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Abstract. Placed within the wider context of systematic valorisation of Prehistoric osseous
materials artefacts (bone, antler, teeth, shells etc.) discovered in Romania, this paper aims at
presenting the results of an unitary analysis of an assemblage of materials recovered from one
of the most important Aeneolithic settlements from Romania, Turdaș.
The object of our analysis is represented by a set of pieces discovered within the B6/
1996 complex. It comprises “a kit of needles and awls”, more precisely, seven bone awls made
from fragments of cattle and sheep/goat metapodials. They were manufactured by applying
standardised debitage and shaping technical procedures. According to the data made available
by the author of the researches, it is a rare situation for Prehistorical sites from Romania when
the awls were recovered from site in a group. This aspect allows us to formulate the conclusion
that they were part of a kit of tools which was probably used for leather and textile working
(perforating/sewing/knitting) and preserved in a bag or a piece of leather or textile.
The association in a kit of several artefacts of the same type, which were probably made
by the same person, during a short chronological sequence, offers the special opportunity of
comparative study of various aspects of these tools such as: application of technical clichés in
terms of choosing raw materials, applying standardized procedures of manufacturing and use;
also, occupations hypothetically attested. Thus, conclusions regarding the paleo-technological
and paleo-economical behaviour within Aeneolithic communities from intra-Carpathian area
can be formulated.
Typological classification and the methodology proposed by Beldiman 2007 are used
within this study. The pieces benefit of the fact that they come from a closed archaeological complex (pit house) and they offer the opportunity of an exhaustive approach in terms of analysing
certain parameters: typology, morphometry and technology (choosing the raw materials, manufacturing and use). The article highlights typological, morphological and technological aspects
in tables and charts. Complex aspects regarding the manufacture of various types of objects are
revealed. The issues regarding the stages of manufacturing chain are exhaustively approached
and well-defined. Formulating hypotheses with respect at functionality are a very important
part of our study and they were defined by using microscopical analysis of usewear traces.
The association of various types of osseous materials objects within the researched complex illustrates the domestic context of manufacture and use of these objects. Based on important
data that we have at this moment regarding the inventory of B6/1996 and the parallel with other
situations, it is accepted that the manufacture of osseous materials artefacts was done in each
household and it was not practised as a specialized craft.
Aspects regarding the connections between processing of osseous raw materials and
occupations are also detailed: assembling leather and textile pieces, knitting vegetal and animal
fibres. The associations within the archaeological complex attests the functional complementar-
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ity of certain types of osseous materials artefacts. This is also proved by the use-wear analysis.
An example in this respect is the case of various types of awls.
The site of Turdaş-Luncă offers important benchmarks regarding the technological behaviour in terms of using osseous materials artefacts by certain Aeneolithic communities from
the actual territory of Romania. This particular type of paleotechnological behavior helps us
to elucidate some specific aspects regarding the economy dated from around 7 millennia ago.
Keywords: Aeneolithic, bone awl, fiber and leather processing, Prehistoric technology, Turdaş
Culture.

1. Preliminarii
Industria materiilor dure animale – IMDA (sau industria osului, cum a consacrat-o tradiţia cercetării) ocupă un loc important în cadrul activităţilor curente de subzistenţă sau în sfera manifestărilor de ordin artistic/estetic ale diverselor comunităţi
preistorice. Ea ilustrează un domeniu specific şi foarte expresiv al paleotehnologiei,
punând la dispoziţie date foarte valoroase, încă receptate sumar şi subexploatate în
mediul de cercetare de la noi1.
Acest gen particular de industrie cu potenţialul său informaţional foarte valoros şi expresiv este exemplificat şi prin structura inventarului vestigiilor mobile descoperite în binecunoscutul sit neolitic descoperit pe teritoriul com. Turdaş, punctul
Luncă (jud. Hunedoara). Este vorba de cel mai consistent lot de piese atribuit culturii Turdaş cunoscut până acum2.

2. Context
Aşezarea neolitică din care provin artefactele care constituie obiectul lucrării
de faţă se află pe teritoriul com. Turdaş, în punctul numit Luncă (în continuare, abreviat: TDL), plasat la circa 100 m sud-vest de marginea localităţii, ocupând un segment
al terasei înalte de pe malul stâng al Mureşului.
Cercetările arheologice sistematice au fost reluate în anul 1992 sub conducerea prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA3. S-a constatat existenţa vestigiilor atribuite culturilor Turdaş şi Petreşti. În campania anului 1996 a fost realizată secţiunea S2/1996,
cu dimensiunile de 22/2 m, trasată şi cercetată în sectorul C, partea de est, către marginea aşezării. Ea a avut adâncimea medie de 2 m.
În subnivelul atribuit culturii Turdaş faza II a fost surprins şi cercetat B6/1996,
bordei dublu, în care s-a descoperit porţiunea mai înaltă, care despărţea cele două încăperi (m 0‒2); se menţionează faptul că pe această porţiune (“prag”) se afla o “trusă de
ace şi străpungătoare” in situ; bordeiul are două orizonturi de folosire, despărţite printr-un strat gros de cenuşă, reprezentând resturile dărâmăturii ce a rezultat în urma incendierii4.
1

Beldiman, 2012; Sztancs, 2011.
Luca et alii, 2004; Luca et alii, 2005; Luca, 2018.
3
Luca, 2001; Luca, 2018.
4
Luca, 2018, p. 12-14, planurile 7-8.
2
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3. IMDA în sit. Provenienţa pieselor analizate
Repertoriul IMDA descoperite în situl de la TDL cuprinde un număr nedeterminat de piese; în volumul publicat recent au fost semnalate 21 dintre ele5; acestea aparţin mai multor categorii, grupe tipologice şi tipuri; şapte dintre piese (vârfuri
diverse de os), alături de un fragment de os nazal de vită şi o lamă de silex ne-au fost
puse la dispoziţie de către autorul cercetărilor în vederea realizării unui studiu detaliat,
cu menţiunea că reprezintă inventarul “trusei” descoperite în B6/19966.
Un alt lot de artefacte de os, corn, scoică, format din 35 de piese, provine din
cercetările efectuate în anul 20117.
Lucrarea de faţă are ca obiect analiza detaliată a vârfurilor de os care fac parte,
potrivit menţiunii autorului descoperirii, din inventarul setului descoperit in situ în cuprinsul inventarului B6/1996 şi denumit, în cuprinsul volumului citat8: “trusa de ace”,
“trusa de ace şi străpungătoare”, “trusa de ace şi sule”, “trusa cu ace de cusut”.
De la început trebuie precizat faptul că nu dispunem de date clare legate de
componenţa “trusei de ace şi străpungătoare”. În cuprinsul lucrării citate9 nu se precizează nicăieri numărul şi tipurile pieselor care constituie “trusa de ace şi străpungătoare”. Nu sunt oferite descrieri ale acestor piese; ele sunt doar inserate în fig. 51
(desene). Din legenda acestei figuri10 deducem că artefactele 1‒9 fac parte din inventarul “trusei”; două dintre ele (vârfuri de corn de cerb?; sunt nespecifice pentru prelucrarea pieilor sau a materialelor textile) nu ne-au fost puse la dispoziţie pentru studiu.
Restul de şapte artefacte sunt vârfuri de os diverse, care corespund semnalmentelor
de unelte pentru procesarea pieilor şi a materialelor textile. Pentru a complica situaţia,
la poziţia 4 în legenda fig. 5011 se ilustrează prin desen o piesă (foarte probabil netezitor de os) cu precizarea că face parte din “trusa cu ace de cusut”, ceea ce este eronat,
piesele de acest tip având alt rol funcţional. Nu dispunem de date care să permită includerea nazalului şi a lamei de silex menţionte în lotul “trusei”. Descrierile pieselor din
figurile 50‒5112 nu ne oferă necesarul ajutor, ci induc, la rândul lor, alte ambiguităţi:
legenda propriu-zisă corespunde celei din josul figurilor, dar descrierile se referă la
alte artefacte.
În faţa acestei situaţii, pentru a lămuri componenţa “trusei de ace şi străpungătoare” şi obiectul studiului nostru am pornit de la legenda fig. 51 şi de la structura
lotului de artefacte pus la dispoziţie spre studiu, acceptând faptul că acesta din urmă
constituie inventarul descoperirii şi procedând la tratarea sa ca atare în rândurile de mai
jos. Nazalul de vită şi lama de silex au fost excluse din acest lot. Alte precizări în acest
5

Luca, 2018, p. 41-43, 125-126, fig. 49-51.
Autorii adresează, şi cu acest prilej, mulţumirile lor domnului prof. univ. dr. Sabin Adrian
LUCA pentru piesele puse la dispoziţie în vederea realizării studiului.
7
Luca, 2012; Beldiman, Beldiman, 2019.
8
Luca, 2018.
9
Luca, 2018.
10
Luca, 2018, p. 43, fig. 51.
11
Luca, 2018, p. 42, fig. 50.
12
Luca, 2018, p. 126-127.
6
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sens vor putea fi, eventual, aduse de autorul descoperirii.

4. Repertoriu
Lotul analizat se compune din şapte vârfuri de os (N = 7) (Fig. 1‒5). Potrivit
afirmaţiei descoperitorului, piesele au fost recuperate grupate in situ13, aspect care dovedeşte faptul că ele făceau parte dintr-o “trusă” de unelte utilizată, probabil, la prelucrarea pieilor şi a materialelor textile (perforare/coasere/împletire), păstrată într-o pungă
sau bucată de piele/material textil.
În cuprinsul studiului este aplicată clasificarea tipologică şi metodologia
propuse în Beldiman 2007. Piesele au primit indicativul TDL/I, urmat de numărul de
ordine al pieselor, atribuit în ordine pe categorii, grupe tipologice şi tipuri.
S-a recurs la examinarea sistematică a artefactelor în microscopie optică, în
scopul identificării şi interpretării urmelor de fabricare şi de utilizare (măriri 10× –
200×).
Repertoriul redă totalitatea parametrilor cuantificabili ai artefactelor în cuprinsul
unei fişe-tip cu următoarele repere, inspirate de modelele Fişelor tipologice ale industriei preistorice a osului, elaborate sub coordonarea dr. Henriette CAMPS-FABRER14:
indicativul piesei; codul tipologic; locul de păstrare; număr de inventar; trimiterea
la materialul grafic (desene, foto) – Fig.; 1. Sursele datelor folosite; 2. Contextul
descoperirii: an, secţiune, complex, carou, adâncime, nivel; 3. Starea de conservare:
piesă întreagă; piesă fragmentară (se păstrează minimum 1/2 a lungimii piesei finite);
fragment (se păstrează mai puţin de 1/2 din lungimea piesei finite); momentul producerii fracturii (fracturilor) – în vechime sau recent; descrierea alterărilor specifice ale
suprafeţelor, datorate agenţilor taphonomici; 4. Precizarea categoriei de materie primă: specia de provenienţă şi suportul anatomic (partea scheletică), respectiv identificarea specifică şi anatomică; 5. Descrierea morfologiei piesei pe diverse sectoare:
extremitatea proximală/partea proximală (5.1.); partea mezială (5.2.); partea distală/
extremitatea distală (5.3.); se au în vedere contururile marginilor şi dispoziţia lor faţă
de axul principal al piesei; raportul dintre ele, morfologia secţiunilor; amenajările specifice (partea activă, perforaţii etc.); pentru precizia descrierii, s-a adoptat terminologia
morfologiei anatomice: faţă laterală/ mediană/ posterioară/ anterioară. În cazul cornului de cerb, se disting axul şi razele, numerotate de la 1 la n, începând de la bază; 6.
Precizarea parametrilor dimensionali (morfometria) generali şi ai diferitelor părţi
(6.1.): lungimea totală iniţială reconstituită (cifre italice)/lungimea păstrată; dimensiunile extremităţii proximale, ale părţii meziale, ale părţii/extremităţii distale (lăţime/
grosime; cifre italice pentru valorile iniţiale reconstituite şi cifre normale pentru valorile actuale, măsurabile pe piesă). În cazul vârfurilor (I A) se introduc şi parametrii
morfometrici specifici ai părţii active, precum: LPA (lungimea părţii active); CD (calibru distal = diametrul PD a vârfurilor la 10 mm de ED); în cazul vârfurilor (I A) se
introduc indici precum: indicele de alungire (IA); reprezintă raportul dintre lungimea
totală iniţială şi lăţimea maximă = L tot./lăţ. max.; indicele de amenajare a vârfului
(IAV): reprezintă raportul dintre lungimea părţii active × 100 şi lungimea totală =
13
14

Luca, 2018, p. 14.
Beldiman, 2012 – cu bibliografia.
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LPA × 100/L tot. (6.2.); 7. Studiul tehnic include precizarea şi descrierea urmelor
specifice primei etape de fabricare: procedeele şi operaţiile de debitaj (7.1.), respectiv
de prelevare a unui segment/fragment de materie primă şi de realizare a formei brute.
Prin segment se înţelege o parte a piesei anatomice păstrând secţiunea în proporție >
50%. Fragmentul reprezintă o parte a piesei anatomice păstrând secţiunea în proporţie
<50%; etapa a doua de fabricare (fasonarea) (7.2.) include procedeele şi operaţiile de
realizare a detaliilor (atributelor) morfo-tehnice specifice: ale părţii active; cele servind la fixarea în suport sau pe o fibră: îngustarea părţii proximale, perforaţii, şănţuiri,
striaţii, crestături etc.; realizarea decorului; descrierea şi analiza urmelor de utilizare
(7.3.), includ localizarea pe piesă şi definirea acestora, ca şi precizarea ipotetică a operaţiei sau a operaţiilor care le-au generat, precizarea funcţionalităţii piesei15.
TDL/I 1 ● I A7 a ● ULBS ● SLB 2443 ● Fig. 1‒2
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/9.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe semimetapod distal de OC (Ovis aries/Capra hircus), exemplar adult. Piesă
întreagă. TrT. Vârful păstrează la PP şi PM aspectul anatomic, cu partea activă lungă,
având marginile rectilinii convergente, faţetate şi rotunjite prin fasonare şi utilizare.
Urme discontinui de coroziune datorate rădăcinilor plantelor ierboase, observabile pe
întreaga lungime a piesei, mai ales la PM şi PD.
4. Fragment distal epifizat de MP de OC.
5.1. EP: Anatomică, constituită de condilul epifizar. Urme de abraziune superficială
pe MS/FI a condilului epifizar.
5.2. PP/PM – FS păstrează aspectul anatomic, FI cu marginile de debitaj, fasonate superficial prin abraziune.
5.3. PD/ED: FS este fasonată superficial prin Ao, cu striuri estompate şi eliminate prin
utilizare. Margini rectilinii convergente de fasonare, faţetate prin Ao, cu serii de striuri
bine marcate. FI are marginile fasonate prin Ao.
6.1. Generală: L tot. 76; EP 14/10; PM 8,5/6; LPA 35; CD 4/3.
6.2. Indici: IA 5,42; IAV 46,05.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment distal de metapod prin PD/D.
7.2. Fasonarea: regularizarea FI prin Ao; amenajarea PA pe feţe şi margini prin Ao pe
mai multe planuri, ceea ce generat aspectul faţetat; reamenajare probabilă a PA prin
Ao/At, aplicată pe margini. Pe FI/PD se observă striuri axiale lungi, rare, rezultate prin
aplicarea Aa superficiale.
7.3. Urme de utilizare: Tc şi L intense al feţelor, mai ales pe FS, determinând estomparea/eliminarea striurilor de fasonare; seriile de striuri observabile pe margini, rezultate prin reamenajare sunt estompate pe o lungime de 13‒15 mm de la ED, indicând
utilizarea vârfului printr-o mişcare axială şi perforarea materialului printr-o cursă cu
lungimea corespunzătoare. Urmele observate se datorează folosirii piesei în contact
cu un material flexibil, moale, cum este, spre exemplu, pielea; vârfurile de acest tip
serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare în operaţia de coasere/asamblare a
bucăţilor de piele sau de material textil.
15

Beldiman, 2012.
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TDL/I 2 ● I A7 a ● ULBS ● SLB 2446 ● Fig. 1‒2
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/8.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe semimetapod distal de OC (Ovis aries/Capra hircus), exemplar adult. Urme
de coroziune a rădăcinilor plantelor ierboase bine marcate. Depuneri discontinui de concreţiuni nisipoase. Piesă fragmentară; lipseşte ED, fracturată recent. TrT sau ardere
accidentală, cu urme de ardere la nivelul PP (condilul epifizar). Vârful păstrează la
PP şi PM aspectul anatomic, cu partea activă scurtă, având marginile convexe convergente, rotunjite prin fasonare şi utilizare.
4. Fragment distal epifizat de MP de OC.
5.1. PP/EP: anatomică, constituită de condilul epifizar. La PP urme de At pe MS şi pe
FI, precum şi urme de Ao superficială pe MD. Secţiune anatomică.
5.2. PM: FS regularizată superficial prin Ao, margini de debitaj şi fasonare; secţiune
convex-concavă anatomică, de debitaj şi fasonare. Pe FS/MS se observă striuri reziduale rectilinii, lungi, rare, rezultate prin aplicarea Şa.
5.3. PD/ED: FS este fasonată superficial prin Aa şi Ao, cu striurile rezultate prin amenajarea iniţială estompate, iar striurile axiale rezultate prin amenajarea ulterioară sunt
bine marcate. Margini convexe convergente de fasonare, rotunjite prin Ao, pe care
se observă serii de striuri bine marcate. FI prezintă margini fasonate prin Aa şi Ao.
Secţiune convex-concavă (anatomică şi de fasonare) şi ovală asimetrică (de fasonare).
6.1. Generală: L tot. 65/62; EP 13/9,5; PM 8/6; LPA cca 20/17; CD 6/4.
6.2. Indici: IA 5; IAV 30,70.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment distal de metapod prin Şa aplicată pe FS pe
ambele laturi; urmele se observă la nivelul PP şi PM, pe MS fiind estompate prin fasonare; detaşarea fragmentului de metapod prin PD/D.
7.2. Fasonarea: regularizarea feţelor prin At şi Ao şi a marginilor prin Aa, Ao şi At;
amenajarea iniţială a PA probabil pe feţe şi margini prin Ao, At; reamenajarea PA prin
Aa pe feţe şi margini, pe care se observă serii de striuri bine păstrate.
7.3. Urme de utilizare: fracturarea PA amenajate iniţial; Tc şi L pe feţe şi margini,
generând estomparea/eliminarea striurilor de fasonare (amenajarea iniţială a PA); Tc,
L ale PA după reamenajare. Urmele observate se datorează folosirii piesei în contact
cu un material flexibil, moale, cum este, spre exemplu, pielea; vârfurile de acest tip
serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare în operaţia de coasere/asamblare a
bucăţilor de piele sau de material textil.
TDL/I 3 ● I A7 a ● ULBS ● SLB 2444 ● Fig. 1, 3
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/7.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe semimetapod distal de OC (Ovis aries/Capra hircus), exemplar adult. Piesă
întreagă. TrT. Urme discontinui de coroziune datorate rădăcinilor plantelor ierboase
observabile pe întreaga lungime a piesei, mai ales la PM şi PD. Vârful păstrează la PP
şi PM aspectul anatomic, cu partea activă scurtă, având marginile convexe convergente, rotunjite prin fasonare şi utilizare.
4. Fragment distal epifizat de MP de OC.
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5.1. EP: Anatomică, constituită de condilul epifizar. Urme de At superficială pe MD
şi pe FI.
5.2. PP/PM: FS fasonată superficial prin Aa şi Ao, FI cu marginile fasonate prin Ao.
Secţiunea este anatomică şi convex-concavă (anatomice şi de debitaj/fasonare).
5.3. PD/ED: FS este fasonată superficial prin Aa şi Ao, cu striurile rezultate prin amenajarea iniţială estompate; striurile axiale rezultate prin amenajarea ulterioară sunt bine
marcate. Margini convexe convergente de fasonare, rotunjite prin Ao, cu serii de striuri
bine marcate. FI prezintă margini fasonate prin Aa şi Ao. Secţiune convex-concavă,
anatomică şi de fasonare şi ovală asimetrică de fasonare.
6.1. Generală: L tot. 55; EP 14/9,5; PM 7,5/5,5; LPA 22; CD 4,5/3.
6.2. Indici: IA 3,92; IAV 40.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment distal de metapod prin Şa aplicată pe FS pe
ambele laturi; urmele se observă la nivelul PP, pe MD fiind estompate prin fasonare;
detaşarea fragmentului de metapod prin PD/D.
7.2. Fasonarea: regularizarea feţelor prin Aa şi Ao şi a marginilor prin Aa, Ao şi At;
urmele specifice sunt observabile mai ales la nivelul PP şi PM; amenajarea iniţială a
PA probabil pe feţe şi margini prin Ao, Aa; reamenajarea PA prin Aa pe feţe şi margini, operaţie ce a generat serii de striuri bine păstrate.
7.3. Urme de utilizare: Tc şi L pe feţe şi margini, generând estomparea/eliminarea
striurilor de fasonare (amenajarea iniţială a PA); Tc, L superficiale ale PA după reamenajare, indicând folosirea de scurtă durată. Urmele observate se datorează folosirii piesei în contact cu un material flexibil, moale, cum este, spre exemplu, pielea;
vârfurile de acest tip serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare în operaţia de
coasere/asamblare a bucăţilor de piele sau de material textil.
TDL/I 4 ● I A7 ● ULBS ● SLB 2445 ● Fig. 1, 3
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/6.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe semimetapod de OC (Ovis aries/Capra hircus), exemplar adult. Piesă fragmentară, lipsesc ED şi PP, fracturate în vechime. TrT. Vârf cu margini rectilinii convergente, PM concavă asimetrică (de fracturare). Urme discontinui de coroziune datorate rădăcinilor plantelor ierboase.
4. Fragment diafizar de MP de OC.
5.1. EP/PP: parametri neprecizabili.
5.2. PM: margini rectilinii, convergente, feţe anatomice, margini brute de debitaj; pe
MD se observă urmele operaţiei de debitaj prin Şa aplicată pe FS. MD regularizată
superficial prin Ao. Secţiunea poligonală asimetrică (de fasonare).
5.3. PD/ED: fasonare pe feţe şi margini prin At, Ao; faţetare; secţiuni poligonale asimetrice.
6.1. Generală: L 52/50,5; PM 6,5/3,5; LPA 23/21; CD 3,5/3.
6.2. Indici: parametri indisponibili.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de OL probabil prin PD/D sau PD/F.
7.2. Fasonarea: regularizarea marginilor şi a FI prin At, Ao; amenajarea PA prin At,
Ao pe mai multe planuri, ceea ce generat aspectul faţetat.
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7.3. Urme de utilizare: Tc, L superficiale la nivelul PA pe o lungime de cca 15 mm;
fracturarea la nivelul PM şi a ED; continuarea folosirii piesei şi după fracturarea ED,
ceea ce a determinat rotunjirea planurilor de fractură. Urmele observate se datorează
folosirii piesei în contact cu un material flexibil, moale, cum este, spre exemplu, pielea; vârfurile de acest tip serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare în operaţia
de coasere/asamblare a bucăţilor de piele sau de material textil.
TDL/I 5 ● I A9 b ● ULBS ● SLB 2442 ● Fig. 1, 4
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/1.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe semimetapod proximal de bovină domestică (Bos taurus), exemplar adult
– determinare dr. Adrian BĂLĂŞESCU. Vârf lung, păstrând la PP parţial epifiza, cu
margini uşor convexe convergente. Piesă întreagă. TrT, urme observabile cu deosebire la PA. Urme discontinui de coroziune datorate rădăcinilor plantelor ierboase, observabile pe întreaga lungime a piesei, mai ales la PM şi PD.
4. Fragment proximal de MP epifizat de bovine (Bos taurus).
5.1. PP/EP: anatomică, constituită de un fragment al epifizei. EP convexă asimetrică,
margini convexe convergente, secţiune convex-concavă (anatomică şi de debitaj-fasonare). PP are FS anatomică; în partea centrală a FS şi spre margini se observă urme de
TT fine, dispuse neregulat, lungi de 2‒5 mm şi late de 0,2‒0,3 mm, realizate probabil
intenţionat pentru mărirea prizei în mână; pe FI spre MS se observă urmele operaţiei
de Şa sub forma unei porţiuni de şanţ lungă de cca 20 mm şi lată de cca 1 mm şi a unor
striuri reziduale; pe FI pe margini se observă câteva urme de TT superficială, similare celor de pe FS; MD sinuoasă, păstrând cca 1/2 din circumferinţa orificiului de vascularizare; MS concavă (de debitaj şi fasonare); pe MD se observă o porţiune de şanţ
axial, lungă de cca 30 mm, lată de cca 1,5 mm şi adâncă de 0,5 mm, rezultată în urma
aplicării operaţiei de debitaj; secţiunea este anatomică şi convex-concavă (anatomică
şi de debitaj/fasonare).
5.2. PM: FS anatomică, FI anatomică şi modificată prin debitaj şi fasonare; margini
rectilinii convergente; secţiunea convex-concavă (anatomică şi de debitaj/fasonare) şi
poligonală asimetrică cu colţuri rotunjite (de fasonare). Pe FS şi FI se observă urme
scurte de TT, dispuse neregulat.
5.3. PD/ED: feţe modificate prin debitaj şi fasonare, margini uşor convexe convergente;
ED convexă asimetrică, fracturată şi reamenajată; urme de TT la nivelul ED; secţiuni
circulare şi ovale.
6.1. Generală: L tot. 166; EP 14/8; PP 13,5/10; PM 13/10,5; LPA cca 75; CD 5/5.
6.2. Indici: IA 11,85; IAV 45,18.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment proximal de metapod prin Şa, aplicată pe
ambele laturi; pe FS operaţia s-a aplicat de-a lungul şanţului de coalescenţă pe MD a
piesei; pe MS operaţia s-a aplicat pe FI; urmele operaţiei se observă pe marginile respective la nivelul PP; detaşarea fragmentului de metapod probabil prin PD/D.
7.2. Fasonarea: regularizarea FS şi a marginilor prin Ao intensă şi a FS prin Ao superficială; FI a dobândit un aspect plan; amenajarea PA pe feţe şi margini prin Ao, At;
urmele operaţiei au fost estompate/eliminate prin utilizare; după fracturarea ED, aceasta
a fost reamenajată superficial prin Aa; striuri axiale, lungi, rare; realizarea unor cres-
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tături fine pe feţe şi margini, dispuse neregulat pe întreaga lungime a piesei, probabil
având rolul de a facilita priza în mână şi de a eficientiza operaţia de perforare prin împiedicarea aderenţei materiei reziduale dislocate; TrT aplicat la nivelul PA, care a dobândit o culoare brun-deschis.
7.3. Urme de utilizare: Tc, L intense pe feţe şi margini la PA, determinând estomparea/eliminarea striurilor de fasonare; Tc intensă a PP şi PM datorată prizei în mână,
piesa dobândind un lustru de aspect metalic. Urmele observate se datorează folosirii
piesei în contact cu un material flexibil, moale, cum este, spre exemplu, pielea; vârfurile de acest tip serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare în operaţia de coasere/asamblare a bucăţilor de piele sau de material textil.
TDL/I 6 ● I A9 b ● ULBS ● SLB 2447 ● Fig. 1, 4
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/4.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe semimetapod proximal de bovine (Bos taurus), exemplar adult – determinare dr. A. Bălăşescu. Vârf scurt, reamenajat, păstrând la PP parţial epifiza, cu orificiul de vascularizare conservat complet, cu margini uşor convexe convergente. Piesă
fragmentară; lipseşte ED, fracturată în vechime. TrT intens, conferind piesei o culoare
brună neuniformă; concreţiuni nisipoase discontinue pe întreaga suprafaţă a piesei.
4. Fragment proximal de metatars epifizat de bovină domestică.
5.1. PP/EP: anatomică, constituită de un fragment al epifizei. EP convexă asimetrică,
margini convexe convergente, secţiune convex-concavă (anatomică şi de debitaj-fasonare). PP – FS anatomică; în partea centrală a FS şi spre margini se observă urme de
tăiere transversale fine dispuse neregulat, lungi de 2‒5 mm şi late de 0,2‒0,3 mm (urme de depesare); pe FI spre MS se observă urmele operaţiei de Şa sub forma unei porţiuni de şanţ lungă de cca 15 mm şi lată de cca 1 mm şi a unor striuri reziduale; pe FI
pe margini se observă câteva urme scurte de TT superficială; MD sinuoasă, păstrând
integral orificiul de vascularizare; MS concavă (de debitaj şi fasonare); pe MD se observă o porţiune de şanţ axial, cu profilul în U asimetric, care se continuă pe PM şi PD,
suprapunând şanţul de coalescenţă, lat de cca 3 mm şi adânc de cca 2 mm; secţiunea
este anatomică şi convex-concavă (anatomice şi de debitaj, fasonare).
5.2. PM: FS anatomică, FI anatomică şi modificată prin debitaj şi fasonare; margini
rectilinii convergente; secţiune convex-concavă (anatomică şi de debitaj, fasonare). Pe
FS şi FI se observă urme scurte de TT, dispuse neregulat. La MD se observă o porţiune de şanţ axial de debitaj, cu secţiune în u asimetric, care se continuă pe PP şi PD,
suprapunând şanţul de coalescenţă, lat de cca 3 mm şi adânc de cca 2 mm; secţiunea
este anatomică şi convex-concavă (anatomică şi de debitaj/fasonare).
5.3. PD/ED: feţe modificate prin debitaj şi fasonare, margini rectilinii convergente, ED
sinuoasă, fracturată în vechime şi reamenajată; secţiuni circulare şi poligonale asimetrice (aspect faţetat al PD). La MD se observă o porţiune de şanţ axial, care se continuă pe PM şi PP, suprapunând şanţul de coalescenţă, lat de cca 3 mm şi adânc de cca 2
mm; secţiunile sunt anatomice şi convex-concave (de debitaj/fasonare).
6.1. Generală: L tot. 100/96,5; EP 22/15; PP 17/11; PM 14/9,5; LPA cca 33/29; CD 6/6.
6.2. Indici: IA 4,54; IAV 33.
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7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment proximal de metapod prin Şa aplicată pe feţe
diferite pe ambele laturi ale piesei; pe FS operaţia s-a aplicat de-a lungul şanţului de
coalescenţă pe MD a piesei, producând urme vizibile la PP/PM/PD; şanţ cu o lungime păstrată de 52 mm, lăţime maximă de 4 mm şi o adâncime de 2,5 mm, cu profil în
formă de U asimetric; pe MS operaţia de Şa s-a aplicat pe FI; urmele ei se observă pe
marginile respective la nivelul PP; detaşarea fragmentului de metapod probabil prin
PD/D.
7.2. Fasonarea: Regularizarea FS şi a marginilor prin Ao intensă; marginile FI au dobândit un aspect plan; amenajarea iniţială a PA pe feţe şi margini probabil prin Ao, At;
urmele operaţiei au fost estompate/eliminate prin utilizare; după fracturare, la nivelul
PD s-a reamenajat PA prin Ao, At pe mai multe planuri, dobândind un aspect faţetat;
realizarea unor crestături fine pe FS şi margini, dispuse neregulat pe întreaga lungime a piesei, având rolul prezumat de a eficientiza operaţia de perforare; TrT aplicat
la nivelul PA, care a dobândit o culoare brună neuniformă.
7.3. Urme de utilizare: Tc, L intense pe feţe şi margini la PA, generând estomparea/
eliminarea striurilor de fasonare. Fracturarea ED. Urmele observate se datorează folosirii piesei în contact cu un material flexibil, moale, cum este, spre exemplu, pielea;
vârfurile de acest tip serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare în operaţia de
coasere/asamblare a bucăţilor de piele sau de material textil.
TDL/I 7 ● I A21 ● ULBS ● SLB 2441 ● Fig. 1, 5
1. Luca, 2018, p. 43, fig. 51/3.
2. B6/1996 – pragul dintre cele două încăperi ale locuinţei, subnivelul Turdaş IIa.
3. Vârf pe fragment de MP de OC (Ovis aries/Capra hircus), exemplar adult, fasonat
proximal şi distal. Piesă fragmentară; lipseşte ED şi PP/MD, fracturate în vechime.
TrT. Vârf lung, cu margini brute de debitaj, EP fasonată şi ED lungă, reamenajată.
Urme discontinui de coroziune datorate rădăcinilor plantelor ierboase.
4. Fragment de MP (sfert de metapod) de OC prelevat de pe faţa anatomică ventrală
(posterioară).
5.1. EP/PP: convexă asimetrică, faţetată. Secţiunea convex-concavă (anatomică şi de
debitaj/fasonare). PP cu MD sinuoasă, MS concavă, convergente, feţe anatomice, margini brute de debitaj; pe MD se observă urmele operaţiei de debitaj prin Şa, aplicată pe
FS. MD regularizată superficial prin Ao.
5.2. PM: cu margini rectilinii, convergente, feţe anatomice, margini brute de debitaj;
pe MD se observă urmele operaţiei de debitaj prin Şa, aplicată pe FS. MD regularizată
superficial prin Ao. Secţiunea convex-concavă (anatomică şi de debitaj/fasonare).
5.3. PD/ED: FS este fasonată superficial prin Ao, cu striuri bine marcate, estompate
prin utilizare spre ED. Margini rectilinii convergente de fasonare, faţetate prin Ao, cu
serii de striuri bine marcate. Secţiuni poligonale asimetrice; reamenajarea PA după
fracturare prin TT şi PD/F sau FL.
6.1. Generală: L tot. 102/98,5; EP 6/3,5; PP 6,5/6; PM 6/5,5; LPA 45,5/41; CD 2,5.
6.2. Indici: IA 15,69; IAV 44,60.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de metapod (sfert de metapod) prin Şa aplicată pe FS/MD şi PD/D.
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7.2. Fasonarea: regularizarea EP prin Ao, At, conferindu-i un aspect faţetat; regularizarea superficială a MD/PP-PM prin Ao superficială; amenajarea PA pe feţe şi margini prin Ao pe mai multe planuri, ceea ce a determinat aspectul faţetat; reamenajarea
ED prin TT şi PD/F. Fixarea în suport: posibilă fixare axială în mâner; PP nu prezintă
lustru (observabil însă la PM şi PD) pe o lungime de cca 40 mm.
7.3. Urme de utilizare: Tc, L superficial al feţelor şi marginilor pe o lungime de cca
15 mm, corespunzând PA iniţiale; fracturare prin flexiune (FL) probabil în timpul utilizării; după reamenajarea PA nu se mai observă urme de folosire. Urmele observate
se datorează folosirii piesei în contact cu un material flexibil, moale, cum este, spre
exemplu, pielea; vârfurile de acest tip serveau probabil ca perforatoare/străpungătoare
în operaţia de coasere/asamblare a bucăţilor de piele sau de material textil.

5. Aspecte tehnologice şi funcţionale
Materii prime. Sub raportul materiilor prime, piesele ilustrează prezenţa
unei singure mari categorii: oasele lungi provenind de la mamifere domestice (metapodii). Speciile prezente sunt: bovinele – 2 piese; ovicaprinele – 5 piese. Prezenţa exclusivă sau predominanţa speciilor domestice în gama materiilor prime este o caracteristică de bază binecunoscută a IMDA neo-eneolitice (Tab. 1; Graf. 1).
Tip
Indicativ
MtP
SPEC
I A7 a
TDL/I 1
MP
OC
I A7 a
TDL/I 2
MP
OC
I A7 a
TDL/I 3
MP
OC
I A7
TDL/I 4
MP
OC
I A9 b
TDL/I 5
MP
B
I A9 b
TDL/I 6
MP
B
I A21
TDL/I 7
MP
OC
Tab. 1. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. Reprezentarea materiilor dure animale
(elemente scheletice şi specii).

Graf. 1. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os.
Repartiţia cantitativă pe materii prime.
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Structura tipologică. Include: o categorie (I: Unelte), o grupă (I A: Vârfuri)
şi 4 tipuri (I A7; I A7 a; I A9 b; I A21).
Vârfurile (N total = 7) sunt realizate pe metapodii de bovine (2) şi ovicaprine (5) prin percuţie directă/fracturare, despicare, şănţuire axială şi şlefuire (abraziune
multidirecţională). Datele relative la structura tipologică a lotului sunt redate sintetic
(Tab. 2 şi Graf. 2).
Codul
Număr
Denumirea tipului
tipologic
piese
I A7
Vârf pe semimetapod de ovicaprine
1
I A7 a Vârf pe semimetapod distal de ovicaprine
3
Vârf pe semimetapod de ovicaprine cu perforaţie
I A9 b
2
proximală
I A21
Vârf pe fragment diafizar de os lung de erbivore mari
1
Tab. 2. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. Structura tipologică.

Graf. 2. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. Repartiţia cantitativă pe tipuri.
Vârfurile au fost folosite ca perforatoare pentru piele/materiale textile şi ca
ustensile pentru petrecerea firului prin perforaţii, în cadrul operaţiei de coasere/asamblare a bucăţilor de piele/material textil. Nu avem de-a face cu “ace” şi fragmente de
“ace”, aşa cum menţionează, frecvent, autorul cercetărilor (pentru problema acelor neolitice de os)16.
Potrivit listei elaborate şi aplicate în cercetarea preistorică din România17, piesele aparţin unor tipuri/subtipuri comune IMDA preistorice, începând cu epoca neolitică: I A7 = vârf pe semimetapod de ovicaprine, N = 1; I A7 a = vârf pe semimetapod
distal de ovicaprine, N = 3; I A9 b = vârf pe semimetapod proximal de erbivor mare
(bovine), N = 2; I A21 = vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat proximal şi distal, N = 1.
16
17

Beldiman, Popuşoi, 2001.
Beldiman, 2012.
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Unelte de mare diversitate, conferită atât de materiile prime utilizate (os, corn,
dinţi), morfologie, morfometrie, schemele operatorii de fabricare, cât şi de funcţionalitatea multiplă (perforat, cusut, ţesut, împletit, fasonarea vaselor ceramice – incizarea
motivisticii, prelucrarea pământului, debitajul materialele litice, pescuit – cârlige etc.),
vârfurile constituie grupa tipologică având frecvenţa cea mai mare în cadrul industriei
preistorice a materiilor dure animale. Ele au apărut sporadic în inventarul aşezărilor
paleoliticului mijlociu, relativ frecvent în paleoliticul superior (cultura aurignaciană)
şi nu au dispărut din uzul curent până astăzi în mediul etnografic. O creştere semnificativă a ponderii vârfurilor se constată începând cu epoca neolitică, datorită apariţiei
unor ocupaţii noi şi existenţei posibilităţii de procurare facilă şi continuă a materiei
prime predilecte – oasele speciilor domestice (ovicaprine, bovine, suine)18. Caietul III
al Fişelor tipologice ale industriei preistorice a osului, rezervat Vârfurilor (unelte şi
arme) înregistrează un număr de 19 tipuri, realizate din os şi din corn de cervide. Vârfurile pe metapodii întregi sau semimetapodii analizate aparţin unui număr de trei tipuri
(fişele nr. 6, 8‒9); fişa nr. 9 este rezervată vârfurilor pe metapodii prelucrate prin abraziune19.
Pentru IMDA din România databilă din paleoliticul superior şi până în neoliticul timpuriu (cultura Vinča, faza A inclusiv) s-a putut stabili recent existenţa unui
efectiv de 406 piese, repartizate în 20 de tipuri; trebuie precizat faptul că descoperirile analizate sunt anterioare anului 200020. La acestea se adaugă alte loturi din Transilvania, databile în cursul neoliticului şi eneoliticului21.
În contextul general al IMDA, metapodiile (metacarp, metatars) erbivorelor
domestice şi sălbatice bicopitate (bovine, ovicaprine, cervide – ren, cerb, căprior) ocupă un loc particular. Caracteristicile lor morfo-anatomice le fac materia primă optimă
pentru realizarea vârfurilor; metapodiile II şi IV sunt sudate într-un singur os, a cărui
structură bipartită este marcată de existenţa şanţului longitudinal diafizar (şanţ de coalescenţă), zonă de minimă rezistenţă a osului, care facilitează executarea debitajului
prin diverse procedee, aplicate în formulă unică sau combinate: percuţie directă şi indirectă, şănţuire, abraziune în suprafaţă etc.22 (Fig. 6‒8).
În IMDA preistorică din România, vârfurile pe metapodii includ un efectiv
studiat de 133 piese (cca 33%) şi aparţin unui număr de cinci tipuri (I A5 – I A9) –
Graf. 3; trebuie precizat faptul că descoperirile analizate de care este vorba sunt anterioare anului 200023.
Până în prezent, în afara secţiunilor din teza de doctorat susţinută în 200024 şi
18

Camps-Fabrer, 1990a; Beldiman, 2002.
Camps-Fabrer et alii, 1990; Camps-Fabrer, 1990a; Camps-Fabrer, 1990b; Camps-Fabrer,
1990c.
20
Beldiman, 2002; Beldiman, 2012.
21
Sztancs, 2011.
22
Bolomey, Marinescu-Bîlcu, 1988; Beldiman, 2012; Camps-Fabrer, 1990a; Sidéra, 1989;
Sidéra, 1993; Sidéra, 2000; Sidéra, 2005; Vornicu, 2013; Vornicu, 2014.
23
Beldiman, 2002; Beldiman, 2012.
24
Beldiman, 2012.
19
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Graf. 3. IMDA preistorică din România (paleolitic superior - neolitic timpuriu25).
Structura tipologică şi repartiţia cantitativă a grupei vârfurilor – vârfuri pe
metapodii.
de cea susţinută în 201126 nu dispunem de un studiu de sinteză detaliat dedicat vârfurilor din materii dure animale descoperite în siturile preistorice din România. Unele
abordări au pus în lumină existenţa unor tipuri rare realizate pe acest gen de materie
primă, cum este vârful pe metapod distal de ovicaprine cu perforaţie proximală27.
În acest context, continuând preocupările de valorificare exhaustivă a unor artefacte din MDA preistorice, lucrarea de faţă oferă posibilitatea sintetizării unor observaţii şi consideraţii asupra unor tipuri apropiate de vârfuri realizate pe metapodii de
ovicaprine şi bovine, asociate într-un set de utilizare contemporană pentru realizarea
unor operaţii identice sau complementare.
Sub aspectul stării de conservare şi al descrierii generale, avem de a face cu
vârfuri solide, lungi sau scurte (prin reamenajare) realizate pe semimetapod de bovine
(TDL/I 1‒2) şi vârfuri scurte, mai late sau înguste, realizate pe semimetapod (TDL/I
3‒6) sau sfert de metapod (TDL/I 7) de ovicaprine. Artefactele se păstrează întregi sau
în stare fragmentară, lipsind extremitatea distală sau partea proximală, fracturate în
vechime sau recent (Fig. 1‒5). Materia primă din care au fost confecţionate sunt: semimetapodii distale de ovicaprine, exemplare adult; semimetapodii proximale de bovine,
exemplare adulte. Feţele sunt plane paralele sau convexe, rezultat al aplicării procedeului de debitaj prin uzură – abraziune axială şi oblică sau prin şănţuire axială; la par25

Beldiman, 2007.
Sztancs, 2011.
27
Beldiman, 2002; Ciută, 2009.
26
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tea proximală, marginea stângă este concavă-convexă (de morfologie anatomică şi de
fasonare), iar marginea dreaptă rectilinie şi convexă sinuoasă (anatomică şi de fasonare); secţiunea este rectangulară sau convex-concavă; la partea mezială, marginile
sunt paralele, neafectate de fasonare (suprafeţe anatomice); secţiunea este convexconcavă; extremitatea proximală este convexă asimetrică (de fasonare). Partea distală
are marginile rectilinii convergente şi secţiunea poligonală asimetrică şi ovală (de fasonare). Morfometria pieselor este redată în Tab. 3.
Tip
I
A7
a
I
A7
a
I
A7
a
I
A7
I
A9
b
I
A9
b
I
A21

Indicativ

L tot.

L

EP

PM

LPA

CD

IA

IAV

TDL/I 1

76

–

14/10

8,5/6

35

4/3

5,42

46,05

TDL/I 2

65/62

–

13/9,5

8/6

20/17

6/4

5

30,70

TDL/I 3

55

–

14/9,5

7,5/5,5

22

4,5/3

3,92

40

TDL/I 4

–

52/50,5

–

6,5/3,5

23/21

3,5/3

–

–

TDL/I 5

166

–

14/8

13/10,5

75

5/5

11,85

45,18

TDL/I 6

109/96,5

–

22/15

14/9,5

33/29

6/6

4,54

33

TDL/I 7

102/98,5

–

6/3,5

6/5,5

45,5/41

2,5

15,69

44,60

Tab. 3. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. Parametri morfometrici.

Graf. 4. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os.
Repartiţia cantitativă pe lungimi.
Morfometria. Parametrii morfometrici (exprimaţi în mm) sunt redaţi sintetic
în Tab. 4. Aici s-au inclus atât lungimile pieselor finite, lungimile reconstituite pe baza
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Tipul
I A7
a
I A7
a
I A7
a
I A7
I A9
b
I A9
b
I A21

I
0‒50
mm

II
51‒100
mm
Mică

Clase de lungimi
III
IV
101‒150
151‒200
mm
mm
Mijlocie

V
201‒250
mm
Mare

–

76

–

–

–

–

65

–

–

–

–

55

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

166

–

–

–

109

–

–

–
–
102
–
Tab. 4. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. Clase de lungimi.

–

detaliilor morfologice (redate în caractere cursive), cât şi lungimile pieselor fragmentare. Clasele de lungimi sunt stabilite în mod convenţional: I = 0‒50; II = 51‒100; III
= 101‒150; IV = 151‒200; V = 201‒250. I‒II sunt clase mici, II‒IV clase mijlocii, V
şi următoarele clase mari. Pe aceste criterii, se observă atestarea exclusivă a pieselor
de clasă mică şi medie (II şi III) – Tab. 4; Graf. 4‒5. Totodată, trebuie făcută remarca
după care corelaţia criteriilor materie primă/tip determină amploarea claselor de lungimi decelate. Efectivul redus nu permite conturarea unor concluzii mai consistente
pe baze statistice, ci etalează în mod unitar doar datele disponibile.
Referindu-ne la fabricare, etapa debitajului a inclus prelevarea unui fragment
de metapod (semimetapod) prin aplicarea mai multor metode, cu grad de precizie mediu
şi înalt: este vorba de şănţuirea axială şi abraziunea în suprafaţă. Aceasta din urmă este
aplicată pe feţele anatomice anterioară (cranială) şi posterioară (caudală); metoda urmăreşte reducerea grosimii elementului scheletic prin abraziune aplicată succesiv pe ambele feţe până la atingerea cavităţii medulare şi desprinderea celor două oase care formează metapodul. Este, astfel, posibilă obţinerea unei perechi de semimetapodii, pe
care se amenajau două vârfuri – proximale sau distale. Piesele care conservă urmele
debitajului prin şănţuire axială sunt: TDL/I 1 - TDL/I 3, TDL/I 5 - TDL/I 5 (Fig. 2‒4).
Un semimetapod permitea, de asemenea, obţinerea a două fragmente simetrice înguste
(sfert de metapod) prin aplicarea debitajului prin şănţuire axială cu ajutorul unei piese
litice (aşchie, lamă, burin); este cazul piesei TDL/I 7 (Fig. 5). Urmele specifice ale acestor operaţii s-au păstrat pe feţele şi marginile pieselor (Tab. 5; Fig. 4, piesa TDL/I 5)28.
28

Problematica fracturării materiilor dure animale a fost abordată recent: Christensen et alii,
2018 – cu bibliografia. Pentru detalii asupra metodei debitajului prin uzură/abraziune în suprafaţă şi şănţuire axială vezi: Averbouh, Provenzano, 1999, p. 14-15; Camps-Fabrer, 1990a;
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Graf. 5. TDL/I – IMDA (vârfuri din set). Valorile indicelui de alungire (IA) şi
ale indicelui de amenajare a vârfului (IAV) pentru piesele TDL/I 1‒3, 5‒7.
Fasonarea a afectat partea mezială şi distală, parţial marginile şi extremitatea
proximală, fiind realizată prin abraziune axială, transversală şi oblică. Marginile păstrează aspectul anatomic sau brut de debitaj; în mod superficial a fost regularizat şi
aspectul marginilor. Pe toate aceste părţi se observă serii de striuri axiale, transversale
şi oblice, bine marcate sau estompate/eliminate prin tocirea rezultată în timpul folosirii. Partea activă are un aspect convex sau faţetat mai mult sau mai puţin marcat, cu
secţiuni poligonale, ovale şi circulare (Tab. 5).
În ceea ce priveşte fixarea în suport, respectiv realizarea şi utilizarea uneltelor compozite, prevăzute cu mâner, putem afirma că şase dintre ele (TDL/I 1‒6) prezintă urme specifice de folosire cu priză directă. Piesa TDL/I 7 conservă indicii care
sugerează fixarea de tip axial negativ într-un mâner lung de formă cilindrică, probabil
de lemn (Tab. 5; Fig. 5).
Urmele de utilizare constau în tocirea şi lustruirea intensă a părţii active, respectiv a unei porţiuni cu lungime variabilă a părţii distale, urmare a contactului dinamic cu un material flexibil/moale (probabil piele); unele piese au urme de tocire şi la
partea proximală, generate de priza repetată în mână în timpul folosirii. În acest sens,
remarcăm morfologia anatomică a condililor conservaţi la extremitatea proximală, care
facilitează manevrarea vârfurilor respective – Tab. 5; Fig. 2‒5, detalii.

Camps-Fabrer, 1990c; Murray, 1979; Poplin, 1974; Sidéra, 1989; Sidéra, 1993; Sidéra, 2000;
Sidéra, 2005; Stordeur, 1978; Vornicu, 2013; Vornicu, 2014, fig. 6-8.
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Tip
I
A7
a

Indicativ

DEB

FAS

FIX

REAM

UTIL

FUNC

TDL/I 1

PD/D

Ao,
TrT

–

Ao, At

Tc/L

Perforare,
coasere

Aa,
Ao,
Tc/L, Perforare,
TDL/I 2
–
Aa
At,
FL
coasere
TrT
Aa,
I
Şa pe FS,
Ao,
Perforare,
A7 TDL/I 3
–
Aa
Tc/L
PD/D
At,
coasere
a
TrT
Ao,
I
PD/D,
Tc/L, Perforare,
TDL/I 4
At,
–
–
A7
PD/F
FL
coasere
TrT
I
Şa pe FS
Ao,
Tc/L, Perforare,
A9 TDL/I 5
şi FI,
At,
–
Aa
FL
coasere
b
PD/D
TrT
I
Şa pe FS
Ao,
Tc/L, Perforare,
A9 TDL/I 6
şi FI,
At,
–
Ao, At
FL
coasere
b
PD/D
TrT
Ao, Proximală
I
Şa pe FS,
TT,
Tc/L, Perforare,
TDL/I 7
At,
axială
A21
PD/D
PD/F
FL
coasere
TrT
negativă
Tab. 5. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. Parametrii fabricării: procedee de
debitaj şi fasonare; fixarea în suport; reamenajare; urme de utilizare; rol
funcţional prezumat.
I
A7
a

Şa pe FS,
PD/D

Asocierea mai multor artefacte de acelaşi tip sau de tipuri apropiate într-un set,
ele fiind probabil fabricate şi utilizate de o singură persoană într-o secvenţă cronologică
relativ scurtă, prin aplicarea unor operaţii quasistandardizate, sesizabile prin analiza
urmelor specifice conservate pe toate piesele, oferă un prilej rar de a studia comparativ diversele aspecte specifice acestor unelte, precum gradul de standardizare a opţiunilor (aplicarea unor clişee tehnice) în sfera alegerii materiilor prime, procedeele de
fabricare şi indiciile modului de utilizare – ocupaţiile practicate, permiţând formularea unor ipoteze temeinic argumentate legate de comportamentul paleotehnologic şi
paleoeconomic în cadrul comunităţilor eneolitice din spaţiul intracarpatic, în general,
şi cele ale culturii Turdaş, în special.
Context şi ocupaţii. În cazul artefactelor studiate, asocierea diverselor tipuri
de piese din MDA ilustrează contextul curent domestic al descoperirii in situ al acestora şi al utilizării lor: este vorba de contextul de fabricare, de utilizare şi de stocare
sau de abandon (context intra-sit).
Pentru lotul analizat lipsesc indiciile legate de contextele specifice de fabricare (arii de debitaj, “ateliere” etc.), aceasta şi datorită lipsei datelor privind inventarul
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exact al complexului de provenienţă. Ca şi în multe alte situaţii studiate, este de acceptat ipoteza după care la TDL fabricarea artefactelor din MDA se făcea în contextul domestic şi nu ilustra practicarea unui meşteşug specializat. Fiind vorba de un sit ocupat
permanent, gama tipo-funcţională a lotului IMDA analizat este compatibilă cu specificul activităţilor derulate aici; astfel, vânătoarea şi creşterea animalelor (ovicaprine, bovine) şi prelucrarea produselor rezultate din aceste ocupaţii de bază par să aibă un reflex
preponderent în seria artefactelor discutate de noi: prelucrarea IMDA, a pieilor, a fibrelor de origine vegetală şi animală (ţesut, cusut, împletit) etc.

6. Analogii
Dat fiind efectivul avut la dispoziţie şi caracteristicile lor tipologice relevante
în plan cultural-cronologic, încadrarea culturală generală este adoptată după concluziile autorului cercetărilor, care au stabilit-o, în general, pe baza analizei materialului
ceramic din fiecare nivel. Pe baze tipo-stratigrafice, materialele au fost atribuite culturii Turdaş, faza II29. Această încadrare cultural-cronologică este, în general, susţinută
şi de unele analogii cunoscute pentru materialele analizate cu prilejul de faţă.
În ceea ce priveşte analogiile, nu ne-am propus, în condiţiile date ale derulării
analizei noastre, exploatarea exhaustivă a surselor publicate. Cu prilejul de faţă trimitem la un număr minim de analogii, piese studiate direct de noi sau regăsite în literatura avută la dispoziţie. Este vorba de piesele descoperite în siturile aparţinând culturii
Turdaş de la Miercurea Sibiului-Petriş, Cerişor-Peştera Cauce şi Şeuşa-La Cărarea
Morii30. Pentru alte analogii trimitem la câteva lucrări de referinţă, care oferă şi literatura de specialitate respectivă, acoperind din punct de vedere cronologic întreg neoeneoliticul de pe teritoriul României, dar şi din aria culturii Vinča – Serbia31.

7. Concluzii
Plasată în contextul mai larg al valorificării sistematice a artefactelor preistorice din materii dure animale (os, corn, dinţi, cochilii etc.) descoperite în România,
lucrarea îşi propune să ofere rezultatele analizei unui lot de materiale unitar, provenit
din cercetările derulate într-una dintre aşezările eneolitice de referinţă din ţara noastră,
cea eponimă a culturii Turdaş.
Obiectul analizei este setul de piese descoperit în cuprinsul inventarului B6/
1996. Acest set (“trusă de ace şi străpungătoare”) se compune din şapte vârfuri de os
confecţionate din fragmente de metapodii de bovine şi ovicaprine aplicându-se scheme tehnice quasistandardizate de debitaj şi fasonare. Este vorba de situaţia, rară pentru
siturile preistorice din România, în care, potrivit datelor furnizate de autorul cercetărilor, vârfurile respective au fost recuperate grupate in situ32, aspect care permite formularea concluziei că ele făceau parte dintr-o “trusă” de unelte utilizată, probabil, la
prelucrarea pieilor şi a materialelor textile (perforare/coasere/împletire) şi păstrată în29

Luca, 2018.
Beldiman et alii, 2005; Sztancs, 2011.
31
Beldiman, 2012; Sztancs, 2011; Vornicu, 2013; Vornicu, 2014 – cu bibliografia. Pentru descoperirile din Serbia cf. Vitezović, 2010; Vitezović, 2013 – cu bibliografia.
32
Luca, 2018, p. 12-14.
30
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tr-o pungă sau bucată de piele/material textil.
Asocierea mai multor artefacte de acelaşi tip sau de tipuri apropiate într-un set,
ele fiind probabil fabricate şi utilizate de o singură persoană într-o secvenţă cronologică relativ scurtă, oferă un prilej rar de a studia comparativ diversele aspecte specifice
acestor unelte, precum gradul de standardizare a opţiunilor (aplicarea unor clişee tehnice) în sfera alegerii materiilor prime, procedeele de fabricare şi indiciile modului de
utilizare – ocupaţiile practicate, permiţând formularea unor ipoteze temeinic argumentate legate de comportamentul paleotehnologic şi paleoeconomic în cadrul comunităţilor eneolitice din spaţiul intracarpatic, în general, şi cele ale culturii Turdaş, în special.
În cuprinsul studiului este aplicată clasificarea tipologică şi metodologia propuse pentru descoperirile din România analizate sistematic33.
Piesele beneficiază de avantajul major al provenienţei dintr-un complex închis
(locuinţă de tip bordei) şi oferă prilejul etalării şi analizei exhaustive a diverşilor parametri: tipologici, morfometrici şi tehnologici (alegerea materiei prime, fabricare, utilizare). Lucrarea etalează, în cuprinsul repertoriului şi în formulă tabelară, ca şi în grafice,
parametrii tipologiei, morfologiei şi morfometriei artefactelor. Se elucidează aspectele
complexe ale fabricării diverselor tipuri, abordându-se în mod exhaustiv aspectele legate de definirea etapelor «lanţului operator» (chaîne opératoire), de la criteriile alegerii materiilor prime şi până la procedeele tehnice specifice debitajului şi fasonării.
Un loc important este rezervat formulării ipotezelor funcţionalităţii, pe baza analizei
în microscopie optică de mică putere a urmelor de uzură.
Asocierea diverselor tipuri de piese din MDA în complexul cercetat ilustrează elocvent contextul curent domestic al descoperirii in situ a acestora, al fabricării
şi al utilizării lor: este vorba de contextul de fabricare, de utilizare şi de stocare (contextul intra-sit). Pe baza datelor importante de care dispunem, relative la inventarul
B6/1996 şi a paralelelor cu alte situaţii, este de acceptat că fabricarea artefactelor din
MDA se făcea în contextul domestic obişnuit al fiecărei gospodării şi nu ilustra practicarea unui meşteşug specializat.
Sunt detaliate şi aspectele în conexiune cu ocupaţiile documentate de IMDA:
asamblarea pieilor şi a materialelor textile; împletitul fibrelor vegetale şi animale. Asocierile în complex argumentează ipoteza complementarităţii funcţionale a unor tipuri
de artefacte din IMDA, susţinute şi de rezultatele analizei urmelor de uzură; astfel, ilustrativ în acest sens este cazul diverselor tipuri de vârfuri. Sunt reliefate elementele de
specific în sit pe plan paleotehnologic şi de inserţie a IMDA în domeniul mai larg al
paleoeconomiei.
Situl neolitic de la Turdaş-Luncă ne oferă importante repere pentru studiul comportamentului tehnologic în sfera IMDA al unor remarcabile comunităţi eneolitice de pe
teritoriul României, ilustrând în mod concludent aportul acestui gen particular de industrie la elucidarea unor aspecte paleoeconomice specifice, databile acum circa şapte
milenii.

33

Beldiman, 2012.
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ABREVIERI
Aa – Abraziune axială
Am – Abraziune multidirecţională
Ao – Abraziune oblică
At – Abraziune transversală
B – Bordei, Bos taurus (vezi contextul)
CD – Calibru distal
ED – Extremitatea distală
EP – Extremitatea proximală
FI – Faţa inferioară
FL – Faţa laterală (anatomică); Fractură
prin acţiunea forţelor laterale (de flexiune) (vezi contextul)
FS – Faţa superioară
IA – Indice de alungire
IAV – Indice de amenajare a vârfului
IMDA – Industria materiilor dure
animale
L – Lungimea, Lustru (vezi contextul)
L tot. – Lungimea totală
LPA – Lungimea părţii active
MD – Marginea dreaptă

MP – Metapod
MS – Marginea stângă
N – Număr
OC – Ovicaprine
OL – Os lung
PA – Partea activă
PD – Partea distală
PD/D – Percuţie directă/despicare
PD/F – Percuţie directă/fracturare
PI/F – Percuţie indirectă/fracturare
PM – Partea mezială
PP – Partea proximală
Ra – Raclaj axial
SLB – Seminar Lucian Blaga? (colecţia)
Şa – Şănţuire axială
Tc – Tocire
TDL – Turdaş-Luncă
TrT – Tratament termic
TT – Tăiere transversală
ULBS – Universitatea “Lucian Blaga”
Sibiu
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Fig. 1. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. TDL/I 1 – TDL/I 7. Vederi generale.
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Fig. 2. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. TDL/I 1 – TDL/I 2.
Vederi generale şi detalii ale PP şi PD.
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Fig. 3. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. TDL/I 3 – TDL/I 4.
Vederi generale şi detalii ale PP şi PD.
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Fig. 4. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. TDL/I 5 – TDL/I 6.
Vederi generale şi detalii ale PP, PM şi PD.
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Fig. 5. TDL/I – B6/1996. Vârfuri de os. TDL/I 7.
Vederi generale şi detalii ale PP şi PD; reconstituirea
modului de fixare axială negativă în suport (mâner de lemn).
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Fig. 6. Fabricarea vârfurilor pe MP de OC – reconstituirea “lanţului operator”:
1. debitaj prin PD/F; 2‒3. debitaj prin PI/F; 4. debitaj prin Şa şi PD/F;
5‒6. fasonare prin Ra; 7‒8. fasonare prin Aa34.
34

Camps-Fabrer, 1990a, fişa 7, p. 9, fig. 4.
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Fig. 7. Fabricarea vârfurilor pe MP de OC – reconstituirea “lanţului operator”:
1. debitaj prin PD/F; 2. debitaj prin Şa şi PD/F; 3. debitaj prin uzură (Am)
şi PD/F; 4. debitaj prin uzură (Am), Şa şi PD/F35.
35

Camps-Fabrer, 1990a, fişa 8, p. 10, fig. 5.
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Fig. 8. Fabricarea vârfurilor pe MP de OC – reconstituirea “lanţului operator”
(metode de debitaj): First method: debitaj prin uzură (Am) şi PD/F;
Second method: debitaj prin Şa, uzură (Am) şi PD/F;
Third method: debitaj prin uzură, Şa şi PD/F36.
36

Sidéra, 2005, p. 86, fig. 8.
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