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Abstract: The tell‐settlement of Pietrele is a landmark for the understanding of the Gumelnița communities north of the Danube. Archaeological
research began in 1943 under the direction of D. Berciu who subsequently published a synthesis report of the main finds but it was just a quantitative
enumeration of items without a description of the technological and use‐wear marks on the hard animal material artefacts. Consequently, we tried to
identify the number of such archaeological items from the old excavations which are still present in the collection of the “Vasile Pârvan” Institute of
Archaeology and then to present a different type of analysis drawing conclusions related to the economic and spiritual characteristics of the Gumelnița
community at Pietrele. Firstly, we aimed to identify the raw materials from which the pieces were made. Secondly, typological categories were
established. For each of these categories, the operational scheme was reconstituted and then the possible use‐wear marks were identified, pointing
towards the way the artefacts were used.
Cuvinte-cheie: cultura Gumelnița, materii prime, schemă operațională, stigmate de uzură.
Rezumat: Tell‐ul de la Pietrele este un sit reper pentru cunoașterea comunităților gumelnițene de la nord de Dunăre. Cercetările arheologice au debutat
în anul 1943, sub conducerea lui Dumitru Berciu. Acesta a publicat un raport de sinteză al descoperirilor, fiind însă vorba despre o simplă enumerare
cantitativă, fără o descriere a stigmatelor tehnologice și de uzură prezente pe piesele confecționate din materii dure animale. În consecință, am încercat
să identificăm numărul pieselor arheologice provenind din vechile săpături aflate în colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” și, apoi, să
prezentăm un alt tip de analiză, pe baza căreia să putem trage concluzii legate de caracteristicile economice și spirituale ale comunității gumelnițene
de la Pietrele. Într‐o primă etapă, am încercat identificarea materiilor prime din care au fost confecționate piesele. Într‐o a doua etapă, în cadrul
grupelor create, au fost stabilite categoriile tipologice. Pentru fiecare dintre acestea, s‐a urmărit reconstituirea schemei operaționale și, apoi,
identificarea posibilelor stigmate de uzură, care ar putea indica felul în care au fost folosite artefactele.

INTRODUCERE
Tell-ul de la Pietrele este amplasat pe terasa inferioară
a Dunării, între satele Pietrele și Puieni (Fig. 1/a), având la
începutul cercetărilor arheologice un diametru de 95 m
(Berciu 1956). Acestea s-au desfășurat pe parcursul anilor
1943 și 1948 (Fig. 1/b), beneficiind de o prezentare în cadrul
unui articol publicat de D. Berciu în 1956, care a oferit un
tablou general al descoperirilor. În anul 1943, a fost
efectuat un sondaj de 4,70 × 3 m (3 m adâncime), ce s-a
concentrat asupra unei locuințe (locuința nr. 1), iar în anul
1948 s-a pornit de la un sondaj de 7 × 7,50 m, îngustat
treptat, mergându-se până la o adâncime de 7 m, cu scopul
stabilirii stratigrafiei tell-ului. Cel mai vechi strat de locuire
a fost atribuit culturii Boian, pe baza fragmentelor ceramice
tipice. Stratul II, cuprins între 5,30 m și 3,65 m, a fost atribuit
culturii Gumelnița. Aici au fost identificate vestigiile unei
locuințe (locuința nr. 2), urmele unei vetre, precum și un
depozit cuprinzând 11 lame de silex. Cel de-al treilea strat
de cultură (Gumelnița), cuprins între 3,60 m și 1,20 m, era
cel mai bogat în materiale arheologice, fiind vorba despre

vase de lut, unelte de corn de cerb (săpăligi,
străpungătoare, mânere), unelte de os (sule, dăltițe,
lustruitoare) și de silex, pietre șlefuite. D. Berciu (1956, p.
506) atrage atenția asupra faptului că uneltele din corn de
cerb au fost distruse în mare parte ca urmare a incendiului
din timpul bombardamentului Bucureștiului din martie
1944, ceea ce ar explica și numărul redus de piese regăsite
de noi.
În stratul III de cultură a fost identificată locuința nr. 1,
asupra căreia vom insista și noi, deoarece o mare parte
dintre piesele analizate provin din acest context. Avea o
formă pătrată, cu laturile de 5,25 m și o suprafață de peste
27 m2. Vatra se afla în colțul de nord-est al casei, având
dimensiuni de 1,25 × 1 m. În apropierea vetrei se aflau o
figurină zoomorfă din lut, capul unei figurine umane,
precum și o figurină feminină, cu brațele pe piept. Pe latura
de vest a locuinței, au fost descoperite un vas ceramic,
râșnițe, frecătoare, 13 „arșice”/astragale (într-un vas),
majoritatea idolilor de os și lut, precum și un cârlig de
pescuit de cupru. Inventarul din cupru este completat de un
inel și un fragment de ac. În aceeași zonă de vest au apărut
și obiectele de podoabă din cochilii, os sau piatră. În
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apropierea peretelui de sud au fost descoperite mărgelele
din scoică de Unio, depuse într-un vas cu capac (Berciu
1956, p. 511).
Cel mai recent strat, cuprins între adâncimile de 0,20
m și 1,20 m, este caracterizat de prezența unui număr mai
ridicat de unelte din silex, alături de greutăți de plasă, sule
din os, un lustruitor din os, un „ciocan” din os, ceramică
decorată cu grafit.
Chiar dacă documentația de săpătură este
inexistentă, iar, conform autorului săpăturii, caietul de
șantier aferent anului 1943 a fost distrus și el în timpul
bombardamentului amintit, ne-am propus o reevaluare a
artefactelor confecționate din materii dure animale
descoperite în tell-ul gumelnițean de la Pietrele, pe
parcursul celor două campanii de cercetare. Majoritatea
materialelor arheologice provin din ceea ce autorul
săpăturilor numește locuința nr. 1. Conform inventarului
publicat, în această locuință s-ar fi aflat: 12 sule din os, o
fusaiolă din os, opt figurine din os, o săpăligă din corn, o
brățară fragmentară din os, cinci pandantive triunghiulare
din os, zeci de mărgele din cochilii de scoică, mai mulți
melcișori și o valvă de Cardium (Berciu 1956, p. 513). În
cadrul articolului menționat (Berciu 1956) se face o simplă
enumerare cantitativă a diferitelor tipuri de piese, fără o
descriere a stigmatelor tehnologice și de uzură, care ar fi
permis reconstituirea așa-numitului chaîne opératoire sau
a modului în care au fost utilizate acestea.
Materie primă

Os

Corn

Bivalvă
Gasteropod

Categorie tipologică
Figurină
Falangă abrazată
Vârf
Spatulă
Rondelă
Pandantiv
Daltă
Mâner
Retușor
Tivig
Nedeterminabilă
Element de podoabă
(centură?)
Brățară
Mărgea
Mărgea

Nr. piese
8
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
cca 65
cca 68

Tabel 1. Repartiția grupelor tipologice în funcție de materia primă /
Distribution of the typological groups based on the raw materials.

Astfel, pornind de la materialul conservat în cadrul
Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, am
încercat să identificăm câte dintre piesele arheologice mai
sunt prezente în colecție și, apoi, să prezentăm un alt tip de
analiză, pe baza căreia să putem trage concluzii legate de
caracteristicile economice și spirituale ale comunității
gumelnițene de la Pietrele. Într-o primă etapă, am încercat
identificarea materiilor prime din care au fost confecționate
piesele. Într-o a doua etapă, în cadrul grupelor create, au
fost stabilite categoriile tipologice. Pentru fiecare dintre

acestea, s-a urmărit reconstituirea schemei operaționale și,
apoi, identificarea posibilelor stigmate de uzură prin analiză
macro- și microscopică, care ar putea indica felul și durata
utilizării artefactelor. Analiza microscopică a fost efectuată
cu un microscop digital Keyence VHX-600 (la măriri cuprinse
între 20× și 150×, imaginile fiind preluate cu ajutorul unei
camere încorporate microscopului) și un microscop
metalografic Olympus BX53M, echipat cu o cameră EOS
1200D Canon (măriri cuprinse între 100× și 200×).

OS
Figurine (n = 8 piese)
Prima figurină (Fig. 2/a) provine din stratul II, conform
stratigrafiei publicate de D. Berciu (1956, fig. 66/2), fiind
singurul exemplar din acest studiu care se află în colecția
Muzeului Județean „Teohari Antonescu” de la Giurgiu.
Piesa are o secțiune rectangulară, părțile corpului –
membrele, trunchiul și capul – fiind clar delimitate și având
morfologii geometrice. Suportul este plat, obținut prin
debitaj longitudinal, fără a se cunoaște procedeele folosite
în această etapă, datorită intervențiilor tehnologice
posterioare. Trunchiul și capul au fost detașate prin tăiere
alternativă bifacială (în sciage) (Fig. 2/b). Conturul piesei,
precum și ambele fețe, au fost regularizate prin abraziune
(Fig. 2/c). Triunghiul pubian a fost redat prin șanțuri trasate
prin sciage (Fig. 2/d). De-a lungul laturilor oblice, au fost
realizate două șiruri de puncte. Două perforații (Fig. 2/e)
sunt prezente în dreptul brațelor. La nivelul capului, ce are
o morfologie rectangulară, au fost realizate câte trei
perforații pe fiecare latură. De asemenea, pe fața
superioară au fost trasate o incizie transversală prin sciage
și cinci puncte prin rotație. Pe fața inferioară nu sunt
prezente incizii care să marcheze diferitele detalii ale
corpului. Stigmatele tehnologice sunt vizibile, iar
perforațiile de la nivelul capului nu prezintă semne de
deformare sau uzură, ceea ce ne determină să presupunem
că piesa nu a fost folosită timp îndelungat. Datele
morfometrice sunt următoarele: lungime = 114 mm, lățime
maximă = 29 mm, grosime = 3,5 mm.
Cea de-a doua figurină (Fig. 2/f) a fost descoperită în
locuința nr. 1 (Berciu 1956, fig. 66/1). Are o secțiune
convex-concavă, cu părțile corpului clar delimitate. Piesa a
fost arsă, dobândind o culoare albă, proces ce a distrus
stigmatele fine, mai ales cele de uzură. Suportul este plat,
obținut prin debitaj longitudinal. Trunchiul și capul au fost
detașate prin tăiere alternativă bifacială (în sciage), cu greu
identificabilă datorită abraziunii ulterioare a întregului
contur. Pe fața superioară, triunghiul pubian a fost trasat
prin sciage, în timp ce demarcația membrelor s-a realizat cu
ajutorul unui șanț longitudinal, realizat prin rainurage
(Fig. 2/g). Deasupra triunghiului pubian este prezent un șir
de cinci cercuri realizate printr-o mișcare de rotație, iar pe
membre (exact la nivelul genunchilor), alte două rânduri,
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cuprinzând câte șase cercuri (Fig. 2/h). La nivelul
membrelor superioare, sunt prezente două perforații
realizate prin rotație bifacială. Astfel de perforații (câte trei,
dispuse lateral) sunt prezente și la nivelul capului. La două
dintre perforații apar pete verzi, semn că figurina avea mici
cercei de cupru. Spre deosebire de perforațiile de la nivelul
membrelor superioare ce au striurile de rotație puternic
marcate și nu prezintă uzură, cele de la nivelul capului
(vorbim despre cele două perforații din mijlocul șirurilor –
Fig. 2/i) prezintă o deformare evidentă laterală (Fig. 2/j),
zonă marcată de dispariția striurilor de rotație, perete
neted, cu uzură și o mică depresiune. Este clar că piesa a
fost prinsă la acest nivel. Decorul capului este completat de
o linie orizontală centrală, realizată prin sciage, sub care
sunt plasate trei puncte realizate prin rotație. Alte două
puncte apar spre extremitate. Fața inferioară a fost
regularizată prin abraziune. Aici sunt, de asemenea, trasate
picioarele prin rainurage, zona fiind delimitată printr-o
incizie orizontală realizată tot prin rainurage, alături de
două puncte realizate prin rotație. Lungimea figurinei este
de 121 mm, lățimea maximă de 30 mm, iar grosimea de
5 mm.
În aceeași locuință au mai fost descoperite alte
două figurine (Fig. 3/a, f), puternic arse și fracturate. În
cazul ambelor piese am înregistrat o serie de fracturi
intervenite după momentul primei lor publicări (Berciu
1956, Fig. 66/3–4). Nu am putut identifica stigmate ale
operației de debitaj și de fasonaj ale suportului. Doar
elementele de decor ne-au oferit informații de natură
tehnologică. În mod evident, nu avem nici date legate de
uzură. La primul exemplar (Fig. 3/a), pe fața superioară,
triunghiul pubian și membrele au fost marcate prin șanțuri
realizate prin rainurage (Fig. 3/b). Șanțul longitudinal este
prezent pe ambele fețe și este destul de adânc, astfel că
membrele sunt aproape detașate între ele. Laba piciorului
este evidențiată prin tăierea și fasonajul zonei protuberante
(Fig. 3/d–e). În jurul trunchiului pubian, au existat câte două
șiruri de puncte pe laturile oblice și un rând pe latura
orizontală. Astfel de puncte apar și în zona inferioară a
picioarelor. La nivelul brațelor, în afara celor două perforații
caracteristice (Fig. 3/c), apar două puncte realizate prin
rotație. Capul are o morfologie rotunjită, cu șase perforații
de-a lungul conturului și trei puncte în interior. Pe fața
inferioară a fost trasat un șanț orizontal ce delimitează zona
membrelor, deasupra căruia sunt prezente trei puncte.
Lungimea aproximativă a piesei era de 140 mm, lățimea
maximă de 28 mm, iar grosimea de 5,2 mm.
În ciuda puternicei fracturării, la cea de-a doua piesă
(Fig. 3/f) se mai pot identifica stigmatele tehnologice
rezultate din detașarea părților corpului (Fig. 3/g) și
trasarea triunghiului pubian, pornind de la care au fost
marcate membrele, cu ajutorul unui șanț longitudinal. În
jurul triunghiului pare să fi existat un șir de puncte. Zona
membrelor este prevăzută cu două perforații (Fig. 3/h), iar
capul cu patru perforații, toate realizate prin rotație
bifacială. În zona centrală a capului este prezent un model
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similar cu al piesei anterioare. Pe fața inferioară, zona
membrelor este delimitată de o incizie orizontală. Dintre
datele morfometrice, am putut stabili lățimea maximă, de
19,5 mm și grosimea, de 2,8 mm.
Ultima figurină (Fig. 3/i) de acest tip a fost descoperită
în stratul IV (Berciu 1956, fig. 66/4). Este vorba despre un
fragment mezo-proximal al unei statuete feminine, din
păcate puternic exfoliat în suprafață. Acesta pare să se fi
degradat față de momentul descoperirii (prin comparație
cu planșa publicată de D. Berciu (1956) – fig. 66/4). Suportul
este plat, obținut prin debitaj longitudinal, procedeele
neputând fi identificate. Trunchiul a fost detașat prin tăiere
alternativă bifacială (în sciage). Pe fața superioară,
triunghiul pubian a fost marcat prin sciage (Fig. 3/j), pornind
de la care au fost trasate membrele, cu ajutorul unui șanț
longitudinal (prin rainurage). În jurul triunghiului pubian a
fost realizat un șir de puncte prin rotație (Fig. 3/k). Labele
picioarelor au fost detașate prin tăiere transversală, după
care zona a fost regularizată prin abraziune. Fața inferioară
a fost regularizată prin abraziune, pentru a i se conferi
morfologia plană. Membrele au fost separate printr-un șanț
în rainurage. Zonele membrelor și abdomenului sunt
demarcate prin câteva șanțuri transversale în sciage.
Genunchii sunt sugerați printr-o mică depresiune, realizată
prin sciage. La nivelul trunchiului, se mai păstrează
fragmente de perforații. Lungimea inițială a piesei nu poate
fi stabilită, în timp ce lățimea maximă este de 27 mm, iar
grosimea de 7 mm.
Tipul de figurină en violon este reprezentat de două
piese (cea de-a treia figurină – conform publicației lui D.
Berciu (1956, fig. 65/2) – nu a mai fost identificată). Ambele
provin din locuința nr. 1 (stratul III), fiind puternic arse și
conservând doar partea superioară (în ilustrația publicată
de D. Berciu, primul exemplar conserva și corpul). Piesele se
înscriu într-o formă geometrică rectangulară, având o
secțiune convex-concavă cu o extremitate circulară
terminată cu două apendice bilaterale, ce pare să
reprezinte capul și continuată cu zona gâtului, mai îngustă,
bine evidențiată, în prelungirea căreia se află trunchiul.
Suportul este plat, fără a putea identifica procedeul datorită
fracturării și intervențiilor ulterioare. Suprafața primei piese
(Fig. 4/a) a fost regularizată prin raclage (Fig. 4/b)
longitudinal bifacial care, la nivelul extremității distale, a
devenit transversal. Conturul piesei a fost rotunjit prin
abraziune. Cele două apendice au fost detașate prin tăiere
oblică alternativă, aplicată prin tehnica rainurage-ului (Fig.
4/c), ale cărui stigmate sunt încă vizibile. La nivelul superior
al apendicelor au fost realizate două perforații prin rotație
bifacială, o a treia fiind amplasată la nivelul extremității
distale (Fig. 4/d). Fiind arsă, nu putem identifica niciun
element al procesului de uzură. Lățimea maximă a
fragmentului este de 41 mm, iar grosimea de 6 mm. Din cea
de-a doua piesă (Fig. 4/e) se păstrează și o parte din trunchi.
Se poate vedea, astfel, că degajarea apendicelor și a
trunchiului s-a realizat într-o singură etapă tehnologică,
printr-o metodă de extracție pusă în aplicare prin rainurage
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bifacial alternativ, la finalul căreia au rezultat două resturi
de debitaj cu o formă aproximativ trapezoidală. Restul
datelor de natură tehnologică sunt identice cu cele ale
piesei anterioare, lipsind însă perforațiile de la nivel distal.
Lățimea maximă a piesei, în acest stadiu al fragmentării,
este de 43 mm, iar grosimea de 5 mm.
Aceeași locuință a livrat și un al treilea tip de figurină
– prismatică (Fig. 4/f) (Berciu 1956, fig. 66/7), de data
aceasta pe suport în volum. Pentru confecționarea sa a fost
folosit un metacarp de Sus sp. Piesa conservă mare parte
din morfologia osului. La nivel distal, una din laturi a fost
fasonată pentru a dobândi o morfologie ce amintește de un
cap. De asemenea, fețele delimitate de această latură au
fost regularizate la nivel mezo-distal, dobândind o
morfologie rectilinie. Spre extremități, au fost realizate
două perforații prin rotație bifacială (Fig. 4/g), sugerând
ochii. La nivel proximal, extremitatea a fost regularizată prin
abraziune (Fig. 4/h), pentru a se obține o suprafață plană.
Datele morfologice sunt următoarele: lungime = 54 mm,
lățime medie = 12 mm, grosime = 8,5 mm.
Falange abrazate (n = 6)
În locuința nr. 1 au fost descoperite, aparent depuse
într-un vas (Berciu 1956, p. 559), 13 falange de la specii
diferite, dintre care șase au fost abrazate pe fața plantară
(Fig. 4/i), aceasta dobândind o morfologie plană.
Nr. piesă
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lungime
(mm)
58
45,3
43
41
39,8
37

Lățime medie
(mm)
24
17,5
21,2
14
16
15,2

Grosime medie
(mm)
20
15
16,4
12,4
12,5
13

Tabel 2. Dimensiuni falange prelucrate / Measurements of the modified
phalanges.

Vârfuri (n = 3)
Primul vârf (Fig. 5/a) provine din stratul II (Berciu
1956, fig. 35/6), fiind confecționat dintr-un metapod de ovicaprin. Suportul folosit este unul plat, obținut prin bipartiție
longitudinală. În cadrul acestei operații au fost aplicate
rainurage-ul și percuția. Laturile de debitaj au fost riguros
abrazate, după care, la nivel distal, s-a utilizat un raclage
longitudinal (Fig. 5/b) pe laturi și fața superioară, menit să
asigure convergența laturilor. Din păcate, frontul activ este
ușor fracturat, dar pare să fi fost afectat de uzură (Fig. 5/c).
Lungimea piesei este de 108 mm, lățimea medie de 8 mm,
iar grosimea de 5,8 mm.
Celelalte două vârfuri provin din stratul IV, dar aparțin
unor sub-categorii tipologice diferite. Primul este un vârf
dublu (Fig. 5/d) (Berciu 1956, fig. 34/2). Suportul este o
așchie din peretele diafizar al unui os lung, mamifer de talie
mare. Așchia a fost obținută prin percuție, cu amenajarea

integrală a laturilor de debitaj. Aceeași abraziune a acoperit
și fața inferioară (Fig. 5/e), în timp ce pe fața superioară
abraziunea a fost aplicată doar la nivelul extremităților.
Convergența laturilor s-a asigurat tot prin abraziune la una
din extremități și prin raclage (Fig. 5/f) la cealaltă
extremitate. Ambele extremități sunt ușor fracturate. Piesa
nu pare să fi fost folosită, deoarece nu am identificat
stigmate specifice de utilizare. Datele morfometrice sunt
următoarele: lungime = 74 mm, lățime maximă = 18 mm și
grosime = 4,6 mm.
Ultimul vârf (Fig. 5/g) (Berciu 1956, fig. 35/10) este un
fragment distal, confecționat dintr-o diafiză de os lung de la
un mamifer de talie mare. Suportul a fost obținut, cel mai
probabil, prin cvadripartiţie, cu intervenția rainurage-ului
(Fig. 5/h), greu de identificat datorită fasonajului ulterior ce
a imprimat piesei o secțiune circulară. Frontul activ a fost
amenajat printr-un raclage longitudinal, suprapus la nivel
distal de abraziune (ambele tehnici fiind aplicate în jurul
întregii circumferințe). La nivel proximal, piesa prezintă o
fractură en languette de natură funcțională. La rândul său,
vârful este uzat, dobândind o morfologie puternic rotunjită
(Fig. 5/i). Am putut stabili diametrul piesei, de 8 mm.
Spatule (n = 2)
Atribuirea celor două piese categoriei spatulelor a fost
determinată de morfologia și modul de dezvoltare a uzurii
frontului activ. Nu excludem, însă, posibilitatea unor funcții
multiple (coasere, împletire), piesele fiind prevăzute cu o
perforație la nivel proximal. Prima piesă (Fig. 6/a) (Berciu
1956, fig. 35/7), provenind din nivelul IV, a fost
confecționată dintr-o coastă de la un mamifer de talie
mare. Suportul este plat, obținut prin debitaj longitudinal –
bipartiție în percuție. Laturile de debitaj au fost regularizate
prin raclage longitudinal (Fig. 6/b). Extremitățile au fost
rotunjite prin abraziune (Fig. 6/c). La nivel proximal, a fost
realizată o perforație prin rotație bifacială (Fig. 6/e). Uzura
este foarte slabă, atât la nivelul frontului activ (Fig. 6/d), cât
și al perforației. Lungime = 72 mm, lățime medie = 13 mm,
grosime = 2,5 mm.
Cel de-al doilea exemplar (Fig. 6/f) (Berciu 1956, fig.
35/4) a fost confecționat dintr-o diafiză de os lung. D. Berciu
(1956) nu a oferit informații legate de contextul arheologic
al piesei. Suportul a fost obținut prin cvadripartiţie ce a
implicat dublul rainurage (Fig. 6/g). Epifiza a fost eliminată
și partea proximală a fost riguros abrazată, dobândind o
morfologie ușor rectangulară. În această zonă, a fost
realizată și o perforație prin rotație bifacială, ce ilustrează o
uzură puternică în lateral (Fig. 6/j), cu deformare și apariția
unei depresiuni. Deasupra perforației au fost realizate
incizii transversale, cvasiparalele între ele. La nivel mezodistal, a fost aplicată o abraziune bifacială (Fig. 6/h), prin
intermediul căreia s-a creat extremitatea spatuliformă.
Striurile de abraziune sunt evidente, dar ele suprapun un
lustru puternic, cu striuri funcționale longitudinale (Fig. 6/i).
De aici rezultă că piesa a fost periodic reamenajată și
îndelung folosită. Dimensiunile piesei sunt următoarele:
lungime = 101 mm, lățime = 12 mm, grosime = 5,6 mm.
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Rondelă (n = 1)
Piesa (Fig. 7/a) a fost descoperită în locuința nr. 1. Este
puternic arsă la alb și a fost confecționată dintr-un os plat
(scapulă?). Are o morfologie circulară (este ruptă recent) și
o secțiune convex-concavă. Nu știm cum a fost obținut
suportul (fracturare sau extracție?), pentru că planul de
debitaj a fost regularizat prin abraziune (Fig. 7/b). Central a
fost realizată o perforație prin rotație bifacială alternativă
(Fig. 7/c). Striurile de rotație sunt vizibile, acesta putând fi
un indiciu că piesa nu a fost utilizată timp îndelungat.
Diametrul piesei este de 33,3 mm, grosimea de 2,8 mm, iar
diametrul perforației de 5,5 m.
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considerându-l un sceptru. A fost folosită zona bazală a unui
corn căzut de Cervus elaphus. Credem că raza bazală a servit
drept mâner, iar zona bazală a ramurii pentru a crea un
sistem de înmănușare transversală. Nu știm cum a fost
segmentat restul ramurii, deoarece planul de segmentare a
fost abrazat, ca și planul opus (cuprinzând o parte din baza
ramurii). La acest nivel, s-a realizat o perforație cu
morfologie circulară, prin rotație bifacială. În prezent, vârful
razei este fracturat, astfel că lungimea actuală a piesei este
de 249 mm, diametrul mediu la nivelul razei este de 22 mm,
lățimea la nivel distal este de 60 mm, grosimea la nivel distal
de 50 mm, iar diametrul perforației de 29 mm.
Retușor (n = 1)

Pandantiv (n = 1)
D. Berciu (1956, Fig. 72/3) menționează că, în locuința
nr. 1, au fost descoperite cinci pandantive de os cu o
morfologie triunghiulară. Un singur exemplar (Fig. 7/d) a
mai fost identificat și analizat în acest studiu. Acesta este
puternic ars, cu variații de la alb la gri și fracturat recent.
Pentru confecționarea piesei a fost utilizat un suport plat,
fără a putea identifica procedeele, deoarece întregul contur
al piesei a fost abrazat (Fig. 7/e). Aceeași tehnică de fasonaj
a fost aplicată și pe fețele piesei. Funcția de pandantiv i-a
fost atribuită datorită perforației amplasate la nivel distal și
realizate prin rotație bifacială (Fig. 7/f). Înălțimea piesei este
de 11,2 mm, iar diametrul perforației de 2 mm.

Piesa (Fig. 8/a) a fost descoperită în stratul III, fiind
considerată de D. Berciu un ciocan (Berciu 1956, fig. 27/5).
Ea a fost confecționată dintr-o rază de corn de cerb (Cervus
elaphus). Suportul conservă volumul anatomic,
segmentarea realizându-se prin sciage (Fig. 8/b), aplicat pe
o parte din diametru și continuat cu flexionare. Suprafața a
fost regularizată prin abraziune. La nivel mezial a fost
realizată o perforație prin rotație bifacială (Fig. 8/c). Vârful
razei a fost eliminat prin sciage, după care planul de
segmentare a fost regularizat. Acest plan de segmentare
constituie frontul activ, pe suprafața căruia apar mici
tăieturi (Fig. 8/d) – posibil din contactul cu piese litice, de
aceea am considerat artefactul drept retușor. Lungimea
piesei este de 74 mm, diametrul mediu de 16 mm, iar
diametrul perforației de 9 mm.

CORN
Tivig (n = 1)
Daltă (n = 1)
Singura daltă (Fig. 7/g) identificată a fost
confecționată dintr-o axă de Cervus elaphus. Nu avem
informații legate de contextul arheologic al piesei. Suportul
a conservat volumul anatomic al cornului. Nu știm cum s-a
realizat segmentarea din ramură, deoarece piesa este ruptă
la nivelul unei perforații realizate prin prepararea suprafeței
în percuție și finalizate prin rotație bifacială (Fig. 7/j). Raza a
fost segmentată prin percuție aplicată pe jumătate din
diametru și continuată cu flexionare, după care planul de
debitaj a fost fasonat. Frontul activ a fost amenajat unifacial
prin așchieri menite să creeze suprafața oblică, suprapuse
de abraziunea planului de așchiere (Fig. 7/i). Frontul activ
este puternic fracturat – dovedind folosirea lui în acțiuni de
percuție. Se conservă doar o mică zonă periferică care, însă,
prezintă o suprafață puternic tasată, cu aspect neted și
lipsită de striuri funcționale (Fig. 7/h). Singura dimensiune
determinabilă este cea a diametrului, de 55 mm.
Mâner (n = 1)
În locuința nr. 1 a fost găsită și o piesă masivă de corn,
care pare să fi îndeplinit funcția de mâner (Fig. 7/k). Piesa
este ilustrată și în articolul lui D. Berciu (1956, fig. 32), acesta

Fragmentul de piesă poate fi considerat un tivig (Fig.
8/e) prin comparație cu piese similare descoperite în tellurile gumelnițene. Nu am regăsit în articolul amintit piesa
ilustrată, astfel că nu am reușit să-i stabilim contextul
arheologic. A fost confecționată pe suport plat, obținut prin
bipartiție longitudinală, fără a se putea identifica procedeul,
datorită unei abraziuni (Fig. 8/g) riguroase a conturului.
Partea mai subțire a fost detașată prin tăiere (Fig. 8/f). Spre
extremitatea conservată au fost realizate două perforații
prin rotație bifacială. Una dintre ele este deformată (Fig.
8/h), cu dispariția stigmatelor de rotație și apariția a două
mici depresiuni bilaterale, dovedind că firul a presat în
ambele părți. Lățimea maximă a piesei este de 15 mm,
grosimea de 5,2 mm, iar diametrul perforației cu stigmate
de uzură de 5,1 mm.
Nedeterminabilă (n = 1)
Piesa (Fig. 8/i) reprezintă partea bazală a unui corn
căzut. Suportul este în volum, fiind rupt recent la o
extremitate, astfel că nu știm din ce tip de piesă provine
fragmentul. Extremitatea a fost regularizată, eliminându-se
din material prin așchiere. Diametrul mediu este de 52 mm.
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BIVALVĂ
Element de podoabă (centură?) (n = 1)
Deosebit de interesantă este o piesă din valvă de
Spondylus (Fig. 9/a), păstrată intactă. D. Berciu nu o
menționează printre piesele descoperite. Fața superioară a
fost integral abrazată (Fig. 9/b), pentru a elimina cea mai
mare parte din structura externă a materiei prime. Doar
spre contur s-a păstrat din culoarea roșie a valvei.
Abraziunea a fost aplicată și pe fața inferioară, pe contur și
mai ales la nivelul dinților cardinali. Mezial, au fost realizate
două perforații prin rotație bifacială. Uzura acestora este
avansată, deoarece striurile de rotație au dispărut iar
pereții sunt puternic rotunjiți (Fig. 9/e). Pe fața inferioară,
perforațiile sunt deformate spre contur, demonstrând că
prinderea s-a făcut individual pentru fiecare dintre cele
două perforații. Depresiunile apărute (Fig. 9/d) ca urmare a
presiunii firului sunt bine definite, mărturie a faptului că
piesa a fost purtată o lungă perioadă de timp. Pe fața
inferioară, lângă una din perforații, se conservă stigmatele
unei alte perforații inițiate prin rotație și abandonate (Fig.
9/c). Suprafața piesei este puternic afectată de uzură, mai
ales pe fața inferioară, la nivelul dinților cardinali, ca urmare
a frecării de haine/piele. Diametrul valvei este de 93 mm,
lungimea este de 118 mm, grosimea maximă este de 21
mm, iar diametrul mediu al perforațiilor este de 9,5 m.
Literatura de specialitate consideră aceste piese drept
elemente de centură (Bonnardin 2009).
Brățară (n = 1)
În cadrul săpăturilor arheologice a fost descoperit și
un fragment de brățară subțire (Fig. 9/f), confecționată din
valvă de Spondylus. Piesa este fracturată și extrem de
afectată în suprafață, astfel că nu am putut identifica
stigmate specifice schemei tehnologice. În general, tipul
acesta de brățară se obține printr-o metodă de fasonaj prin
abraziune, menită să elimine partea convexă a valvei
(Tsuneki 1989). Grosimea peretelui brățării este de 8 mm.
Mărgele (n = cca 65)
Colecția de mărgele cu o morfologie circulară este
compusă din piese confecționate din două tipuri de bivalve:
Spondylus și Unio (Berciu 1956, fig. 72/2 și 72/5). Cele mai
multe piese, cel puțin din cel de-al doilea tip de materie
primă, sunt fracturate, de aceea nu am putut preciza un
număr exact. Toate podoabele provin din locuința nr. 1, de
aceea sunt arse, ceea ce ne-a creat probleme, mai ales
privind identificarea stigmatelor de uzură. D. Berciu (1956,
p. 514) menționează peste 300 de mărgele din scoică, fără
a preciza materia primă și gradul de fragmentare al
acestora.
Treisprezece piese întregi și patru fragmente au fost
confecționate din valvă de Spondylus (Fig. 9/g). Piesele au o

morfologie cilindrică, secțiune circulară, laturi rectilinii și
perforație centrală. Pentru confecționarea acestor piese,
într-o primă etapă, din valvă a fost extrasă o aşchie. Nu
putem însă reconstitui procedeele care au însoțit operația
de debitaj, datorită intervenţiilor tehnologice ulterioare,
precum și procesului de ardere suferit. Totuşi, credem în
utilizarea sciage-ului, cel puţin într-o etapă finală a
debitajului. Prin simpla percuţie (chiar dacă nu o putem
exclude) nu poate fi controlat modul de fracturare, ori, în
acest caz este necesar un suport destul de standardizat.
Conturul pieselor (Fig. 9/h) și întreaga suprafață (Fig. 9/i) au
fost abrazate pentru a li se conferi morfologia circulară.
Perforaţia a fost executată prin rotaţie bifacială (Fig. 9/j), de
unde morfologia biconică.
Dimensiunile pieselor sunt ilustrate în tabelul de mai
jos:
Nr. piesă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Diametru
(mm)
4,7
5
4,7
5,1
4,8
5,6
4,9
5,1
5
5,2
4
5,1
5,4
-

Grosime
(mm)
2
1,2
1,3
1
0,8
0,8
0,6
0,8
0,4
0,4
0,2
0,8
0,8
0,3
0,6
0,2
1,1

Diametru perforație
(mm)
2,6
2,4
2,8
2,4
2,3
2,1
2,3
2,1
2
2,1
1,8
1,8
2,3
-

Tabel 3. Dimensiuni mărgele confecționate din valvă de Spondylus /
Measurements of the beads made of Spondylus valve.

D. Berciu (1956) precizează că, într-un vas cu capac, au
fost descoperite peste 100 de mărgele din valvă de Unio. În
colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” se
păstrează cca 48 de fragmente, dar nicio piesă întreagă (Fig.
10/a). Toate piesele sunt puternic arse și au culoare neagră.
De aceea, nu am putut identifica diametrul exact al
mărgelelor și al perforațiilor, ci doar grosimea lor, care
variază între 1,4 şi 4,2 mm. Legat de detaliile tehnologice,
forma circulară a fost realizată prin abraziunea conturului
piesei (Fig. 10/b), iar perforația centrală s-a realizat prin
rotație bifacială, inițiată dinspre fața inferioară (Fig. 10/c–
d). Procesul de ardere a distrus stigmatele fine, mai ales pe
cele de natură funcțională.
Dintre aceste fragmente, extrem de important este un
exemplar cu o formă cvasirectangulară și care provine din
zona aflată imediat sub umbone. Acesta conservă stigmate
ale unui procedeu de tăiere prin sciage (Fig. 10/e–f), ceea
ce ne demonstrează că obținerea suporturilor nu s-a
realizat printr-o metodă de fracturare (percuția valvei
pentru a obține așchii neregulate), ci printr-o metodă de
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extracție (tăierea separată a fiecărui suport cu o formă și
dimensiuni predeterminate). La această piesă nu s-a inițiat
procedeul de perforare sau de fasonaj al conturului, de
aceea ea este cel mai probabil un rest de debitaj. Prezența
acestei piese ne dovedește că mărgelele au fost prelucrate
în așezare, iar faptul că toate au fost descoperite în același
loc ne permite să avansăm ipoteza unor stocuri de piese,
care urmau să înlocuiască alte podoabe fracturate sau
pierdute.

GASTEROPOD
Mărgele (n = cca 68)
Patruzeci şi patru de cochilii de Lithoglyphus (Fig.
10/g) (Berciu 1956, fig. 72/2) și alte 24 de fragmente
prezintă o perforație pe ultima spiră, sugerând că au servit
drept elemente de podoabă. Exemplarele provin din
locuința nr. 1, fiind arse, proces în urma căruia au dobândit
culoarea neagră. Elementele definitorii ale perforației sunt
amplasarea pe ultima spiră (de altfel, partea cea mai lată a
cochiliei) și morfologia cvasirectangulară, destul de
neregulată, cu pereții perforației având un aspect fațetat.
Conform studiilor experimentale desfășurate anterior
(Lazăr et alii 2018a; Mărgărit et alii 2018a), cel mai probabil
acest tip de perforație a fost obținut prin percuție indirectă.
Dimensiunile perforațiilor (vezi Tabelul 4) nu sunt unitare,
dar acest lucru este determinat de gradul variabil de uzură
a ansamblului (la unele piese, deformarea extinsă a mărit
dimensiunile perforației).
Acest tip de podoabă are avantajul de a ne oferi
informații legate de uzura pieselor, prin diferite detalii ale
deformării perforației, aperturii și apexului, detalii ce nu
sunt afectate de procesul de ardere. Analizând microscopic
întregul ansamblu, putem afirma că piesele au fost purtate
într-un colier. Prima zonă de uzură se dezvoltă între
perforație și apertură și este determinată de presiunea
firului de prindere. Perforația se deformează spre apertură
(Fig. 10/h–i), apărând o concavitate de mici dimensiuni
caracterizată de pereți netezi, lipsiți de stigmatele de
percuție. Un fenomen similar se întâmplă la nivelul aperturii
(Fig. 10/k–l), ce dobândește o morfologie concavă, având
același tip de perete rotunjit și neted. Cea de-a doua zonă
de uzură este identificată la nivelul apexului. Aici se
dezvoltă o fațetă de uzură caracterizată de subțierea
peretelui cochiliei și aplatizarea suprafeței, alături de un
lustru macroscopic (Fig. 10/m).
Uzura nu este însă uniformă pe toate piesele,
deoarece am identificat perforații care au pereți ce
păstrează stigmatele operației de perforare, fără zone de
aplatizare și deformare (Fig. 10/j). În consecință, putem
afirma că piesele din acest colier s-au acumulat în timp. Un
alt argument în sprijinul interpretării de acumulare în timp
a pieselor din colier ar fi dimensiunile variabile ale
cochiliilor. Tendința generală este de a aduna piese similare
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ca dimensiuni, impactul estetic al podoabei compozite fiind,
astfel, mai mare.
Dimensiunile exemplarelor întregi sunt redate în
tabelul de mai jos:
Nr. piesă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Înălțime
7,5
8
8,2
7,2
7,2
7
6,5
6,5
8,2
5,6
7
6,5
7
6
6
5
6,2
6
7
6,5
6,6
6,5
7
4.,8
6
6
6
6
5,6
6
6
6
7,2
5,6
5,5
6,5
6
4,2
5,6
5
5
5
4
5

Lățime piesă
6
6
6,8
5
5
5
5
5
6,4
4,6
5,2
4,5
5
5,1
4,2
4
5
5
5,6
6
5
5
5,6
4
4,5
5
5
4,6
4,2
4,2
5
4,8
6
4,2
4,1
4,8
4,2
3,6
4,2
4,2
4
4
3
4

Diametru perforație
3,2
3
3
2,3
2
3,8
3,6
1,6
3,6
2
3
1,1
1,1
2
1,4
2
1,3
1,4
2,1
2
3,4
4
1,6
1,4
2
1,8
2
2
1,6
1,8
2,2
1,8
2,2
3
2
1,3
2,3
2
2
2
2,1
1,4
1,8
1,3

Tabel 4. Dimensiuni podoabe confecționate din cochilie de gasteropod /
Measurements of the adornments made of gastropod shell.

DISCUȚII
Materiile prime
În cadrul lotului analizat, materiile prime locale sunt
categoria cea mai reprezentativă, singură valva de
Spondylus având o origine alogenă. O serie de studii au
demonstrat că, la nivelul neoliticului european, s-au folosit
bivalve provenind din Marea Mediterană şi nu din depozite
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fosile sau din Marea Neagră (Shakelton, Renfrew 1970;
Shakelton, Elderfield 1990; Bajnóczi et alii 2013). M.
Séfériades (2010) consideră că obiectele erau
manufacturate în centrele de pe coasta Mării Egee şi
Adriatice, în special pe teritoriul actual al Greciei,
Muntenegrului, Albaniei şi Croaţiei și, de acolo, ajungeau în
regiunea Mării Negre, în bazinul Carpaților și până în Europa
Centrală (nordul Poloniei și estul Germaniei).
În mod evident, oasele, cornul, valva de Unio sau
cochilia de Lithoglyphus au o proveniență locală, diferite
fiind doar sursele de achiziție. Astfel, în cazul osului, putem
vorbi de reciclarea resturilor animale după consumul
alimentar. Aceasta era o selecție oportunistă, pentru că nu
implica un efort suplimentar celui de sacrificare și consum
al animalului. Având la dispoziție piese ce conservă zona
bazală a cornului, este certă achiziția acestei materii prime
prin colectarea coarnelor căzute, situație confirmată și de
alte studii efectuate asupra ansamblurilor arheologice
descoperite mai recent la Pietrele (Zidarov 2007). D. Berciu
(1956, p. 514) arată că în locuința nr. 1 s-au găsit coarne de
cerb neprelucrate, ceea ce ne demonstrează preocuparea
pentru asigurarea unui stoc de materie primă, util în
perioadele când aceasta era mai greu de procurat.
Colectarea acestor coarne necesita organizarea unor
expediții în afara sitului, la puțin timp după ce cerbul își
pierdea coarnele. Cornul de cerb crește din aprilie până în
iulie (când atinge calcifierea maximă) și cade la ieșirea din
iarnă (în martie pentru exemplarele adulte) (Provenzano
2001). Nu putem, însă, exclude nici folosirea coarnelor
detașate de pe craniul animalelor vânate, având în vedere
faptul că lotul analizat este redus numeric și, după cum am
spus în introducere, multe dintre piese au fost distruse.
Și în cazul bivalvei Unio, cochilia acesteia putea fi
recuperată dintre resturile culinare. Conform datelor
publicate de D. Berciu (1956, p. 503), în straturile de cultură
au fost descoperite cantități însemnate de astfel de valve,
dovedind că această comunitate le consuma. De altfel, o
serie de studii au demonstrat că și în alte tell-uri
gumelnițene se consumau cantități importante de bivalve
în perioada estivală (Bălășescu et alii 2005). Prelucrarea
valvelor de Unio și transformarea lor în podoabe era o
practică obişnuită în rândul comunităților gumelnițene de
la Hârșova – tell (Mărgărit, Popovici 2012), Bordușani –
Popină, Sultana – Malu Roșu (Lazăr et alii 2018b), Măriuța –
La Movilă (Mărgărit et alii 2014), Vitănești, Luncavița
(Bălășescu et alii 2005), Gumelnița (Dumitrescu 1924;
1925), Vidra (Mărgărit, Vintilă 2018) etc.
Cochiliile de Lithoglyphus sp. au fost colectate cu
unicul scop de a fi perforate și purtate ca podoabe. Date
fiind dimensiunile reduse ale acestor cochilii, ele nu
contribuiau la alimentația comunității. În acest caz, achiziția
poate fi considerată specializată, deoarece colectarea
implica organizarea unor expediții cu un scop precis.
Folosirea acestei materii prime în spațiul nord-dunărean
este atestată încă din paleolitic (Cârciumaru, ȚuțuianuCârciumaru 2012), continuând de-a lungul mezoliticului

(Mărgărit et alii 2018a) și neoliticului (Mărgărit et alii
2018b). La nivelul culturii Gumelnița, cochilii perforate au
fost descoperite în tell-ul și necropola de la Sultana – Malu
Roșu (Lazăr et alii 2018b) și în așezarea de la Chitila – Fermă
(Bălășescu et alii 2003; 2005).
Schemele de transformare
Ansamblul arheologic prezentat în acest studiu
include cca 161 de piese care sunt, cu excepția unui rest de
debitaj, piese finite. Lipsesc cu desăvârșire celelalte
produse ale lanțului operator: suporturi și pre-forme. Acel
rest de debitaj este prezent deoarece era în asociere cu
mărgelele finite. Pe seama acestei situații, s-ar putea
presupune că debitajul suporturilor și chiar finisarea
pieselor s-ar fi realizat în afara sitului, în interior fiind aduse
piesele finite sau cele aflate într-o etapă avansată de
prelucrare. Personal, credem că situația a fost generată de
metoda de săpătură și suprafața mică cercetată. Probabil,
au fost selectate doar piesele „frumoase” și care puteau fi
atribuite de arheolog unei categorii tipologice cunoscute.
În aceste condiții, informațiile legate de procedeele
utilizate în cadrul operației de debitaj sunt trunchiate,
pentru că nu avem suporturi brute, lipsite de stigmatele
operației de fasonaj. La această situație contribuie și
procesul de ardere pe care l-au suferit cele mai multe dintre
piese. Totuși, putem creiona câteva caracteristici
tehnologice ale ansamblului. Studiul podoabelor din
Spondylus nu ne permite să stabilim dacă, pentru obținerea
mărgelelor, s-a utilizat o schemă de transformare prin
extracție (sciage – pentru extragerea directă a viitoare preforme) sau o schemă ce a implicat debitajul prin partiții
succesive (percuția – pentru a obține așchii din ce în ce mai
apropiate de dimensiunea dorită). În cadrul procedeelor de
modificare a suprafeței, abraziunea a fost singura tehnică
utilizată, pentru a produce suprafețe fine și regulate. Pentru
procedeul de modificare a volumului, principala tehnică
utilizată a fost perforația, ce înregistrează o singură variantă
de execuție, respectiv rotația. În schimb, în cazul mărgelelor
din valvă de Unio, putem presupune utilizarea unei metode
de debitaj prin extracție, grație restului de debitaj
identificat. Procedeele din cadrul operației de fasonaj sunt
identice cu cele ale pieselor anterior menționate. Mărgelele
din cochilie de gasteropod au suferit doar un procedeu de
modificare a volumului, reprezentat de perforația aplicată
prin percuție.
Elementul de centură din valvă de Spondylus a fost
obținut prin fasonaj, aplicat prin abraziune, completat de
un procedeu de modificare a volumului prin perforare prin
rotație. Aceeași schemă de transformare prin fasonaj direct
am identificat-o la figurina prismatică și la falangele
modificate tehnologic.
Spre deosebire de figurinele prismatice, celelalte două
tipuri au cunoscut o schemă de transformare prin debitaj
longitudinal. Pentru aceste suporturi a fost invocată o
metodă de debitaj prin extracție (Manolakakis, Averbouh
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2004; Averbouh, Zidarov 2014), însă noi am identificat în
așezarea gumelnițeană de la Măriuța o metodă de debitaj
prin bipartiție longitudinală (Mărgărit et alii 2014). În acest
caz, lotul analizat este prea mic și piesele, mai ales cele en
violon, sunt mult prea fragmentate pentru a avea
posibilitatea să identificăm metoda de debitaj. Procedeele
de modificare ale suprafeței sunt deosebit de variate:
sciage, rainurage, raclage, abraziune și rotație, în timp ce
modificarea volumului s-a realizat prin sciage și rainurage
(pentru a pune în evidență părțile corpului) și prin rotație
(pentru realizarea perforațiilor).
Nu cunoaștem metoda de debitaj în cazul rondelei și
pandantivului din os, însă pentru amândouă s-au folosit
aceleași procedee de modificare ale suprafeței –
abraziunea și ale volumului – perforația.
Cele trei vârfuri ilustrează tot atâtea variante de
debitaj longitudinal: bipartiție, cvadripartiţie și fracturare.
În primul caz s-au folosit rainurage-ul și percuția, în al doilea
caz, procedeele sunt nedeterminabile, în timp ce în al
treilea caz s-a folosit percuția. În cadrul operației de fasonaj,
procedeele de modificare a suprafeței sunt reprezentate de
combinația dintre raclage și abraziune.
Diferite sunt metodele de debitaj și în cazul celor două
spatule, respectiv bipartiție în percuție și cvadripartiția prin
dublu rainurage. Operația de fasonaj a fost realizată cu
ajutorul raclage-ului, abraziunii și sciage-ului – pentru a
modifica suprafața pieselor, precum și cu al perforației prin
rotație bifacială – pentru a modifica volumul acestora.
În cazul cornului, au fost preferate suporturile în
volum (patru piese din cinci). A fost consemnat un debitaj
transversal, căruia i se subordonează o schemă de
transformare prin segmentare și un debitaj longitudinal, a
cărui schemă de transformare nu este cunoscută
(așchiere?, extracție?). În primul caz – cel al debitajului
transversal, tehnicile utilizate sunt percuția și sciage-ul. În
cadrul procedeelor de modificare ale suprafeței, percuția și
abraziunea au fost tehnicile folosite. Pentru procedeul de
modificare a volumului, principala tehnică utilizată a fost
perforația, ce înregistrează două variante în execuție,
percuție + rotație și rotație.
Ipoteze funcţionale
Vârfurile sunt legate, în special, de activităţi domestice
precum perforarea pieilor sau împletitul fibrelor textile, în
timp ce pentru vârful dublu putem presupune intenția
utilizării lui în activități cinegetice (fără a fi fost, însă, folosit).
Cele două spatule puteau fi utilizate pentru prelucrarea
materialelor moi – piei (Averbouh, Buisson 2003; Raskova
Zelinkova 2010), însă, în cazul acestora, poate fi invocată și
utilizarea în acțiuni de coasere sau împletire, datorită
prezenței perforației. Chiar dacă puțin numeroase, piesele
de corn pun în evidență alte activități domestice, de genul
prelucrării lemnului (dalta) sau al materiilor litice
(retușorul).
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Omogenitatea morfologică a diferitelor tipuri de
mărgele din Spondylus, Unio sau Lithoglyphus, precum și
identificarea mai multor exemplare într-un context identic
arată că aceste piese erau prinse în ornamente compozite.
De asemenea, domeniului estetic îi aparțin și pandantivul
din os sau brățara și elementul de centură din Spondylus.
Funcția statuetelor antropomorfe nu a fost pe deplin
lămurită. S-au emis ipoteze dintre cele mai variate
(figurinele plate – cult al fertilității (Comșa 1991); obiecte
personale, cu rol protector (Averbouh, Zidarov 2014);
figurinele en violon – componente ale unor instrumente
muzicale (Comșa 1977); aplice pentru a proteja încheietura
mâinii (Todorova, Vajsov 2001); reprezentări schematice
ale siluetei umane, asemeni figurinelor prismatice sau
plate, îndeplinind funcții identice cu acestea (Voinea 2008)
etc.), însă interpretările ar trebui nuanțate, pentru că, după
cum sublinia D. Bailey (ex. 2014; 2017), ele puteau să-și
schimbe funcția de-a lungul timpului. Pentru piesa
prismatică, nu am putut identifica micro-striuri de uzură, ci
putem sublinia doar grija pentru a asigura o extremitate
proximală cu un plan rectiliniu, care să permită menținerea
ei verticală.
Lotul analizat nu este numeros, dar, cu toate acestea,
ne oferă o imagine destul de generoasă a trăsăturilor
comunității de la Pietrele. Cele mai multe dintre podoabe și
figurine provin dintr-o singură locuință și, astfel, putem
întrevedea care erau podoabele specifice unei familii. Nu
credem că este vorba despre o locuință excepțională în
cadrul tell-ului de la Pietrele, deoarece cercetările
arheologice ulterioare au scos la suprafață piese similare
tipologic: dălți din corn (Hansen et alii 2006, fig. 76; Zidarov
2007); mânere din corn (Zidarov 2007); fragmente de tivig
(Hansen et alii 2011, fig. 89), variate tipuri de vârfuri
(Toderaș et alii 2009, pl. XV/6; Hansen et alii 2011, fig. 96/6–
8) și spatule (Zidarov 2007); figurine antropomorfe plate
(Hansen et alii 2006, fig. 85; Hansen et alii 2007, fig. 65–66;
Toderaș et alii 2009, pl. XV/7; Hansen, Toderaș 2010, fig. 19;
Hansen et alii 2012, fig. 53/4–7; Hansen et alii 2017, fig. 84),
figurine prismatice (Hansen et alii 2011, fig. 78/1; Hansen et
alii 2012, fig. 53/8; Hansen et alii 2017, fig. 84), figurine en
violon (Hansen, Toderaș 2010, fig. 19, 21; Hansen et alii
2012, fig. 53/9–10; Hansen et alii 2017, fig. 84); mărgele
cilindrice (Hansen et alii 2010, fig. 23; Hansen et alii 2012,
fig. 26; Hansen et alii 2017, fig. 86/4, 5, 13); brățări subțiri
din Spondylus (Hansen, Toderaș 2010, fig. 30; Hansen et alii
2011, fig. 90, 92, 94); pandantive triunghiulare (Toderaș et
alii 2009, pl. XVII/3; Hansen et alii 2017, fig. 86/6), rondele
din os (Hansen et alii 2017, fig. 86/9), falange prelucrate
(Zidarov 2007) și inventare deosebit de bogate din
interiorul locuințelor.
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Figura 1. a. Amplasarea tell‐ului de la Pietrele; b. Planul săpăturilor din 1943 (I) și anul 1948 (II și III) (Berciu 1956, fig. 15) / a. Location of the Pietrele
tell‐settlement; b. The excavation plan from 1943 (I) and 1948 (II and III) (Berciu 1956, fig. 15).
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Figura 2. a, f. Figurine plate de os; b. Decupare prin sciage; c. Abraziune fața inferioară; d, h. Decor realizat prin rotație; e. Detaliu perforație; g. Detaliu
șanț realizat prin rainurage; i. Perforație afectată de uzură; j. Deformare perete perforație / a, f. Flat bone figurines ; b. Sawing marks; c. Abrasion of
the internal side; d, h. Decoration made by rotation; e. Perforation detail; g. Grooving marks; i. Use‐wear at the perforation level; j. Wall deformation
of the perforation.
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Figura 3. a, f, i. Figurine plate de os; b, k. Detalii decor; c, h. Detalii perforație; d–e. Detalii redare picior; g, j. Stigmate de sciage / a, f, i. Flat bone
figurines; b, k. Decoration details; c, h. Perforation details; d–e. Technological details of the foot; g, j. Sawing marks.
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Figura 4. a, e. Figurine en violon de os; b. Stigmate de raclage; c. Decupare prin rainurage; d, g. Detaliu perforație; f. Figurină prismatică; g. Detaliu
perforație; h, j–k. Stigmate de abraziune; i. Falange abrazate; / a, e. En violon bone figurines; b. Scraping marks; c. Grooving marks; d, g. Perforation
details; f. Prismatic figurine; h, j–k. Abrasion marks; i. Abraded phalanxes.
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Figura 5. a, d, g. Vârfuri de os; b, f. Stigmate de raclage; c, i. Detalii front activ; e. Stigmate de abraziune; h. Stigmate de rainurage / a, d, g. Bone
pointed tools; b, f. Scraping marks; c, i. Details of the active extremity; e. Abrasion marks; h. Grooving marks.

76

Monica MĂRGĂRIT, Meda TODERAŞ

Figura 6. a, f. Spatule de os; b. Stigmate de raclage; c. Detaliu extremitate proximală; d, i. Detalii front activ; e. Detaliu perforație; g. Stigmate de
rainurage; h. Stigmate de abraziune; j. Uzură la nivelul peretelui perforației / a, f. Bone spatulas; b. Scraping marks; c. Proximal end detail; d, i. Details
of the distal end; e. Perforation detail; g. Grooving marks; h. Abrasion marks; j. Use‐wear marks at the perforation level.
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Figura 7. a. Rondelă de os; b, e. Abraziunea laturilor de debitaj; c, f, j. Detalii perforație; d. Piesă triunghiulară din os; g. daltă din corn; h. detaliu front
activ; i. Amenajare front activ; k. Mâner din corn / a. Bone disk; b, e. Abrasion of the debitage edges; c, f, j. Perforation details; d. Bone triangular
piece; g. Bevelled antler tool; h. Detail of the active end; i. Manufacture of the active front; k. Antler handle.
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Figura 8. a. Retușor de corn; b, f. Stigmate de sciage; c. Detaliu perforație; d. Stigmate front activ; e. Tivig din corn; g. Stigmate de abraziune; h. Detaliu
perforație; i. Piesă nedeterminabilă confecționată din corn / a. Antler pressure flaker; b, f. Sawing marks; c. Perforation detail; d. Marks at the active
front level; e. Tivig; g. Abrasion marks; h. Perforation detail; i. Indeterminate piece of antler.
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Figura 9. a. Element de centură din valvă de Spondylus; b. Abraziune suprafață; c. Inițiere procedeu de perforare; d–e. Uzură la nivelul perforației;
f. Fragment de brățară din valvă de Spondylus; g. Mărgele circulare confecționate din valvă de Spondylus; h. Abraziune contur; i. Abraziune suprafață;
j. Detaliu perforație / a. Belt element made of Spondylus valve; b. Abrasion marks; c. Initiation of the perforation procedure; d.–e. Use‐wear marks at
the perforation level; f. Fragmented bracelet made of Spondylus valve; g. Circular beads made of Spondylus valve; h. Abrasion of the edge; i. Abrasion
of the surface; j. Perforation detail.
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Figura 10. a. Mărgele circulare din valvă de Unio sp.; b. Abraziune contur; c–d. Detalii perforație; e–f. Stigmate de tăiere; g. Mărgele din cochilie de
Lithoglyphus sp.; h–i. Detalii perforații deformate; j. Perforație lipsită de uzură; k–l. Deformare apertură; m. Uzură la nivelul apexului / a. Circular beads
made of Unio sp.; b. Abrasion of the edge; c–d. Perforation details; e–f. Cutting marks; g. Beads made of Lithoglyphus sp. shells; h–i. Deformation of
the perforations; j. Perforation without use‐wear marks; k–l. Aperture deformation; m. Use‐wear marks at the apex level.
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