel de piese găsim și la comunitățile ariușdene50.
Din punct de vedere cronologic, strict pe baza caracteristicilor tipologice ale
ceramicii din Cx 1, apreciem că locuirea eneolitică ar putea aparține fazei B a culturii
Tiszapolgár51. La acest moment cronologic amintim siturile Tiszapolgár din spațiul
Transilvaniei de la Cheile Turenilor-Poderei52, Nandru-Peștera Curată53, Peștera
Spurcată54, Peștiș-Piatra Jurcoaiei55, care se apropie nu doar din punct de vedere al
caracteristicilor culturii materiale, dar și din perspectiva spațiului în care s-a desfășurat habitatul comunităților eneolitice, predominat în zone submontane și montane, de
grupul uman de la Jipiș56.

5. Concluzii
Așezarea unei comunități eneolitice pe un promontoriu calcaros, apărat natural,
cu o bună vizibilitate în zona văii Mureșului, practic la capătul unei văi care conectează
anticul Maris cu sudul Munților Apuseni, mai exact a Metaliferilor, credem că nu este
întâmplătoare. Comunitatea Tiszapolgár din punctul Jipiș a putut profita de avantajul
unui habitat pe un promontoriu calcaros cu expunere sudică, încălzit în permanență
în zilele însorite, aici adăugând și prezența izvoarelor în proximitatea așezării eneolitice.
Pe de altă parte, chiar dacă poate părea prematur să judecăm activitatea economică a comunității Tiszapolgár doar pe baza cercetării parțiale a unui singur complex
arheologic, credem că o parte a inventarului arheologic ne înfățișează o comunitate
aflată în permanentă mișcare. Astfel, prezența vârfurilor de săgeți sau a unor materiale
faunistice alcătuite aproape în exclusivitate din scoici Unio și din materiale osteologice
de la porcul sălbatic ne arată orientarea a o parte din activitățile comunității eneolitice
spre culesul scoicilor și vânat. Tot aici ar fi de precizat că inclusiv apropierea de zona
montană și depărtarea de lunca fertilă a Mureșului ar putea constitui argumente pentru
un grup uman axat mai mult pe exploatarea resurselor animaliere și mai puțin pe o “economie agricolă”.
Nu în ultimul rând, prin prisma analogiilor materialelor ceramice, dar și prin
spațiul ales pentru întemeierea unei așezări, nu departe de zona bogată în materii prime a
47

Kovács, 1928-1932, p. 100.
Kovács, 1928-1932, p. 100.
49
Kovács, 1928-1932, p. 101.
50
Roska, 1943, p. 71. Abb. 17; Sztancs, Beldiman, 2013, pl. I/2; II; III/1-4; IV/1-6; Sztancs,
Beldiman, 2014, fig. 12; 13; Sztáncsuj, 2015, fig. 82, pl. XXXIX/1-5.
51
Iercoșan, 2002, p. 172; Diaconescu, 2009, p. 78-83.
52
Lazarovici, Kalmar, 1985-1986, p. 732.
53
Lazarovici, 1983, p. 10.
54
Lazarovici, 1983, p. 10.
55
Iercoșan, 2002, p. 70-71.
56
Alte situri apropiate ca habitat și de caracteristicile ceramicii din Cx 1 de la Rapoltu Mare-Jipiș,
ușor mai timpurii din punct de vedere cronologic, ar putea fi descoperirile din cavitățile carstice
de la Cerișor-Peștera Cauce (Diaconescu, 2009, p. 96) și Românești-Peștera Românești / Peștera
cu Apă (Diaconescu, 2009, p. 115).
48

185

Munților Metaliferi, nu ar trebui exclusă și posibilitatea ca o parte din membrii așezării Tiszapolgár de la Rapoltu Mare-Jipiș să fi fost implicați în exploatarea resurselor
minerale utile ale Apusenilor sudici.
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