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DESPRE UN ATELIER DE CONFECŢIONAT UNELTE
APARŢINÂND LOCUIRII COŢOFENI
DE LA ŞEUŞA-GORGAN (JUD. ALBA)
Mihaela-Maria Barbu*, Marius-Mihai Ciută**
* Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva; mishu_maria@yahoo.com
** Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; mariusciuta@yahoo.com
Abstract: The present paper aims to bring to the foreground a workshop for making tools,
represented by a surface dwelling belonging to the stable Coţofeni dwelling from ŞeuşaGorgan, Alba County. The techno-typological and functional analysis of the Coţofeni lithic
industry in this site revealed a number of features that allow the assignment of the term “workshop” for the L5 dwelling and complete the knowledge of the interpretation of daily activities
carried out by these communities, at the end of the Eneolithic Age.
Keywords: Eneolithic Age, Coţofeni dwelling, lithic industry, workshop to making tools.

Situl arheologic de la Şeuşa-Gorgan, deja bine cunoscut1, a relevat, prin cei
11 ani de cercetări, situaţii interesante şi importante, în ceea ce priveşte locuirea eneolitică din Bazinul Mureşului mijlociu, zona impunându-se ca o individualitate geografică
aparte2, propice locuirii umane, prin lărgimea luncii, sistemul de terase, regimul curenţilor de aer, bazinul hidro-geografic, alimentat de numeroşii afluenţi şi importanţa sa
în economia regiunii.
Principalele unităţi de relief, a căror parte componentă este râul Mureş, asigură
condiţiile habitatului prin terase fertile şi ferite de îngheţuri/curenţi de aer rece şi prin
surse de materii prime: roci care se pretează debitajului, pădurea care furnizează lemnul şi hrana (aici adăugând materiile dure animale aferente procesului de alimentaţie),
resursele naturale de subsol, luturile şi argilele din văile apelor curgătoare etc.
Situl arheologic de la Şeuşa-Gorgan aparţine geo-morfologic zonei de contact
dintre rama vestică a Podişului Secaşelor şi valea (culoarul) Mureşului, vis-a-vis de
oraşul Alba Iulia, spre est3 (Fig. 1).
Situl a relevat o succesiune stratigrafică eneolitică, reprezentată de o locuire
Decea Mureşului şi o locuire Coţofeni, aceasta din urmă având două faze: una stabilă şi
alta sezonieră. Ambele momente de ocupare a Măgurii Gorganului au relevat situaţii
care scot la iveală faptul că, pe de o parte, prima comunitate eneolitică, Decea Mure1

Ciută, Gligor, 2003; Idem, 2006; Ciută, 2009.
Gligor, 2000, p. 3.
3
Ciută, Gligor, 2003, p. 2-3; Idem, 2006, p. 251-252; Ciută, 2009, p. 227-228.
2

221

Fig. 1. Amplasarea localităţii Şeuşa în cadrul teritoriului României şi al
Bazinului Mureşului (◊ Punctul arheologic Şeuşa-Gorgan)4.
şului, nu a fost una de lungă durată şi nici de intensitate deosebită5, iar pe de altă parte,
că a doua comunitate eneolitică, Coţofeni, a folosit arealul în două etape, observate
stratigrafic şi cultural6.
Trebuie specificat faptul că abordarea acestui studiu se realizează prin prisma
analizei industriei litice cioplite, care s-a efectuat, cu altă ocazie7, pentru întreaga situaţie arheologică de la Şeuşa-Gorgan, iar tocmai această analiză tehno-tipologică şi
funcţională a permis observarea unor contexte, care merită dezvăluite şi dezbătute în
cele ce urmează.
Prin urmare, ne vom referi la prima etapă de locuire Coţofeni, cea stabilă, în
cadrul căreia 5 complexe închise au furnizat material litic cioplit. Este vorba despre 4
locuinţe de suprafaţă8 şi o fântână9.
Cu ocazia publicării materialului litic cioplit furnizat de situl de la Şeuşa-Gorgan10, observam numărul de piese litice cioplite descoperite în fiecare din cele 5 com4

după Ciută, Marc, 2012, Fig. 1.
Ciută, Marc, 2012, p. 13-44; Ciută, 2015, p. 146; Barbu, Ciută, 2017.
6
Vezi întreaga bibliografie, respectiv rapoartele de cercetare şi/sau studiile şi articolele unde sunt
prezentate, în detaliu, principalele caracteristici geomorfologice ale sitului, secvenţele stratigrafice şi cultural-cronologice de locuire, precum şi specificul contextelor/complexelor surprinse respectiv a materialelor conţinute.
7
Barbu, Ciută, 2017.
8
Barbu, Ciută, 2017.
9
Ciută, 2009, p. 227-234.
5
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plexe în discuţie11: L1 – 3 exemplare, L5 – 45 exemplare, L10 – 13 exemplare, L12 – 8
exemplare şi G7 – 5 exemplare. Reiese clar faptul că locuinţa de suprafaţă L5 a furnizat
cele mai multe piese litice cioplite, în comparaţie cu celelalte complexe ale fazei stabile Coţofeni.
Fără a relua discuţiile cu privire la industria litică cioplită Coţofeni în ansamblul ei12, ne vom opri la L5 din SVI/2001 şi SVI bis/2001, observând, în primă fază,
materiile prime din care au fost confecţionate piesele descoperite aici13.
Apare cel mai des un tip de jasp, cu mai multe varietăţi, de la roşiatic (Fig. 3/1),
maroniu (Fig. 3/2), gri deschis (Fig. 3/3), la cenuşiu, poros şi cu mici inserţii albe14
(Fig. 3/4), cel mai probabil, local. Încă de acum câteva secole15 s-a observat existenţa
unor surse de jasp, care ar putea fi puse în legătură cu situl de la Şeuşa-Gorgan, în sensul că unele se găsesc în apropierea acestuia - jaspul de la Oarda de Sus şi de la Râpa
Roşie de Sebeş16 (Fig. 2) şi jaspul de pe versantul sudic al Văii Ampoiului17 (Fig. 2).

Fig. 2. Sursele de materie primă din bazinele hidrografice ale
râurilor Mureş şi Criş18.
10

Barbu, Ciută, 2017 (în curs de apariţie).
Barbu, Ciută, 2017, Tabel 2.
12
Barbu, Ciută, 2017.
13
Barbu, Ciută, 2017, Tabel 2.
14
Barbu, Ciută, 2017.
15
Cârciumaru et alii, 2007, p. 20, 34, Fig. 21.
16
Cârciumaru et alii, 2007, p. 36.
17
Cârciumaru et alii, 2007, p. 35.
18
după Cârciumaru et alii, 2007, Fig. 21.
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Am identificat şi patru tipuri de silex, care ar putea fi locale, pe considerentul
că avem multe piese din aceste tipuri:
- o varietate cenuşie, mată (Fig. 3/5) şi semi-translucidă (Fig. 3/6),
- o varietate maronie, translucidă (Fig. 3/7),
- alta maronie, mată (Fig. 3/8),
- calcar bioclastic silicifiat (Fig. 3/9), aceasta din urmă cu areal de provenienţă în Munţii
Trascăului19.
În zona în discuţie au fost identificate şi surse de silex, cum sunt calcarele cu
accidente silicioase din Munţii Trascău şi concreţiunile de silex din calcarele carierei
din nordul Văii Ampoiului20 (Fig. 2).
Alte materii prime, care pot fi numite locale, descoperite în L5 sunt cuarţitul,
argilitul şi calcarul silicifiat21, roci întâlnite peste tot, în albiile râurilor, pe versanţii
dealurilor sau oriunde rocile de bună calitate lipsesc.
L5 a furnizat şi materii prime nelocale - ca silexul bănăţean (Fig. 3/10), cu sursa de provenienţă în Munţii Poiana Ruscă22 şi un silex uşor translucid, cenuşiu şi cu
dungi negre23 (Fig. 3/11).
Titlul lucrării prezente se referă la locuinţa de suprafaţă L5, iar prima din premisele atribuirii termenului de “atelier de confecţionare a uneltelor” pentru acest complex este indicată de numărul mare de deşeuri de debitaj24 descoperit aici. Este vorba
despre 35 de piese (din cele 45), care, din punct de vedere tehnologic, sunt deşeuri de
debitaj/prelucrare/cioplire şi sunt reprezentate de:
- 27 de suporturi corticale şi parţial corticale, care relevă prima fază de debitaj –
debitajul de început – prin care se începe “decojirea” galetului şi formarea de creste.
- 7 suporturi cu creastă, care indică a doua fază de debitaj – prepararea debitajului – prin care se încearcă amenajarea galetului, în vederea obţinerii de piese cu secţiune trapezoidală.
- 1 nucleu – care, deşi e singurul, a fost confecţionat din jasp local şi ne arată,
odată în plus, că sursele acestor roci nu erau departe şi se ajungea facil, ele cioplindu-se totuşi acolo, dar aducându-se în aşezare o mare parte din ceea ce rezulta din debitajul de început, dat fiind faptul că şi piesele prezentate mai sus au fost realizate din
roci identificate ca locale: jasp, silex, cuarţit.
A doua premisă ar fi prezenţa în locuinţa de suprafaţă L5 a unei unelte de tip
chasse-lame, reprezentată de un fragment de rază de corn de cerb (Fig. 4), folosită în
debitajul laminar al materialelor litice25, care indică o percuţie indirectă. Este vorba
19

Băltean et alii 2008, p. 18.
Cârciumaru et alii 2007, p. 20.
21
Barbu, Ciută, 2017, Tabel 2.
22
Comşa, 1987, p. 89.
23
Barbu, Ciută, 2017; Barbu, Barbu, 2017, Fig. 12 – 2a.
24
Pentru a nu exista neclarităţi în ceea ce priveşte aceste deşeuri, ele se numesc aşa numai din
punct de vedere tehnologic, adică al manierei de a ciopli piatra, multe dintre acestea se folosesc
la confecţionarea de unelte, prin diferitele amenajări.
25
Beldiman, Ciută, Sztancs, 2005, p. 45, Tabel nr. 9.
20
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Fig. 3. Materii prime din L526.
26

după Barbu, Ciută, 2017, Fig. 4.
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despre un utilaj intermediar, de obicei din corn de cerb, care se aşeza între nucleu şi
percutor27 (Fig. 5), pentru o mai precisă desprindere laminară.

Fig. 4. Chasse-lame pe segment
de rază de corn de cerb din L529.

Mai mult, în ceea ce priveşte tipul
de suport, 26 de suporturi sunt laminare şi
sunt reprezentate de lame întregi şi fragmentare şi de aşchii laminare, din care au
fost confecţionate cele mai multe unelte,
ceea ce arondează utilajul de tip chasselame la denumirea de unealtă cu care se
fabricau celelalte unelte în L5.
Putem presupune că această unealtă de tip chasse-lame era, cel mai probabil,
purtată până la sursele cu materii prime;
acolo rocile se debitau folosindu-se şi acest
procedeu al percuţiei indirecte, iar în aşezare, mai precis în locuinţa L5, odată cu
suporturile laminare rezultate, se aducea şi
piesa respectivă, fiind păstrată pentru o altă
expediţie de acest gen28.

Fig. 5. Metoda percuţiei indirecte30.
27

Cârciumaru, 2000, p. 22.
Barbu, Ciută 2017.
29
după Beldiman, Ciută, Sztancs, 2005, p. 47, Pl. 2, SEG/II 18.
28
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A treia premisă ar fi tipologia litică furnizată de L5. Aici avem cele mai multe
unelte şi tipuri de unelte, descoperite în acelaşi complex. Este vorba despre 16 utilaje,
reprezentate de elemente componente de seceri (7), cuţitaşe (6), racloir, grattoir şi un
utilaj cu dublă întrebuinţare: cuţitaş/perçoir.
În ceea ce priveşte elementele componente de seceri (pe lame întregi şi fragmentare şi pe aşchii laminare), patru dintre acestea prezintă SiO2 depus drept bifacial
pe una sau ambele margini ale suporturilor (Fig. 6/1a÷b, 2a÷b, 3a÷b, 4a÷b), acest tip de
inserţii indicându-ne unul dintre tipurile de seceri folosite de comunitatea Coţofeni, în
timpul perioadei locuirii stabile pe măgura de la Şeuşa-Gorgan şi anume seceră cu elementele componente inserate drept pe planul suportului31.
Ne atrage atenţia un element component cu SiO2 depus pe ambele margini, relevându-ne un element component dublu (Fig. 6/3a÷b), a cărui margine dreaptă indică
o folosire mai îndelungată, faţă de cealaltă.
Alte trei elemente componente prezintă SiO2 depus oblic bifacial pe una dintre
margini, acest tip de inserţii relevându-ne un alt tip de seceră utilizat la Şeuşa-Gorgan,
de către comunităţile Coţofeni: seceră cu elementele componente inserate oblic pe planul suportului32.
Două din aceste trei inserţii de seceră prezintă amenajări ale marginilor opuse
celor cu SiO2, adică cele care intrau în suport, reprezentate de retuşe inverse marginale
pe marginea dreaptă (Fig. 6/5b) şi de retuşe directe semi-abrupte, tot pe marginea dreaptă (Fig. 6/6b), realizate cu scopul de a facilita înmănuşarea, pentru a preveni distrugerea
părţii interioare a şanţului de inserţie cu marginile tăioase, pentru aderarea cât mai bună
a adezivului şi pentru a adapta morfologia pieselor la axa liniară de-a lungul căreia
au fost inserate aceste elemente componente33.
A patra premisă este dată de prezenţa în L5 a cuţitaşului/perçoir (Fig. 7) – utilaj
cu dublă întrebuinţare, reprezentat de o aşchie mare, cu partea distală cu urme de uzură/tocire, semn că a fost folosită la tăiat - cuţitaş, iar vârful, amenajat prin retuşe directe
largi, pe marginea stângă, cu urme de tocire - perçoir.
Utilajul de tip perçoir, folosit cu scopul de a găuri, este atestat în această locuinţă şi de descoperirile IMDA, reprezentate de două obiecte de podoabă – canini perforaţi34, de suid şi câine, ale căror orificii de prindere este posibil să fi fost realizate cu
o astfel de unealtă.
În acelaşi timp, în această locuinţă, materialele IMDA sunt reprezentate numai
din piese finite (10):
- unelte – 5 străpungătoare din os, un netezitor pe fragment de os lung, un
chasse-lame pe segment de rază de corn de cerb,
- arme – un vârf de săgeată,
- podoabe – 2 canini perforaţi35.
30

după Cârciumaru, 2000, p. 22, Fig. 5.
Barbu, Ciută, 2017.
32
Barbu, Ciută, 2017.
33
Carvalho et alii, 2013, p. 39, Fig. 5.
34
Beldiman, Ciută, Sztancs, 2005, p. 52, Pl. 7.
31
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Fig. 6. Elemente componente de seceră din L536.
Înainte de a trece la identificarea unor concluzii, care reies din cele menţionate mai sus, dorim să observăm şi alte aspecte ale prezenţei unui atelier de confecţionat uneltele, în aşezarea stabilă Coţofeni de pe Măgura Gorganului, la sfârşitul eneoliticului.
Se pare că în intervalul duratei de existenţă a comunităţilor Coţofeni (33702910BC37 – 2780-2580BC38), care s-ar plasa spre sfârşitul perioadei climatice a Atlan35

Beldiman, Ciută, Sztancs, 2005, p. 27-53.
după Barbu, Ciută, 2017, Fig. 7.
37
Ciugudean, 2000, p. 58.
38
Ciugudean, 2000, p. 59.
36
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Fig. 7. Cuţitaş/perçoir – utilaj cu dublă întrebuinţare din L5.
ticului39, se observă, pe de o parte, că pădurea câştigă teren în detrimentul spaţiilor
ocupate până atunci cu cereale şi, pe de altă parte, că acestea din urmă scad brusc40,
din cauza climatului mai uscat, cu o tentă mai rece41. Este momentul în care se înregistrează cultivarea preponderentă a speciilor de grâu einkorn şi emmer, specii rezistente
în condiţii de secetă şi climă rece42.
Observăm că aceste populaţii de la sfârşitul eneoliticului nu renunţă la practicarea agriculturii, doar că o fac la o scară mai mică şi în condiţiile de mediu şi climă
respective, aşa cum ne relevă descoperirea “silozului” de cereale din faza sezonieră a
locuirii Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan43 şi cele 14 elemente componente de seceră din
cele 49 de unelte, furnizate în total de cele două faze ale acestei locuiri44.

Concluzii
Ceea ce am încercat să arătăm mai sus, prin depistarea acelor premise ale atribuirii funcţiei de “atelier de confecţionat uneltele” pentru locuinţa de suprafaţă L5 de
la Şeuşa-Gorgan, se îmbină foarte bine cu definiţia termenului de “atelier”: “local înzestrat cu uneltele sau maşinile necesare, în care se desfăşoară o muncă meşteşugărească sau industrială organizată”45.
Am observat că L5 a furnizat “uneltele necesare” prin prezenţa utilajului de tip
chasse-lame, care ajuta la debitarea unor suporturi laminare, folosite mai apoi la confecţionarea pieselor finite, ca, de exemplu, elementele componente de seceră, pe lame
întregi şi fragmentare şi pe aşchii laminare.
O altă unealtă necesară este utilajul cu dublă întrebuinţare, una dintre funcţii
fiind aceea de perçoir, folosit la a perfora, care a ajutat, probabil, la confecţionarea
podoabelor din canini de suid şi câine, descoperite tot aici.
39

Cârciumaru, 1996, p. 18.
Cârciumaru, 1996, p. 138.
41
Ciută, 2009, p. 95.
42
Ciută, 2009, p. 95.
43
Ciută et alii, 2006, p. 349-350; Ciută, 2009, p. 99-100; Ciută, 2012, p. 111-118.
44
Barbu, Ciută, 2017.
45
https://dexonline.ro/definitie/atelier (1.09.2017).
40
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“... munca organizată” este observată în mai multe aspecte:
- cele mai multe piese litice cioplite au fost descoperite în L5,
- cele mai multe tipuri de unelte sunt prezente în L5: avem inserţii de seceră,
cuţitaşe, un racloir, un grattoir, cuţitaş/perçoir etc.,
- există o anumită atenţie riguroasă acordată confecţionării de unelte, prin amenajările pieselor care urmau a fi înmănuşate, pentru a nu aduce prejudicii productivităţii muncii şi a risca ne-funcţionarea utilajului finit,
- avem atestarea mai multor tipuri de unelte, în cadrul aceluiaşi fel de unealtă:
secera – seceri cu inserţiile drepte pe planul suportului şi seceri cu elementele componente înmănuşate oblic pe plan,
- avem materialele IMDA reprezentate numai din piese finite: 7 unelte, 1 element de armă şi 2 podoabe.
Mai mult, deşeurile sunt nişte produse de luat în seamă. Din 45 de piese litice
cioplite, 38 sunt deşeuri din punct de vedere tehnologic, care, deşi nu au fost cioplite
în aşezare (un singur nucleu), ele au fost aduse, aşa în forma nefinită, multe dintre ele
căpătând forme finite şi chiar funcţionalităţi.
Nu în ultimă instanţă, cum aminteam şi mai sus, atrage atenţia numărul mare
de piese componente de seceri. În condiţiile în care analize aprofundate pot identifica
şi tipul de vegetale asupra cărora au fost utilizate aceste uneltele, este posibil a fi aruncată o nouă perspectivă asupra deja învechitei idei conform căreia purtătorii culturii
Coţofeni ar fi fost eminamente păstori. Această ipoteză de lucru este confirmată şi de
cantitatea redusă de material faunistic descoperit în toate complexele Coţofeni de la
Gorgan, precum şi de silozul de seminţe carbonizate de grâu, descoperit în spaţiul de
depozitare a unei locuinţe, din cea de a doua etapă a locuirii de aici.
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