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UTILAJUL LITIC ȘLEFUIT DE LA
ZĂUAN-DÂMBUL CIMITIRULUI
Mihai-Marius Dunca*
* cercetător independent; mihaidunca2013@gmail.com
Abstract. Ground stone industry did not had a high amplitude in early Neolithic. The site from
Zăuan-Dâmbul Cimitirului (Ip commune, Sălaj county, RO), dated in Starčevo-Criș IIIB-IVB
interval, has given 32 pieces, from raw material to finished and broken tools. They give us the
posssibility to reconstruct the operational chaine, wich is simpler than in later phases of the
neolitic, only grinding and pecking were used in manufacturing chisels or axes, the latter being
also perforated. Polished stone was not the activity of some craftsmen, assumption given by
the low concentration of the lithic material and the rather superficial stone processing using
soft pebbles. Chisels were the main tool used at this site while adzes, the most frequent tools
of early Neolithic, were absent.
Keywords: Polished stone industry, Starčevo Criș culture, chisel, axe, pecking.

1. Cadrul cultural și cronologic
Neoliticul timpuriu nu se remarcă printr-o dezvoltare accentuată a industriei
pietrei șlefuite. Într-o sinteză din 1975 pe acest subiect, Eugen COMȘA a repertoriat
71 de piese pentru teritoriul României1, multe provenind din descoperiri întâmplătoare. Apogeul acestei activități economice este atins abia în neoliticul târziu, când apar
comunități specializate în prelucrarea pietrei prin șlefuire, atât pe teritoriul țării noastre cât și pe cel european în general2. Descoperirile de material litic șlefuit au crescut
cantitativ de la repertorierea mai sus menționată, dar frecvența lor rămâne tot redusă
pentru această perioadă a neoliticului. Prin descoperiri mai numeroase, se remarcă așezările culturii Starčevo-Criș din Banat3, de la Dudeștii Vechi și Noi (anterior Beșenova,
jud. Timiș) și Cuina Turcului4. Dintre descoperirile mai recente de pe teritoriul Transilvaniei putem menționa piesele de la Miercurea Sibiului și Cristian (jud. Sibiu)5. Pentru zona de nord-vest a țării, în care se găsește situl de la Zăuan, mai putem cita încă
cinci așezări ale neoliticului timpuriu unde s-a descoperit utilaj litic șlefuit: Vășad (jud.
Bihor, cu două piese)6, Homorodu de Sus (jud. Satu Mare, cu trei piese publicate)7,
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Urziceni-Vada rét (jud. Satu Mare, cu 15 piese)8, Buciumi-Râtul Mare (jud. Sălaj, cu
patru piese)9 și Porț-Corău (jud. Sălaj, cu o piesă)10.
Situl de la Zăuan-Dâmbul Cimitirului (com. Ip, jud. Sălaj) se găsește pe malul
râului Barcău, amplasare similară cu a celui de la Porț/Suplac-Corău (datat în neoliticul târziu) beneficiind astfel de aceeași sursă de materie primă constând în piatră de
râu11, dar fără a se ajunge la o dezvoltare deosebită a prelucrării pietrei șlefuite ca în
cazul celui din urmă. A fost cercetat sistematic între anii 1975‒'7712, demers reluat în
1981, când s-a stabilit și stratigrafia, identificându-se un nivel de locuire suprapus de
două locuințe13. Locuirea Starčevo-Criș de aici a evoluat între finalul etapei IIIB și pe
parcursul etapei IVA, posibil și IVB14. Utilajul litic șlefuit descoperit în aceste campanii însumează 32 de exemplare, însemnând materie primă, piese în curs de prelucrare sau finite și fragmente, pe care le vom analiza detaliat urmărind reconstituirea
lanțului operațional și încadrarea tipologică. În acest demers vom folosi criteriile de
clasificare tipologică15 și analiză a urmelor prelucrării16 stabilite pe baza utilajului litic
șlefuit de la Porț-Corău (așezarea neoliticului târziu), care, prin abundența și diversitatea sa17, poate să reprezinte un etalon.

2. Clasificarea utilajului litic șlefuit
Statistic, cele 32 de exemplare se împart în: materie primă - 3%, preforme pentru dălți - 6%, dălți - 28%, topoare - 10%, zdrobitoare - 25%, plăci din gresie pentru
șlefuit - 3%, râșnițe - 3%, fragmente neîncadrabile - 22%.
Materia primă a apărut sub forma unui nucleu simplu (Pl. 1/1, 6) însemnând
un fragment de rocă din care puteau fi desprinse alte fragmente (preformele) pentru realizarea unor unelte. Cele două preforme erau destinate dălților (Pl. 1/2, 3, 7, 8), judecând după formele și dimensiunile lor. Remarcăm urmele de percuție de pe conturul
fiecăreia.
Dălțile au putut fi încadrate în tipurile18: D2 (alungit) - cu profil plan-convex
(D2c, Pl. 1/4, 9), un exemplar și cu profil rotunjit (D2f, Pl. 1/5, 10); D3 (trapezoidal)
- cu profil plan-rotunjit (D3b, Pl. 2/1, 2, 7, 8) două exemplare. Doar în curs de prelucrare a apărut un exemplar din tipul D4 (oval) (Pl. 2/4, 10), căruia i se adaugă altele neterminate: o daltă de tip D3 (Pl. 2/3, 9) și altele două neîncadrabile tipologic (Pl. 2/5, 6,
11, 12), toate în stadiul incipient de prelucrare. Acestea se caracterizează prin tăișul slab
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conturat, șlefuirea sumară a suprafețelor, denivelate în cazul dălții ovale și prezența
urmelor de percuție pe aproape toate piesele. Aplicarea percuției în alternanță cu șlefuirea urmărea grăbirea prelucrării, eliminând porțiuni mici de rocă excedentare, ipoteză indicată de arheologia experimentală19 și etnoarheologie20. Analizând caracteristicile dălților per ansamblu nu putem spune că lipsa celor în stadiu avansat de prelucrare
este semnificativă. Piesele finite nu au o șlefuire bună, cel mult suprafața lor este netedă aproape în întregime, niciodată lucioasă. Nici simetria nu este atinsă complet. Se
mai diferențiază de dălțile neolitice târzii prin dimensiunile medii ceva mai mari. Cele
de tip alungit sunt în medie cu o jumătate de centimetru mai lungi și mai late, cele de
tip trapezoidal cu un centimetru mai lungi și mai late, dar ambele sunt mai subțiri cu
aproximativ o jumătate de centimetru.
Topoarele pot fi încadrate în tipurile: T3 (un exemplar, Pl. 3/2, 4) - de formă
trapezoidală, dar spre deosebire de cele din neoliticul târziu, acesta are profilul biconvex și este perforat; T4b - cu profil oblic, uniform, perforat (Pl. 3/1, 5). Au o simetrie
relativă, suprafața abrazivă, tăișul neascuțit. Primul are o perforație finită, realizată
din două direcții, cel de-al doilea una incipientă. Tăișul neascuțit poate fi și consecința utilizării îndelungate pentru exemplarul trapezoidal, iar șlefuirea nu trebuie să fie
foarte bună pentru funcționarea optimă a uneltei. Perforarea abandonată a exemplarului de tip T4 se datorează grosimii prea mari (12 cm), exemplarul fiind unul masiv,
de 28 cm lungime și 11 cm lățime maximă. Dimensiunile foarte mari, tăișul neascuțit
și materia primă din care a fost lucrat -gresia- îl făceau inutil ca unealtă, indicând mai
degrabă un rol de simbolic, de prestigiu. Astfel de artefacte sunt rare în neoliticul timpuriu, cel puțin pe teritoriul României, dar un topor-sceptru21 de la Cristian (jud. Sibiu)
poate fi dat ca analogie prin forma relativ asemănătoare, altfel fiind de dimensiuni mai
reduse și mai bine șlefuit.
Din categoria uneltelor pentru prelucrarea pietrei s-a găsit o placă mică din
gresie de formă triunghiulară (Pl. 3/3, 6) având urme de folosire pe laturile înguste.
Uneltele pentru măcinarea cerealelor constau într-o râșniță întreagă (Pl. 5/5, 6)
și alte câteva fragmente și zdrobitoare de ambele tipuri: Z1 - sferic aplatizat (Pl. 4/1,
2, 5, 6) și Z2 - alungit (Pl. 4/3, 4, 7, 8; Pl. 5/1, 2, 3, 4), cel din urmă tip fiind predominant.

3. Concluzii
Pe baza caracteristicilor utilajului litic șlefuit putem încerca o reconstituire a
prelucrării în așezarea de la Zăuan. Un singur nucleu, care indică doar percuția, aplicată
în momentul desprinderii sale dintr-un bolovan de râu, preforme fără urme ale tăierii,
fac plauzibilă ipoteza lui E. Comșa privind selectarea pietrelor de dimensiuni apropiate viitoarelor unelte22. Totuși, șlefuirea singură nu era suficientă, o percuție fină era
necesară. Nu s-au descoperit percutoare, dar zdrobitoarele puteau îndeplini acest rol,
mai ales dacă ținem cont de ponderea lor mare. În cazul topoarelor se aplică și perfo19
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rarea. Observăm și prelucrarea cu precădere a rocilor moi, mai ales gresii, mai ușor de
șlefuit. În privința existenței unor meșteri specializați, fie și unii care să se îndeletnicească doar temporar cu producerea de unelte șlefuite, considerăm că nu există indicii.
Majoritatea materialului litic a fost descoperit în nivel (vezi catalogul) fără a exista o
frecvență mare a acestuia ca la Porț23. În locuințe s-au găsit râșnița și două dintre zdrobitoare, fiecare în altă locuință. Dezvoltarea mai slabă a industriei pietrei șlefuite în cultura Starčevo-Criș face mai puțin probabilă și necesară apariția unor meșteri și a unor
ateliere. Cunoaștem un singur exemplu, locuința-atelier de la Valea Lupului (jud. Iași)
în care s-au descoperit 19 piese în curs de prelucrare ‒ dălți, topoare, tesle ‒ inclusiv preforme ale acestora, purtând urme de percuție24. Autorul consideră, datorită dimensiunilor modeste ale construcției, că reprezintă activitatea unor meșteri, care prelucrau
piatra doar într-o anumită perioadă a anului25. Din perspectiva tipologiei, utilajul litic
șlefuit de la Zăuan corespunde parțial tendințelor vremii. Tesla, considerată principala
unealtă a neoliticului timpuriu26, lipsește, iar dalta este cel mai bine reprezentată, indicând o nevoie de prelucrare a lemnului mai mare decât cea de defrișare. În încheiere
afirmăm că utilajul litic șlefuit de la Zăuan reprezintă rezultatul unei activități casnice,
nespecializate, ipoteză bazată pe șlefuirea superficială a rocilor mai maleabile, dar și pe
numărul mare de fragmente, indicând o folosire îndelungată până la distrugerea uneltei.
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Pl. 1. Materie primă: 1, 6; Preforme pentru dălți: 2, 3, 7, 8;
Dălți de tip: D2c: 4, 9; D2f: 5, 10.
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Pl. 2. Dălți: 1, 2, 7, 8 (tip D3b); 3, 9 (tip D3, în prelucrare incipientă);
4, 10 (tip D4, prelucrare incipientă); 5, 6, 11, 12 (prelucrare incipientă,
neîncadrabile tipologic).
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Pl. 3. Topoare: 1, 5 (de tip T4b), 2, 4 (de tip T3); Gresie pentru șlefuit: 3, 6.
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Pl. 4. Zdrobotoare de tip Z1: 1, 2, 5, 6; Zdrobitoare de tip Z2: 3, 4, 7, 8.
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Pl. 5. Zdrobitoare de tip Z2: 1‒4; Râșniță: 5, 6.
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