UNEl)IELE NEOLITICE CIOPLITE_ UIX CORNEENE, DESCOPERITE
IN BAZINUL SOMEŞAN. DATE PETROGUA:FICE ŞI AilHEOl.OGICE

În memona profesorului Eugen Stroicovici
Uneltele din corneean fac parte dintr-o categorie de obiecte a căror distribuţie în spaţiu şi timp nu este uniforn~ă. Cele mai vechi atestări sunt din
epoca paleolitică, de la Călineşti-Oaş (PAU~ESCU 1970, tab. 1, nr. 1-2),
apoi, din epoca neolitică, sunt descoperiri sporadice, ca la finele neoliticu-

lui şi începutul eneoliticului, numărul lor să crească. În literatura arheologică se foloseau adeseori, termeni diferiţi, pentru desemnarea acestor roci,
„menilite", „sisturi", „sist menilitic" etc. (PA UNESCU 1970, LAZAROVICI
1977), confuzia datorându-se asemănării macroscopice dintre ele, definirea lor corectă a fost introdusă în arheologie de regretatul profesor E. Stoicovici (STOICOVICI 1985).
CONSIDERATU GENERALE. Corneenele sunt roci cu frecnntă
redusă, apariţia Io; fiind condiţionată de existenţa corpurilor magmatic~
vukanice, la contactul cărora se formează, în aureolele termic-metamorfice (circumscrise intruziunilor), pe seama suportului litic afectat (argile, marne, gresii etc.).
Pe teritoriul românesc s-au manifestat mai multe faze tectonomagmatice de care se leagă o acti\·itate intruzh·ă-n11canică, două având o deosebită amploare:
- epoca tectonomagmatică laramică (banatitică), activă la finele cretacicului - începutul paleogenului, în Banat, Poiana Ruscăi şi }lunţii
Apuseni, respectiv de la Dunăre la yalea Crişului Repede.
- epoca tcctonomagmatică neogenă, responsabilă pentru punerea în
loc a lanţului \·ulcanic al Carpaţilor Orientali (Oaş - Gutii - Harghita)
pe teritoriul românesc) şi a neomagmatitelor aferente din :\Iunţii Apuseni.
Alte epoci magmatice: hercinică, kimmerică (Dobrogea) şi cea a ofiolitelor mezozoice (Munţii :\Ietaliferi) au jucat un rol secundar. Deci ariile
şi spaţiile geografice de repartiţie a corneenelor se suprapun zonelor menţionate de apariţie a magmatitclor, importanţa cov-ârşitoare a\·ând-o primele două, care acoperă ca arie geografică Banatul, Crişana, :\Iaramureşul,
Transilvania.
Rocile cornificate (corneenele), produse termicmetamorfice, dobândesc în turna modificării structurii-texturii şi compoziţiei mineralogice,
cel puţin două atribute esenţiale; duritate ridicată şi proprietatea de a se
dt:spica sub formă de lame şi a:;;chii (aşchiere) la 10\·ire. Corneenele moş
h·nesc, conserYă, importante trăsături strncturale-texturale, paleontologice, de compoziţie minerală şi chimică, ale protorocilor, permiţînd identificarea rocilor originale, inclusiv aria şi uneori exact locul de prO\·enienţă,
de~i, sub formă de unelte şi probabil ca materie primă au cunoscut în timp
C• circulaţie pe spaţii largi (schimb, comerţ).
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Prezenta lucrare abordează studiul uneltelor litice cioplite din corneene
descoperite în staţiunile neolitice de la Coldău, Iclod, Săcălaia, Baciu, Vlaha şi din alte zone (fig. 1), cu scopul stabilirii caracterului petrografic, a
identificării sursei şi a ariei de circulaţie a uneltelor ..
STAŢIUNEA COLDAU. S-au studiat IO piese (răzuitoare, gratoare, cuţite, aşchii,
lame denticulate) dintre cele 30 descoperite. Corneenele analizate, foarte asemănătoare între
ele, sunt roci de culoare cenuşie slab albăstruie (în spărtura proaspătă), cu aspect cuarţitic,
ce provin din gresii fine, mai rar foarte fine (0.125-0.063 mm) cu ciment <le pori, pelicular
şi de contact, având compoziţie cuarţoasă, cuarţo-carbonatică, iar ca mineral caracteristic,
corpusculi de glauconit (O.I0-0.25 mm), până la 5%. Sub efectul metamorfismului termic
calcitul a fost recristalizat, glauconitul s-a oxidat parţial (de regula marginal), iar liantul
argilos a fost trecut, în cea mai mare parte, în sticlă, devenind izotrop. Sţaţiunea de la
Coldău a fost datată la s.fârşitul culturii Starcevo-Criş, deci finele neoliticului timpuriu şi
începutul neoliticului dezvoltat (KAL~fAR 1987, 60-62; 1990, 16-17).
STAŢIUNEA ICLOD. Au fost examinate 21 de piese (nuclee, răzuitoare, lame, burine,
vârfuri, aşchii) între care 19 comeene lipsite de o variaţie petrografică şi 3 bazalte dintre cele
120 selectate de arheolog (Fig. 2/7) Comeenele - reprezintă la origine, gresii cu structură
fină, mai rar foarte fină sau mediugranulară. de compoziţie cuarţoasă, uneori poligenă (cuarţ.
feldspaţi, mice) cu liant argilos, mai rar argilos-carbonatic. Sub efectul metamorfismului
termic, liantul a trecut parţial în sericit şi biotit, pe seama feldspaţilor s-a format sericit, felspaţii suportând şi o destructurare cu tendinţă de omogenizare chimică. Principala caracteristică mineralogică a acestor gresii cornificate o constituie prezenţa glauconitului sub formă de
micronoduli sau oolite-ovoide ( <0.24 mm 0). Sub efect termic, oolitele glauconitice au trecut
marginal, arareori total, în hidroxizi de fier. Sursa o presupunem a fi, corneenele din regiunea
Biâ rgaielor (gresii, argilite oligocene superioare la contact cu vulcanite neogene). Staţiunea
<le la Iclod cuprinde o aşezare fortificată şi o necropolă, datată la sfârşitul neoliticul dezvoltat
şi face parte din marea civilizaţie cu ceramică pictată cunoscută sub denumirea de complexul
cultural Cluj - Cheile Turzii - Lumea Noua - Iclod, această staţiune dând numele grupului
cultural din Bazinul someşan. grupul Iclod, parţial contemporan culturilor Precucuteni şi,
Petreşti (LAZAROVICI 1977, 211; 1976, 346; 1983, 50; LAZAROVICI-KALMAR 1982;
222-230; 1986, 24-41; 1987, 9-39; 1988, 9-47, 1990, 55-68; KALMAR 1986, 61-70
1990-1991, 37-42; KAL)fAR-STOICOVICI 1987-1988, 937-945; 1989, 137-145).
STAŢIUNEA S.\CALAIA. A fost examinată singura piesă (lamă) descoperită. Roca
este corneeană, identică petrografic cu cele descrise de la Iclod, deci metagresii cu glauconit,
sugerând aceeaşi provenienţa. Celelalte piese litice, precum şi materialul ceramic, indica o
staţiune aparţinând tot grupului Iclod.
STA'fIUN'EA GHEORGHENI (jud. Cluj). S-au examinat cele 2 piese (lame) descoperite, analizele indidnd tot metagresii cu glauconit. Locuirea aparţine tot grupului Iclod.
STAŢIUNEA BACIU str. NOUA. Au fost investigate 23 de probe (răzuitoare,
cuţite, lame, bulgări, aşchii, nuclee, dălţi, gratoare) din cele 60 de unelte descoperite în aşe
zarea ce aparţine culturii Petreşti (Fig. 2/1, 5, 8). Între materialele selectate de arheolog erau
şi două silicolite. Corntenele provin din gresii intens cornificate cu matricea aproape total transformată în sticlă, iar cuarţul suportă fenomene de coroziune marginală. Lipsa glauconitului
din asociaţie denotă o altă sursă decît comeenele precedente. Staţiunea este deosebit de importantă, fiind cea mai nord-vestică aşezare cu stratigrafie aparţinînd acestei culturi (KALMAR
1985-1986, 401, fig. 2; 1987-1988, 465-466; KAL'.\IAR-l\IAXIM 1991, 138-139).
STA'fit.:XEA VLAHA. S-au examinat 5 piese (cuţite, răzuitoare, gratoare, lame, piese
componente), dintre care 2 sunt gresii comeificate cu glauconit şi 3 sunt riolite felsitice. Corneenele au culoare cenuşie deschisă şi aspect cuarţi tic. Provin din gresii fine (0.125-0.063 mm 0)
şi mediul-granulare (0.5-0.25 mm 0). Cimentul variază de la argilos bazal (corneenele fine),
la ciment pelicular (corneenele mediu-granulare). '.\Iatricea argiloasă a suportat o fuziune parţială devenind izotropă şi înglobează minerale alogene (feldspaţi, cuarţ, rutil, muscovit, zircon)
şi antigene, glauconit (oxidat termometamorfic), calcit (recristalizat sub acelaşi efect). Sursa
corneenelor de la Vlaha este identică cu cea a corneenelor de la Iclod. Piesele de riolit felsitic
<le la Vlaha provin cu certitudine, din filoanele de riolit felsitic banatitic, existente în formaţiunile cretacice superioare de la Stolna. Aşezarea de la Vlaha este, parţial. contemporană cu
cele de la Iclod şi Baciu, apariţinînd aceluiaşi fenomen de sinteză culturală dintre grupul; Ielod şi cultura Petreşti, sesizat în mai multe staţiuni din zonă (KALMAR 1990-1991, 39;
KALMAR-llIAXIM 1991, 137-183; LAZAROVICI-MAXIM-GYULAI 1993).
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CONCLUZII. Cele mai timpurii piese din corneene apar în aşezan
paleolitice (PĂUNESCU 1970) şi, posibil, dintr-un loc de prelucrare a corneenelor, un atelier care poate fi datat şi în neolitic. Din aceasta zona provin cîteva piese din staţiunile neolitice de la Seini (jud. ~Iaramureş), Apa
şi Dumbrava (jud. Satu-Mare), care se găsesc în aceeaşi regiune ca şi localitatea Călineşti-Oaş. Alte piese au fost descoperite la Xepos, Cojocna, (Fig.
2/3), Cluj-Napoca - Becaş, Răstolţu Mare (Fig. 2/2, 4, 6), Buciumi (Fig.
2/9), în Bazinul Someşului, la Tureni în Bazinul Arieşului, la Tărtăria şi
Turdaş pe Mureş, la Parţa şi Silagiu în Bazinul Timişului, la Gornea pe
Dunăre şi la Văleni - Cetăţuia lingă Piatra Neamţ. Studiul metric şi tipologic al pieselor din corneene au condus la următoarele rezultate:
- numărul nucleelor şi al deşeurilor de prelucrare din corneene este
foarte mic în aşezările unde au fost descoperite, în comparaţie cu resturi
similare provenite de la alte tipuri de roci, ceea ce ne determină să susţi
nem ipoteza confecţionării uneltelor în ateliere apropiate de sursă ;
- majoritatea pieselor din corneene sunt macrolite, datorită, naturii
rocii şi cerinţelor cotidiene de la sfârşitul neoliticului, cînd se constată o
schimbare în viaţa economică a societăţii, sesizată, printre altele, prin
creşterea în dimensiuni a uneltelor litice şi prin specializarea lor în raport
cu domeniul de întrebuinţare ;
- cele mai frecvente unelte din corneene identificate sunt lame, ră
zuitoare şi gratoare puţin retuşate, majoritatea folosite în prelucrarea căr
nii şi a pieilor ;
- rar au fost confecţionate vârfuri, burine şi piese componente pentru
seceri, din cauza texturii şi a structurii corneenelor, care nu permit o prelucrare fină prin retuşare şi nici obţinerea unor piese subţiri;
- identificarea corneenelor ca grupă aparte de roci, cu importanţă
arheologică, este destul de pretenţioasă pentru un neavizat, fiind uşor confundabile cu resturi de bazalte, andezite negre (bazaltoide) etc. ceea ce
explica, identificarea şi acordarea importanţei cuvenite, destul de târziu
acestor roci.
Analizele microscopice asupra obiectelor preistorice confecţionate din
corneene şi colectate din Bazinul hidrografic someşan, e\'idenţiază două
tipuri principale de ro<!i şi anume: 1) corneene cu glauconit, întîlnite în,
numeroase staţiuni neolitice (Coldău, Iclod, Săcălaia, Gheorgheni, Vlaha),
caracterizate de fuziunea parţială a matricei şi de oxidarea termicmetamorfică a glauconitului oolic (Pl. I ; şi 2) corneene lipsite de 'glauconit, mai intens termometamorfozate, la care matricea argiloasă este aproape total
transformată în sticlă (Pl. II). Acestea din urmă, presupunem a proveni
din ~fanţii Apuseni. Se conturează astfel, corneene aparţinînd la doua provincii petrografice, provincia Carpaţilor Orientali şi provincia Munţilor
Apuseni.
IOAN MÂRZA - ZOIA MAXIM
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OUTILS '\f~OI.ITIIIQL"ES T..\ILJ.f:s E'\ COH;'\;f;EY\.ES, nf:COUVERTS DANS LE
lJASSI'\ DE SO,IES. DO'.\'NtES Pf:THOGR..\PIIIQl:ES ET ..\RCHEOJ.OGIQUES
(Ri'sumi')
L'article prcsente certains rcsultats <les nnalyses entreprises sur Ies outils en corneennes, decouverts dans di,·erses ctablissements neo:ithiques. Cettes roches ont servi ii la fabrication des outils taiilcs deja dans le paleolithique ( ?), mais i1 coup sur d'une maniere tres accidentale. D'une vcritable „industrie" on peut parles seulement vers la fin du neolithique ct
le debut <le l'enco'.ithique. Les analyses permettent quelques conclusions- on fabriquait Ies outils dans des ateliers sitm's assez pres des sources de la rnatiere
premiere;
- le rnacrolithisme a pour causes la structure ct la tcxture de la roche, ainsi que lts
necessites quotid[cnnes;
Ies lamelles, Ies racloirs et Ies grnttoirs scmt asseu frcquents;
- Ies points et Ies parties componentes des faucilks sont rares;
- ii existent deux groupes de roches corncenncs dans le bassin du Someş. 1) corneennes
a glauconite, ayant leur source dans Ies Carpathes Orientaux et 2) corneennes avec la matrice
argileuse totalement transformee en Ycrre, leur source se trou\·ant dans Ies Carpathes Occidentaux.
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Fig. t. Repartiţia staţiunilor arheologice pe teritoriul României, în care s-au identificat obiecte din corneene (cerc plin}.
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Fig. 2. Unelte

/

confecţionate

din corneene; Baciu (I, 5, 8),
Cojocna (3), Iclod (7) şi Bucfami (9).
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Pl. I. 1 Cornecană, (gresie cu corpusculi ele glauconit - G), IX; 130X, lclod; 2 Corneeană,
(gresie eu foraminifere ( ) şi glauconit - G), IX, !20X, lclod; 3 C0111e~ană, (gresie cu ciment
argilos-carbonatic şi ooide de glauconit -- G), X+. 125X, lclod; ,I Gresie silicifiată, N+,
J20X, Jc/od.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PI. II. Corncene - 5 (gresie cuarţoasă), se remarcă fuziunea parţială termic-metamorfică
a cuarţului, resp~ctiv manşonul de sticlă de la periferia granulelor, IN, I25X, Baciu; 6 (gresie
cuarţoasă cu globigerine Gl. şi glauconit - G). IN, l IOX, Baciu; 7 (gresie cuarţofelds
p~1tic<'i, cu microclin 111). cimentul argilos al rocii a fost transformat în sticlă sub efectul
metamorfismului caustic şi, parţial, marginea granulelor de cuarţ şi mai puţin afeldspaţilor,
N +, !25X, Baciu; 8 (gresie cu ciment bazal argilos-feruginos), IN, IOOX, Gheorgheni.
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