CERCETĂRI DE SUPRAFATĂ
ÎN CADRUL SITULUI NEO-ENEOLITIC DE LA CÂLNlC-"iN VU".
CONSIDERAŢII ASUPRA INDUSTRIEI LITICE

Comuna Cl;lnic aparţine, prin amplasarea ci, iOnei sudice a judeţului Alba, fiind situată la
aproximativ 35 km. est sud-est de municipiul Alba Iulia şi la la 5 km spre sud de comuna Cut, accesul
efectuându-se de pc 0.E.81 Sebeş-Sibiu.

Din punct de vedere geografic, com un a Câlnic se află in partea de sud a Podişului Se caşe l or În
,

zona piemontană a M-ţilor Ci ndrelulu i, pe un afluent de stânga al Secaşulu i Mare,

afluent

-

la rândul său -

al râului Seheş. Zona În cauză se caracterizează printr-un ecosistcm deoseb it dc favorabil habitatului

uman, fiind situată Într-un spaţiu ferit, adăpostit de vânturilc de vest, in a p ro piere a căilor majore de
comunicaţie (vale a Secaşului Mare şi a Mureşului), cu pământuri fertile, izvoare de apă puternice şi
păduri relativ intinse.
Pentru determinarea climatului ei in preistorie, s-a Tacut apel la analizele spora-polinice, publicate
in revistele de specialitate, care relevă faptul că În acea perioadă climatul era temperat, apropiat de cel
actual (OUMITRESCU-VULPE 1988,22).
Ca structură geologică, Podişul Secaşelor este format din marne, argile şi roci metamorfice dure
-

(gresii) şi m ag m atice (tufuri vulcanice). In zona M-ţilor Sebeşului se găsesc cuarţite de diferite tipuri.
Această caractcristică a zonei estc strâns legată de porţiunile mediane orogenetice, care aduc la suprafaţă
materialul metamorfic, bogat în gresie cuarţitică.Totodată este de semnalat prezenţa silexului În arealul
invecinat, indeosebi in regiunea M-ţilor Metaliferi, cu deosebire pe Valea

Techereului,

fragmente din

acest material fiind găsite sub formă de galeţi şi in prundişul apelor din această zonă'.
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: Informaţiile folosite în prezenta lucrare, privind atribuirile mineralogice-perrograficc şi posibilele localizărÎ ale 7..ăcămintclor
surse de materii prime, nc·au fost oferite. cu deosebită amabilitate. de d-Ilector univ. Ovidiu Luduşan de l a Universitatea" I
Oecembrie

1918". căruia îi

mulţumim călduros şi pc această calc.
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Localitatea Câlnie este intrată de timpuriu În atenţia cercetarilor arheologice privind epocile

preistorice, prin săpăturile sistematice efectuate de Fr. Roth În 1942 şi 1943 (REPALEA 1995, 81).

In urma unor descoperiri f0l1uite de materiale aparţinând culturii Petreşti, În punctul "In vii",
•

•

acesta a fost cercetat prin sondaje arheologice, În 1961,de către prof. 1. Paul.Cu această ocazie s-a relevat

o aşezare neo-eneolitică cu mai multe nivele de locuire, distrusă În cea mai mare parte prin plantarea viţei

de vie (PAUL 1992, 139; REPALEA 1995.81).

O mai bună cunoaştere a situaţiei existente În teren, precum şi o Încercare de surprindere a unor
eventuale urme care să aparţină diferitelor tipuri de aşezări istorice, au fost motivele pentru care, În
toamna anului 1997, membrii Cercului de Arheologie"Ion Bereiu", studenţi ai Universităţii" I Decembrie
1918" din Alba Iulia, au efectuat cercetări de suprafaţă În hotarul comunei Câlnic, În punctul numit de
localnici !lIn viil1•
-

Investigaţiile Întreprinse pe o terasă domoală a unui atluent de stânga a Secaşului Mare, cu

expunere estică, au dus la recoltarea unui bogat material ceramic şi litic aparţinând - conform tipologici
materialului ceramic - unor aşezări de tip Vinca-Turdaş şi Petreşti.

Obiectul lucrării de faţă îl face prezentarea materialului litic recoltat, procedând, Într-o primă

etapă, la determinarea petrografico-mineralogică a materiei prime folosite şi, În cea de-a doua fază, la
clasificarea tipologică a diverselor unelte. in cele din urmă vom face câteva consideraţii morfologico
funcţionale asupra acestor piese.
Ca materie primă, În cadrul industriei liticc, au fost folosite, În principal, materiale existente În
zonă, constând din silcxuri de diferite tipuri, cuartite şi gresii cuarţitice. in paralel, se evidenţiază o serie

de piese pentru care s-a folosit silex inexistent În zonă, acesta fiind adus aici, cel mai probabil, pe calea
importurilor. între aceste genuri amintim silexul "de tip bănăţean", de culoare cafenie cu intruziuni de

nuanţă neagră, prezent în zona M-ţilor Poiana Ruscă (COMŞA 1971, 15-19), precum şi obsidian provenit
probabil din regiunea Tokay-Presov sau din insula egeică Melos (PĂUNESCU 1970,88-89).

Privit În ansamblu. materialul litic obţinut prin cioplire este de dimensiuni mici şi mijlocii,
identificându·se: lame şi fragmente de lame, gratoare, aşchii rezultate în urma prelucrării şi nuclee
fragmentare (PĂUNESCU 1970,41-56).
Unele piese, datorită factorilor fizico-chimici din sol, prezintă depuneri de carbonaţi de calciu
sau deteriorări În urma atacului diferitelor componente acide. Deoarece siliciul este un material care nu
reacţionează la atacurile acide, degradarea pieselor din acest material este cauzată de existenţa În structura
lor a diferitelor tipuri de oxizi, Între care Îi amintim pe cei ai fierului (SiFe), manganului (SiMn) şi
cuprului (SiCu), aceşti compuşi dând culoarea specifică fiecărui tip de minereu şi caracteristicile lui,
caracter stici legate strict de zona geografică de unde provin.

�

In ceea ce priveşte structura materialului, predomină silexul brun-cafeniu cu intruziuni de culoare
neagră "de tip bănăţean" şi cel galben-cafeniu asemănător celui "de tip prebalcanic". Aceste tipuri de
silex sunt larg utilizate În cadrul neo-eneoliticului românesc, datorită caracteristicilor lor: desprindere
lamelară perfectă, luciu sticlos şi duritate Înjur de 7 pe scara Mchr (PĂUNESCU 1970,83).

În

paralel,

s-au utilizat cuartitul de diferite nuanţe şi gresia cuartitică, depozite din aceste materiale existând din
abundenţă În zonă, analogii găsind şi la purtătorii culturii Petreşti (PAUL 1992,39).

Prezenţa locală a cuarţitului explică folosirea lui la confecţionarea uneltelor, cu toate că

proprietăţile sale fizice sunt reduse, În ceea ce priveşte posibilitatea sa de desprindere În lame. Această
caracteristicăa lui a dus la realizarea unor fonme grosolane, de dimensiuni relativ mici, fiind totuşi utilizat

În paralel cu silexul, datorită durităţii sale asemănătoare acestuia (PĂUNESCU 1970,85).

In mai mieă măsură s-a utilizat şi gresia cuarţitieă, aceasta fiind net inferioară calitativ, atât
,

silcxurilor cât şi cuarţitclor. Inventarul uneltelor descoperite prezintă o gamă variată de forme şi
dimensiuni. Unele piese au caracter microlitic, dar predol1lină cele de mărime mijlocie. Formele
cunoscute sunl: lame şi fragmente de lame cu secţiune triunghiulară şi trapezoidală, gratoare pe aşchie
şi pc capete de lamă, resturi de aşchii şi nuclee de forme atipice (LAZAROVICI 1977,52-53).
Studiile efectuate de Gh. Lazarovici, în cadrul neoliticului bănăţean, relevă faptul că cea mai
largă Întrebuinţare ş i cea mai mare varietate a uneltelor cioplite din epoca neolitică este sesizată În
cultura Vinca şi mai ales În faza B a acestei culturi, când piesele din silex şi obsidian sunt eele mai
numeroase (LAZAROVICI 1979,83).

•

53

Cercetări de suprafala în cadrul sitului neo-eneolitic de la Câlnico"ln vii"

1

7.

3

7

12
13

11

14

t0

ft
V
/�
/'�'

V;

16
18

::;: :!
-;

-

,

"

v'
,

v
"

"

..�

'

,
,",

,'
"
,,
: .1,

"',--/:�' ..
'

"

,

20

24

O'---'t'--'2C---:;-3
.:=--

26

PI.I

28

B. DAISA, ŞT. BOGDAN

54

1

2

......,6

�12

11

� 13

17

16

\/" 18

� 20

PI.II

,

Cercetări de suprafată în cadrul sirului nco-cneoliti<:.dc la Câlnic-"In vii"

55

"vI 2

10
12
11

14

PUII

B. DAI SA,ŞT. BOGDAN

56

5

.

6

8

10
Pl.JV

" .!'-

Cercetări de suprafaţă în cadrul sitului neo-eneolitic de la Câlnic-"În vii"

57

Materia primă din care au fost executate uneltele ce provin din aşezarea de la Câlnic-"In vii" este

reprezentată În cea mai mare parte de silexul "de tip bănăţean" (PI.l/7-8, 15,20,22,23,28,PLI1/1-4,7,

8, 10, 16; PLlIl/3-5, 8, 11) cu analogii În descoperirile din Banat de la: Gomea, Parţa, Balta Sărată

(LAZAROVICi 1979,84); iar În Transilvania cu cele de la: Ocna Sibiului-"Faţa Vacilor", Mihalţ,Caşolţ
şi Pianu de Jos (PAUL 1992,38).

Au fost identificate de asemenea şi piese din silex asemănător,ca factură, celui,aşa numit "de

tip preba1canic" (Pl.I/ I, II; PLllII4, 15, 18).

Destul de frecvente sunt şi uneltele prelucrate din cuarţit (Pl.I/6, 10,13, 14, 17,25,26; P1.I1/6,

1 1,13,20; PLIll/6,9,1 1-14).
Alături de rocile silicioase, obsidianul - datorită calităţilor sale mecanice şi estetice - a fost folosit

În mod frecvent şi de purtătorii culturilor Vinea şi Pctreşti. Acesta este prezent in cadrul aşe7.ării de la
-

Câlnic-"In vii" doar prin două fragmente de lame (Pl.I/4, 24). Se pare că marea cantitate de obsidian aflată
În Transilvania a fost adusă din regiunea Tokay-Presov (PĂUNESCU 1970,85).

Alături de cele mai sus enumerate, au fost descoperite, În număr mai mic, şi piese din gresie

cuarţitică, existentă În zonă (Pl.I1I6, (9), calcedonie de nuanţă brun-sticloasă (PUII8).

Artefactelc lamelarc Îmbracă următoarele tipuri: lame cu sectiune triunghiulară (Pl.I/6-8, 20, 22,
26) cu analogii În cadrul complexelor Vinea, la: Gomea, Balta Sărată, Parţa, Liubcova, Hodoni
(LAZAROVICI 1979,83-84); lame cu sectiune trapezoidală (PI.lII-3, 5, 9-10,12-19,23,27,28) dintre

care unele sunt trapeze cu trei creste (Pl.I/3, 17, 19).
,
In inventarul lamelor găsite, predomină cele cu marginea denticulată neuniform (PU/I-3,5-8,
10-12, 14-16, 22-23, 25-28), faţă de cele cu marginea retuşată (Pl.l/9, 19, 2 1), cu analogii in cazul

siturilor aparţinând culturii Petreşti, descoperite la: Ocna Sibiului-"Faţa Vacilor",Mihalţ, Pianu de Jos.

Caşolţ (PAUL 1992,38).

Unele lame, în marea majoritate trunchiate, prezintă urme de lustru,atât pe partea ventrală ciit

şi pe avers, obţinut în urma utilizării lor ca şi componente ale seceri lor sau cuţitelor (PĂUNESCU 1970,

J OO)(PI.lII3, J 8, 20), având analogii în Transilvania la: Ocna Sibiului,Caşolţ, MihaIl şi Pianu de Jos

(PAUL 1992,38). Lustrui apare În partea activă a lamei fiind datorat frecării Îndelungate,in special,
datorită utilizării acestor unelte la tăierea tulpinelor de graminee (PĂUNESCU 1970,97).

Gratoarcle, de formă circulară,discoidale sau in formă de "D", având partea activă convexă, sun!

realizate pc capete de lame (Pl.II/2-4, 6- 16, 18-20),dar şi pe aşchii (PUIII, 5, (7), cu analogii la Balta

Sărată şi Liubcova (LAZAROVICI 1979, 83-84), dar şi În Transilvania la: Ocna Sibiului, Caşolţ, M ihalţ

şi Pianu de Jos (PAUL 1992,38).

FunCţionalitatea uneltelor poate fi dată, de cele mai multe ori, dc forma 10L Astfel, cele fin

denticulate se Întrebuinţau probabil la tăiatul cărnii. prclucratul osului sau cornului, iar cele pronunţat
denticulate se foloseau ca veritabile fierăstraie (PĂUNESCU 1970,96).
Aşchiile şi lamele retuşate erau intrebuinţate la diverse operaţiuni, precum tăiatul şi răzuitul
(PĂUNESCU 1970, 98).

Gratoarele erau folosite la prelucrarea pieilor (probabil pentru îndepărtatul grăsimilor),a osului

şi lemnului (PĂUNESCU 1970,95).

Secerile necesare tăierii gramineelor folosite de cultivatorii neolitici,erau realizate de obicei din

lamele mărunte montate in şănţuleţul adâncit al mânerelor de corn,os sau lemn,fixate şi Întărite apoi cu
răşină, bitum sau alte substanţe (PĂUNESCU 1970.99).

Utilizarea preponderentă a silexului "de tip bănăţean" de către purtătorii culturii Vinea-Turdaş,

faţă de alte culturi preistorice,este argumentată de analizele statistice şi morfologicc efectuate asupra
artefactelor silicioase descoperite În diversele situri din Banat ale acestei culturi,acesta fiind prezent intr
o

proporţie variind Între 60-85% (DRAŞOVEAN 1996,4 1).

Mai putem adăuga faptul că arealul de răspândire a silexului "de tip bănăţean" c0respunde,

aproape În intregime,

CII

aria de răspândire a culturii Vinea-Turdaş. Acest tip de oilex

a

continuat să fic

utilizat, În mod frecvent, şi de purtătorii culturii !>clreş:i (COMŞA 1971, 15- ( 9).
,
In cazul de faţă utilizarea, pc lângă piesele din silex descoperite,a ce!or din alte materiale, elim
3r fi gresia cualţitică şi cuarţitul, poate fi explicată prin prezenţa În zonă a ziicămintelor cu astfel de roci,
relevând astfel faptul că uneltele erau confecţionate şi din material local, existent la discreţie.

[3. Di\ISi\,

sx

-

ŞT.

\30(;\)i\N

Pc de a!t[l pa rte. existellţa În cuprinsul a �ez�lrii a Uilor pi es e cOIl!{XlÎOIl[ltc din mat eri a le cafC nu

,e g: ,sese î" apropi erea arcalului în discu!ie , s-ar dalora, ccl mai prubahil, rcla\iilor de schimb pc care
cOlllunitatca nco-eneolitÎc:l de aici le-a avuI Cli alte comunităţi. aflate la mari di s tant e . Materia primii era

\'chiculatrl sub douD fo rme : fie sub torm{1 brută, În bulgări de mari �i mici dimensiuni, fie sub formă de
produse scm ip rc l uc ra tc sau chiar finitc (DRAŞOVEAN 1996, 41).

Preze,,\a aşchiil or, precum şi a nucleelor, pe rmi te emilerea ipotcl.ei p o sib i l i t ă! ii existe"lci aici
a u " or atei icre specializ ate în prelucrarea pri n ciop lir e a s il exu l ui (PI.III/1-14).
In aşezarea de la Câlnic·"[n vii", pc l.t: ngă
dcscopcritc1 Într-o propor\ic mai redusă Îns5.. şi unehc p rel u crate prin şl e fui re .
Mntcria p ri m ă utilizată cel mai frecvcnt la confecţionarea acestora poate fi găsit:1 în zonă, cu
preponderent[! în M-ţii Scbeşului, Podi�ul Sccaşclor, în aluviunile rfndui ivlureş dar şi În pru nd iş u ri l e
p .lra iclor afluelltc anatc în apropierea sitului în discuţie.
U nc l tele sunt con fe cţio nate din roci de duritate marc, medic şi chiar mică. Unele diIllrc piesele
d C s ct� p c rit c sunt i nco mp let finisate, av,Înd numai un Început de şlefuirc.
Topoarele, pe care le-am clasificat conform sistemului propus de 1. l'aul ( P A U L 1992,41), astfel
,

Î1l cât

nVC111

dc a face cu două grupe pri ncip ale :

1. Topuare ncpcrfo ra tc de diferite forme şi dimensiuni.
,

Il. Top o a re- c i o can cu gaură transvcrsa!ă.
1. Topoarele ne]lerforatc se divizează, la rândul lor, in mai multe s u b grupe ş i variantc (PAUL
1�02,41):

1. Topor relativ t rap c lo i dal, cu lina din feţe mai bombată şi tăişul re al i zat pri ntr-o ratetă
oblid ( PI. I V/4), deriv at din c el de "tip ealapod " . Este con feqion "t dintr-o roefl dură ( am llbolit )

de culoare brun-murdm. De altfcl, ş i fragmen tul de topor de la PI.IV/I se încadrează în aeeca�i
categorie, având Însă dimensiuni mai mici. Ambele fragmente p re zintă analogii În
e neo l iticc de la D aia RonHlnă, Păuca, Răhău şi Ocna Sibiului

(PAUL 1992,41);

aşezări le

2. Topo r dc formă dreptunghiul ar;; (PI.IVI7) cu ceafa retezată oblic. Este confecţionat
diiHf-O rocă dură (amfibolit) de culoare cenuşiu-Închis, având analogii la Ocna Sibiului şi PălIca

(PAUL 1992,

40);

3. Topor de formă trapezoidală (PI.IV!2), prezentând pe tăiş rupturi. Este confecţionat
dintr-o rocă de durÎtate medic (gr�sie) avalld culoarea cenuşiu-Închisă. Exemplare asem{ lI1ătoare

s-au g,isit la Păuea şi Ocna Sibiului (PAUL 1992,40);
4. F ra gment de topor ele fi".,llă dreptu ng;hiu l arfl (PI.lV/8). Es te cont'eGlionat dintr-o rocă
de duritate fo arte mici, (ca l ca r cretos), de culoare alb-gălbuic ;
5. Topoa re de tip &! l ti\ ă (herlll;lIelle)(PI.IVI3. 10).
Pies" de la po zi li a 3, este o dă l tiţ [, de mici dimensiuni, fiind confeqionată dint r- o rocă dură
(bazalt), având culo area ccnuşiu-închisă. Cea d e a doua piesă de acest lip (PI.IV/ J O) este
eon fcqio na lă dintr-o rocă de duritate medie (gresie calcaro a s ă) de cu loar e alb,gălbuie. Amb ele
topoare din aeeastii c at egori c au ana l o gii îndeosebi în s i turi l e de la Păuea şi Mihalţ (PAUL 1992,
41 ).
II. Topoare-ciocan cu gau r ă transversală:
1. Topor-ciocan cu gaur,�l transvcrsală plasati-I aprovimativ la jumătatea di sta nţei dintre
tăiş şi muchie (PI.IVI6). Este con fecţio n at dintr-o rocă d ur[, (amfibolit) de culoare cenu ş iu
î nchi s ă ;

2. T op or-ciocan cu jumătatea superioară trollconicâ, terminată într-o ceafă u ngh iu l a ră
în două ape (PI.JV/S). Este co n fee!ionat dintr-o rocă de duritate medie (şisto-cuarţo-amfibolică)

de culoare cenuşie, ace s tea prezentând analogii în aş ezări i e de la Mih alţ şi Oaia Română (PAUL
1992, 40).

Cele două fragmente de topor-ciocan se deosebesc de celelalte prin ruterea de lovire mai
marc, rezultată din implantarea mânerului de prindere în topor �i nu a leg�lri i lui de coad�i.
TOI d in categoria uneltelor de piat ră fac parte şi două zdrobitoare (PI.IV/9, II), utilizate la
zdrobirca-mflcinarca boabelor de gram i ne c. Forma acestora este aproximativ ovoidală, fiind realizate din
roci de duritntc m edie Cli gr anulaţie mare dar şi din m ateriale C-lI densitate mare (PAUL 1992,40). Ele
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prezintă pe părţile active albieri, !aţu i ri, rezultate în urma utilizării lor În procesul măcinării,

Ca meşteşug de sine stătător În cadrul pr i n c i palelor ocupatii din epoca neolitică, confecţionarea

armelor şi uneltelor din piat ră prezintă trăsături deosebit de complexe, presupunând cunoştinţe şi
deprinderi aparte referitoare la identifi carea şi exploatarea materiilor prime sau achiziţionarea acestore.
precum şi sclectarea celor mai potriv ite prefabri cate sau a pietrelor cu forme cât mai apropiate de

produsul finit.

Privite în ansamblu, unel te l e din piatră descoperite în aria culturii Petreşti, cunoscute până în

prezent, sunt asemănătoare până la identitate cu tipurile similare descoperite în aria culturii Vinea-Turdaş
(PAUL 1992,39), acestea, la randul

101'.

putând li considerate, într-o oarecare măsură, ca dovedind

po sibile p ers i stente din formele mai vechi, Starccvo-Criş

(PĂ UNESCU 1970, 41).

Aceste asemănărÎ vin să contirme� şi pe această linie. legăturile şi/sau contactele strânse existente

Între aceste culturi, parţial contemporane În aria Transilvaniei.
Efectuarea unor determinări de specialitate, apro fund a te, În cadrul cărora să p relev e z e analizele

petrografico-mineralogice alături de determinările tipologice şi tr aseologice, ar putea aduce o contribulie

substantială la aflarea unor date noi priv ind e v ol utia unor cultu ri neo-eneolitice, geneza şi comactele
dintre ele, completând imagine a generală pe care O avem privitoare la aspectele de zi cu zi ale vietii

oamenilor din epocile preistorice .

BEATRICE DAISA, ŞTEFAN BOGDAN
Universitalea " 1 Decembrie 1 9 1 8 "
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SURFACE SEARCHING IN THE NEO·ENEOLITHIC SETTLEMENT FROM CÂLNIC
CONSIDERATIONS ABOUT L1THIC INDUSTRY

SUMMARY
This paper treats deals with the diseovery of lithie malerial in the neo-eneolitic settlement from Câlnie, in
•

the place named "In vii",

The autors realized a typologieal and functional clasification of these pieees and they tried to identify the

origin area of the prime-m aterial used for manufacturing pieees.
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