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1 . Contextu l.

Iniţiate în anul 1 964, cercetările arheologice sistematice efectuate în punctul "La
Stroe Beloescu" de pe teritoriul satului Trestiana, corn. Griviţa, jud. Vas]ui s-au derulat
pe parcursul a peste trei deceni i (cu unele intermitenţe, până în 1 996). Drept rezultat, ele
oferă în prezent exemplul unic pentru România ai explorării complexe la scara cea mai
extinsă a unui sit pluristratiticat apa11inând culturi i Star�evo-Criş. Î n cele trei zone ale
aşe:zarii (desemnate cu siglele A. B şi C), repartizat.: pc doua niveluri (atribuite fazelor
I I I B şi, respectiv, IV A ale culturii amintite) au tost cercetate în mod exhaustiv
vestigiile unui numl\r de 27 de locuinţe, ale unor complexe adiacente acestora (vetre,
gropi, un cuptor), precum şi I l monninte. N ivelul 1 dispune de două date radiometrice
recente, care il plasează într-un interval cuprins între 5.500 şi 5 .250 Cal B.C. ( Popuşoi,
1 995; Mantu, 1 995, p. 2 1 5 , 226; 1 998, p. 84, 95). Materialul arheologic recoltat, de o
:-;:;:.;.; Lvgătic şi varietate, oferă ocazia privilegiată de studiere aprofundat! şi complexa a
manifestAri lor din ·sfera culturii materiale, a dinamicii evolutive caracterizând o
comunitate neolitica timpurie dintr-o regiune dată.
Preocupari le constante vizând analiza aprofundat! a diverselor aspecte
paleoecologice şi paleoeconomice, reflectate de observatiile Bcute şi de materialele
descoperite în aşezarea neoliticil timpurie (ceramica, diversele categorii de unelte etc.)
sunt i lustrate prin susţinerea, de-a lungul ani lor, a numeroase comunicări, ca şi prin
publ icarea unor rapoarte de sapături, articole şi stud ii etc. În prezent este în curs de
elaborare mor.ografia complexă a sitului preistoric de ia Trestiana, tema tezei de
doctorat a autoarei cercetărilor (cf. Popuşoi. 1 980: 1 980a ; 1 98 1 ; 1 982; 1 998: 1 998a;
Pcpuşoi. Beldiman. 1 998: 2000; Beldiman, 1 999: 2000; Necrasov, Ştirbu, 1 978; 1 980)
2. Obiective.

Ocupând un loc important în cadrul activitatilor curente de subzistenta sau în

sfera manifestărilor de ordin spiritual ale diverselor comunităţi preistorice (şi nu numai),
industria materi ilor dure animale (os, corn, dinţi, coch ilii) - in continuare, menţionată

prescunat IMDA (sau industria osului, cum a consacrat-o tradiţia cercetări i) - pune la

dispoziţie date foarte valoroase, încil receptate sumar şi subcxploatate în mediul de
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cercetare de la noi. Acest gen particular de industrie este ilustrat in mod remarcabil (şi
unic in multe aspecte) prin structura inventarului vestigiilor mobile de la Trestiana
(Popuşoi, Beldiman, 1 998; 2000). IMDA neolitică timpurie din acest sit a flcut deja
obiectul a patru studii detaliate, rezervate aspectelor generale şi unor categorii specifice,
cum sunt: săpllliga din corn de cerb, lingurile-spatule de os şi brăflirile d in corn de cerb
(Popuşoi, 1 982; Popuşoi, Beldiman, 1 998; 2000; Beldiman, 2000).
in continuarea şi augmentarea eforturilor de investigare şi analizA mentionate
mai sus, demersul de tatA urmăreşte sli ofere, in premierA, o sintezA exhaustivă · asupra
unui tip bine individualizat in cadrul inventarului artefactelor din materii dure animale
neolitice timpurii de la Trestiana, conform reperelor metodologice actuale ale
domeniului; avem in vedere lotul foarte important al acelor de cusut cu ureche. Sunt
aplicate metodologia generalA şi clasificarea tipologică elaborate recent, i lustrate în
lucrarea de doctorat a unuia dintre autori (Beldiman, 1 999). Se au în vedere decelarea şi
exploatarea exhaustivă a tuturor caracteristicilor acestor artefacte (inclusiv prin
examinarea sistematică a suprafeţelor in microscopie optică de mică putere, , pentru
definirea urmelor de fabricare şi de uzură funcţională), în scopul reconstituirii
contextului paleotehnologic şi paleoeconomic al apariţiei şi util izări i lor (cf. Beldiman,
1 999; 2000; 2000a; 200 1 ; 200 1 a).

3. Acul de cusut - aspecte generale.
3. 1. Definiţii, origine.

Acul de cusut este un obiect alungit realizat din materii dure animale (os, corn,
fildeş) sau metal, servind la perforarea şi/sau asamblarea unor materiale flexibile (piele,
textile), la decorarea prin brodare sau la fixarea pe un suport flexibil a unor obiecte de
mici dimensiuni, perforate sau nu, prin utilizarea unei fibre de origine vegetală (in,
cânepă, făşi i de scoarţă etc.) sau animală (piele, tendoane, lână), fixată într-un dispozitiv
special. Fibra era purtatli/introdusă prin orificiile preexistente în materialele de asamblat
(amenajate în prealabil prin perforare cu ajutorul vârfurilor de os) sau real izate cu acul
(ca primă etapă a operaţiei de coasere).
Potrivit defi niţiei oferite de cercetătoarea franceză Danielle Stordeur, care a
elaborat o teză de doctorat având ca temă analiza celor mai timpurii exemplare
cunoscute în Europa Occidentală, acul de cusut este o "unealtă având dubla funcţie de
strllpungere/perforare a unei bucăţi de piele şi de traversare a ei, antrenând o fibră
ataşată în prealabil (uneltei)" Lucrarea respectivă constituie până astăzi contribuţia
metodologică şi documentară cea mai consistentă asupra subiectului enunţat (Stordeur
Yedid, 1 979, p. I l ).
O altă definiţie a acului de cusut este consemnată de cunoscutul Dicţionar de
Preistorie ed itat sub direcţia lui Andre Leroi-Gourhan: .,Vârf fin de os, fildeş sau corn
de cervide, având o extremitate perforantă şi o amenajare de retenţie/fixare, destinată
purtări i/trecerii unei fibre prin solide suple. Printre diversele moduri de retentie
(crestături, .,gât", canal), urechea, orificiu traversând grosimea corpului acului este cel
mai frecvent cunoscut şi cu atestarea cea mai veche (sfărşitul culturii solutreene în
Europa)" (Julien, 1 988, p. 1 7).
Caietul I I I al Fişelor tipologice ale industriei preistorice a osului, defineşte astfel
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acul cu ureche: "Obiect alungit şi fin, cu extremitatea distală ascuţită, având corpul lis
aplatisat şi care adesea se îngustează spre extremitatea proximală, aceasta purtând o
perforaţie perpendiculară pe planul de aplatisare" (recte, transversală, n.n. - C.B.)
(Stordeur, 1 990, p. 1 ).
Acele de cusut preistorice sunt cunoscute în mai multe tipuri; cel mai răspândit
dintre acestea are o extremitate (distală) ascuţită şi cealaltă (proximală) p'revăzută cu un
dispozitiv de retenţielfixare a fibrei (orificiu transversal - ureche, crestături simetrice,
canelură sau "gât") (cf. detalii asupra tipologiei acelor Ia Stordeur-Yedid, 1 979, p. 9-2 1 ).
Cel mai vechi tip de ac este cel cu ureche (= cu perforaţie transversală
proximală). Unealta servea Ia asamblarea prin coasere a unor bucăţi de piele (pentru
veşminte, învelişul cortului, curele, alte obiecte de port, recipiente etc.), de material
textil, la realizarea unor motive decorative pe obiecte de piele sau ţesături (operaţie
echivalentă brodării) sau Ia fixarea pe un suport flexibil (piele, ţesături) a unor elemente
de podoabă ca: dinţi perforaţi, cochilii, rondele, contururi decupate etc.
Trebuie subliniat faptul că acul de cusut oferă exemplul rar al situaţiei în care o
invenţie paleolitică se dovedeşte de Ia început perfect adaptată scopului urmărit, fiind
perpetuată până astăzi cu aceiaşi parametri morfometrici şi cu aceeaşi finalitate funcţională.
Acul cu ureche ( = cu perforaţie transversală proximală) este o ustensilă apărută
în aria vestică a Europei paleolitice (Franţa: Bazinul Aquitaniei - valea râurilor Vezere,
Dordogne şi La Couze; regiunea Charente: Spania: zona Pirinei lor, Cantabria şi
Levant), la sfârşitul culturii solutreene (solutrean superior, cea. 1 7.000 î.e.n.). Uzul său
generalizat se înregistrează în cadrul culturii magdaleniene (cea. 1 6 .000- 1 0.000 î.e.n.)
sau în cele contemporane acesteia, într-o arie cultural-geografică vastă, înglobând
întreaga Europă; repertoriul lor depăşeşte 3 50 de piese (dintre care cea. 80 întregi),
incluse în lucrarea Daniellei Stordeur-Yedid (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 27 şi urm.).
Utilizarea acului de acest tip continuă pe parcursul epoci lor istorice următoare în
Lumea Veche; în cursul neoliticului, efectivele cunoscute ale acelor de cusut cu ureche
sunt mai reduse în raport cu etapa anterioară (Camps-Fabrer, 1 990, p. 1 1 - 1 3).
Dacă acele paleolitice sunt deja bine cunoscute, graţie eforturilor cercetării
occidentale din ultimele trei decenii, cele neolitice sau din epoca bronzului nu au
beneficiat încă de un studiu sistematic şi aceasta datorită, între altele, numărului mai
mic şi dispersat al descoperirilor. Spre exemplu, Caietul I I I al Fişelor tipologice ale
industriei preistorice a osului, rezervat vârfurilor diverse şi acelor, inserează (în două
pagini şi o planşă) date sumare privind un număr de 1 8 piese, provenind din 1 4 situri
neolitice şi ale epocii bronzului, aflate în patru ţări : Franţa, Elveţia, Spania şi Italia
(Camps-Fabrer, 1 990). Fiecare dintre aceste situri a livrat maximum trei piese, în cele mai
multe cazuri fiind vorba de una-două piese.
Î n contextul definit mai sus, piesele de la Trestiana constituie o excepţie majoră,
oferind prilejul analizei exhaustive asupra unuia dintre cele mai mari loturi de ace
provenind dintr-un sit neolitic timpuriu, recuperat în cor �:ţii optime (beneficiind de
toate datele relative la contextul de provenienţă}.
3. 2. Cele mai vechi descoperiri in România.

Pe teritoriul României, cel mai vechi exemplar de ac de cusut (şi singurul
cunoscut până acum de noi, anterior epocii neolitice) a fost descoperit în aşezarea
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epipaleol itică (atribuită culturii tardigravettiene de aspect mediteranean) de la Dubova
- ''Cuina Turcului" , jud. Mehedinti, prin cercetările întreprinse de Al. Păunescu în
anu l 1 967 (Păunescu, 1 978, p. 22 - date generale asupra uneltelor şi armelor din
materii dure animale). Piesa a rămas inedită, fi ind valorificată recent (Beldiman,
1 999, voi . 2, p. 75-84 ; Beldiman, 200 1 ). Ea poartă indicativul DCTII l 2 8 , provine din
nivelul epipaleolitic I l şi se păstrează în stare fragmentară (segment mezio-distal, lung
de 47,7 mm); aparţinea probabi l tipului având perforaţie transversală - ureche. În
absenţa amenajări i pentru retenţia firului, încadrarea tipologică se bazează pe
elementele morfologice ale segmentului respectiv, caracteristice acelor de cusut:
fasonare integrală şi foarte îngrij ită; margini paralele, secţiuni circulare şi ovale cu
dimensiuni apropiate; lustru de uzură intens, repartizat uniform pe întreaga lungime
păstrată (pentru alte detalii, cf. Beldiman, 200 1 ).
Î n epoca mezol itică, astfel de artefacte nu sunt atestate în situri le de pe
teritoriul României.
Pentru epoca neolitică - etapa timpurie (cultura Star�evo-Criş), ponderea acelor de
cusut în ansamblui iMDA a epocii rămâne relativ redusă, dar - totuşi - mai amplă decât în
alte părţi ale Europei, aşa cum reiese din materialele publicate şi accesibile nouă până
acum. Repertoriul descoperirilor însumează patru puncte, cu un efectiv total de 20 piese.
Cele mai multe exemplare provin de la Trestiana (N total = 1 6); alte trei situri au livrat
unul sau două exemplare: Leţ, jud. Covasna ( 1 ); Munteni, jud. Galaţi ( 1 ); Drobeta-Tr.
Severin/Schela Cladovei. jud. Mehedinti (2, dintre care un exemplar este inedit şi
inaccesibil studiului, informaţie oferită de dr. Vasile Boroneanţ) (Beldiman, 1 999, voi. 2 ,
p. 365, 37 1 , 39 1 , 392. 4 1 2-4 1 4, 4 1 9 - cu bibliografia; Beldiman, 200 1 - cu bibliografia).
4. Metodologia.
4. 1. Tipologia.

Abordările recente ale problematicii acelor preistorice (paleolitice şi neolitice/din
epoca bronzului) nu au oferit şi o tipologie propriu-zisă a acestui gen de artefacte, deşi
ele se pretează Ia clasificări mai nuanţate.
După lungime, D. Stordeur-Yedid (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 86- 1 88; Stordeur,
1 990) distinge două mari clase (tipuri) de ace paleolitice: 1 , cu lungimi cuprinse între 3
şi 8 cm; 2, cu lungimi de peste 8 cm; precizăm că acul cel mai lung publ icat măsoară
1 75 mm, iar cel mai scurt 26 mm. Pe baza caracteristicilor morfologice ale PP
(respectiv, marginile PP), aceeaşi cercetătoare precizează existenţa a trei categorii
(subtipuri) de ace: 1 . cu PP având aceeaşi lăţime cu PM - margini paralele
(reprezentând cea. 53% din efectivul studiat); 2. cu PP mai îngustă decât PM - margini
divergente (reprezentând cea. 32% din efectivul studiat); 3 . cu PP mai lată decât PM
margini convergente (reprezentând cea. 1 5% din efectivul studiat).
Metodologia impusă de adoptarea clasificărilor multiple în studiul IMDA
plasează derularea demersului pe două planuri : descriptiv şi analitic-sintetic, acestea
corespunzând celor două mari etape succesive ale studiului. Clasificarea tipologică
reclamă gruparea anefactelor în clase din ce în ce mai mici, după cum urmează: •
categorii morfo-funcţionale, notate cu cifre romane: 1 . unelte: I l . arme; I I I .
podoabe/piese de artă mobi lieră; I V elemente receptoare; V . diverse; • grupe
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morfo-tehnice, prezente in cadrul fiecărei categorii (mai ales in cadrul uneltelor şi
armelor); ele sunt definite după: forma generală a obiectului; forma părţii lui active;
modul de utilizare. Grupele tipologice se notează cu litere majuscule; • tipuri,
numerotate cu cifre arabe; • subtipuri, individualizate prin litere minuscule; • variante
tipologice, numerotate cu cifre arabe; • subvariante tipologice, notate cu litere
minuscule. Toate acestea reprezintă subîmparţiri ale grupei, realizate pe baza unor
criterii prevalente diferite: materia prima folosita, detalii morfologice sau procedee
tehnice aplicate in etapele "lanţului operator" (respectiv, ale fabricâri i). Astfel, un obiect
va aparţine mai multor niveluri de clasificare (de la două la şase), fi ind individualizat
printr-un coli tipologie exprimând: categoria/ grupa/ tipuV subtipuV varianta/
subvariant11
spre exemplu: 1 A l ; 1 A /2 bl; 1 FJ g; III B4 11/; IV A2 bJ c etc.
(Beldiman, 1 999, voi. 1 , p. 74-84).
Î n cadrul tipologiei recent elaborate pentru IMDA paleoliticâ, epipaleoliticâ,
mezoliticâ şi neolitic!! timpurie din România, acele de cusut aparţin categoriei/grupei
tipologice 1 A (Unelte), respectiv tipului 1 A /2. Pe baza morfologiei amenajârii
proximale destinate fixării fibrei (perforaţia) s-au putut deosebi in loturile analizate un
subtip şi mai multe variante
tabelul nr. 1 (Beldiman, 1 999, voi. 1 , p. 1 02, 1 03 ;
Beldiman, 200 1 ).
-

-

4.2. Analiza.

Studiul actual al artefactelor din MDA vizează trat11rea exhaustiva a tuturor
datelor şi aspectelor decelabilc şi exploatabile: stare de conservare, morfologie,
morfometrie, studiu tehnologic (materii prime, definirea etapelor debitajului şi ale
fasonârii, urme de util izare, funcţionalitate prezumatâ, asocieri in complţxe, analogii).
Datele se etalează în formulă tabelarâ şi se tratează statistic şi grafic (histograme),
oferind o imagine sintetica asupra aspectelor analizate şi permiţând, in acelaşi timp,
evitarea descrierilor prea detaliate şi repetitive (de multe ori), care incarca expunerea.
Materialul ilustrativ este bogat, conceput în scopul de a pune la dispoziţie
explicitarea maximă şi completarea informaţiilor din text; el include desene şi fotografii
- vederi generale ale pieselor, detalii morfotehnice; scheme - reconstituiri ipotetice
explicite ale " lanţurilor operatorii" ale fabric!irii. Ca mijloace de observare a
suprafeţelor pentru definirea urmelor de fabricare şi de uzură funcţională s-a recurs în
mod constant la utilizarea microscopului de mică putere (până la x50) şi la inregistrarea
fotografică a celor observate la diverse scări (vederi generale, macrofotografii)
(Beldiman, 1 999, voi. 1 , p. 256-264).
5. Baza documentară.
Lotul acelor de cusut provenind din situl neolitic timpuriu (Startevo-Criş) de la
Trestiana este inedit şi insumeaza un efectiv total de 1 6 piese (N total 1 6). El provine în
totalitate din complexe închise de tipul locuinţelor de suprafaţă, în număr de şase, plasate
in două dintre sectoarele aşezării (B şi C) şi aparţinând ambelor niveluri: 1 4 piese au fost
recuperate din nivelul 1 - fiind marcate cu indicativul TRS/1, iar două piese din nivelul l i tiind marcate cu indicativul TRS/1 1 (tabelul nr. 2 şi histograma nr. 4).
=
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Fig. 1 - Trestiana: ace de cusut: 1 TRS/1 32; 2 TRS/1 35; 3 TRS/1 1 5; 4 TRS/1 30;
TRS/1 36; 6 TRS/1 3 1 ; 7 TRS/1 1 4 ; 8 TRS/1 26; 9 TRS/1 63; 1 0 TRS/1 64; 1 1 TRS/1 27;
12 TRS/1 37; 1 3 TRS/1 29; 1 4 TRS/1 33; 1 5 TRS/1 34; 16 TRS/1 28.
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În cadrul I M DA din această aşezare nu s-au constatat diferenţe tipo logice
semnificative intre niveluri, astfel că descoperirile de acest gen s-au tratat fără
departajarea stratigrafică (Popuşoi, Beld iman, 1 998; 2000; Beld iman, 2000). La fe l vom
proceda şi in cazul prezentări i şi anal izei acelor de cusut.
În privinta stării de conservare, se constată că nici una dintre piese nu este întreagă.
Două dintre ele sunt intregibile (TRS/1 3 1 şi TRS/1 1 5). Patru piese se prezintă în stare
fragmentară (ele păstrează mai mult de jumătate din lungimea iniţială), iar zece sunt
fragmente (respectiv, păstrează mai puţin de jumătate din lungimea in iţială); in acest din
urmă caz domină fragmentele distale, urmate de cele meziale; lotul analizat înregistrează
un singur fragment proxima( (tab. 4, 8, histogramele nr. 2, 1 1 , 1 2, fig. 1 , 5-7, 14 ).
6. Studiul tehnologic.
6. 1. Materii prime.
Materia primă rezervată confecţionării acelor de cusut trebuie să intrunească
unele caracteristici mecanice indispensabile morfometriei şi funcţionalităţii optime,
respectiv să fie compactă şi relativ flexibi lă (elastică) în sens longitudinal. Osul compact
este un corp solid de densitate mij locie, având o flexibil itate redusă în sensul tibrelor:
diatizele oaselor lungi ale mamiferelor de talie mare şi mijlocie (metapod ii, tibia,
humerus, rad ius, femur) - mai ales erbivore - reprezintă o materie primă foarte bine
adaptată pentru fabricarea acelor; grosimea ţesutu lui lor compact este optimă (nici prea
redusă, nici prea mare), ştiut fi ind că o grosime prea mare a compactei sporeşte gradul
de dificu ltate şi durata prelucrării, pe când grosimea ei redusă nu permite obţinerea unor
piese prea rezistente (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 05).
Sub raportul materi i lor prime, acele de la Trestiana ilustrează prezenţa unei
singure categori i, respectiv, oasele lungi de mamifere: • metapodii; • femur: • rad ius;
• humerus, ai căror pereţi diafizari compacţi ofereau grosimea necesară modelării
pieselor la parametri i de robusteţe solicitaţi de specificul lor funcţional (cf. Necrasov.
Ştirbu, 1 978; 1 980).
Speciile de provenienţă identificate ipotetic sunt doua: • bovinele (probabil
domestice); • ovicaprinele. Predom ina în mod absolut prima specie, cu 13 cazuri de
utilizare a elementelor scheletice. Caracteristicile morfologice - grosimea ţesutului
compact şi pastrarea curburii specifice a unor porţiuni ale feţei medulare - prezervate pe
trei piese (TRS/1 29; TRS/1 35; TRS/1 36 - fig. 1 /2, 5, 1 3 ; fig. 5/4; fig. 6/ 1 , 2) - ne
permit să afirmam că acestea au fost confecţionate din oase lungi (metapodii) de
ovicaprine. Opţiunea pentru una sau alta dintre specii determ ină, prin constrângerile de
ordin anatomic, parametrii morfometrici ai artefactelor (lungime maximă, diametre).
Datele privind d istribuţia/reprezentarea cantitativă a speciilor şi a părţi lor
scheletice utilizate ca materi i prime sunt i lustrate în tabelul nr. 3 şi h istograma nr. 1 .

6. 2. Tipologia lotului.
Structura tipologică a lotului include un subtip - acul de cusut cu perforaţie proximală
(ureche) - având trei variante, deosebite după criterii morfologice (forma perforaţiei). Cea mai
bine reprezentată este varianta 1 A 1 2 a3 (cu perforaţie el ipsoidală sau biogivală); acesteia
ii apm1in patru piese ( ct: tabelele nr. 1 , 2, histogramele nr. 3, 5 şi fig. 1 -7).
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Sub raportul distribuţiei în complexe, constatăm că locuinţa C/L 3 a livrat un număr
de cinci exemplare, dar de tip neprecizabil, în marea majoritate; unnează C/L2, care a pennis
descoperirea a patru ace, tipurile 1 A 1 2 a2 şi 1 A 1 2 a3 fiind asociate; în B/L4, două dintre ace
aparţin tipului 1 A 1 2 a3 (tabelul nr. 2 şi histograma nr. 5). În condiţiile in care predomină
piesele nedetenninabile tipologie, datele de mai sus nu au, însă, semnificaţie majoră în
planul interpretărilor legate de prevalenţa tipologică, iar semnificaţia contextului în plan
funcţional este aceea comună a mediului domestic.
6. 3. Morfologia.
Acele din lotul studiat sunt piese alungite şi relativ robuste, a căror lungime
max imă iniţială (luând în considerare dimens iunile pieselor întregibi le) era de circa 1 20
- 1 40 mm, lungime min imă in iţială de cea 1 00 mm, diametrele având între 1 ,8 şi 8 mm.
Conservarea parţială a multor piese nu permite precizări suplimentare referitoare la
existenţa acestor două clase de lungimi (după materia primă folosită - metapod i i de
bovine şi de ovicaprine). Profi lul lor este rectil iniu în cazul a 1 4 piese, iar două dintre
ele prezintă o formă generală uşor curbă în profi l; în cazu l piesei TRS/1 3 1 , aceasta se
datorează fasonării, iar în cel al piesei TRS/1 35, curbura este determinată de morfologia
metapodului de ovicaprine din care a fost confecţionată (fig. 1 -7, tabelul nr. 5 şi
h istogramele nr. 6- 1 0).
Analiza caracteristicilor morfologice (contur, secţiune) pe diversele segmente ale
pieselor relevă că în majoritatea absolută a cazurilor: • extremitatea distală ( ED) are
conturul concav (de fractură) sau ascuţit (extrem itate întreagă); • partea distală (PD)
prezintă margini rectilinii convergente şi convexe convergente; • partea mezială (PM)
are marginile rectilinii convergente; • partea proximală (PP) are marginile convexe
divergente; • conturul extremităţii proximale (EP) se prezintă în trei variante
morfologice, repartizate uniform pe numărul de piese (ascuţită/convexă as imetrică;
rectilinie orizontală; recti linie oblica). Pentru convenţiile descrierii morfologiei şi
morfometriei vezi fig. 8- 1 O (pentru defin irea elementelor descrierii morfologice cf.
Camps-Fabrer, Bourrel ly, N ivel le, 1 974, p. 1 1 -29).
Marginile accentuat convergente ale părţii distale a unui exemplar (TRS/1 1 5), ca
şi lungimea ei, redusă cu c irca jumătate in comparaţie cu piesa TRS/1 3 1 (de care este
foarte apropiată morfologic) sunt elemente care ne pennit să afirmăm că ne aflăm,
foarte probabil, în faţa unui caz de reamenajare a părţii active, fracturată la n ivelul părţii
distale/meziale, probabi l în timpul uti lizării (cf. infra, 6. 1 2.).
Secţiuni le au o morfo logie care variază, specific, în funcţie de tronson, reflectând
apl icarea operaţiilor de fasonare: • la nivelul extrem ităţii distale (ED) şi a părţii d istale
(PD) domină sectiunile circulare şi pol igonale (faţetate, prin apl icarea raclajului axial
sau a abraziuni i axiale sau obl ice); • la partea mezială (PM) secţiunile sunt circulare.
ovale, poligonale şi convex-concave, în proporţii relativ unifonne; • la partea proximală
(PP) şi la extremitatea proximală (EP) ele sunt ovale, pol igonale şi convex-concave; pe
acest segment pmximal se constată apariţia secţiuni lor rectangu lare (în două cazuri),
"":ZUltate prin abraziunea oblică a acestei părţi, în vederea m icşorări i grosimii ei, ca
etapă prealabilă (preparatorie) perforări i.
Piesele care păstrează (integral sau parţial) perforaţia sunt în număr de şase.
Aceste perforaţi i au dimensiuni mici şi jucau rolul de dispozitiv de fixare/reţinere
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(retenţie) a fibrei folosite la asamblarea materialelor prin coasere. Putem constata că
morfologia lor în plan şi în secţiune transversală variază, ca urmare a aplicării unor
procedee diferite de amenajare. Astfel, perforaţia circulară (un caz, TRS/1 30), având
profil semitronconic şi pereţi rectilinii oblici s-a realizat prin rotaţie continuă unilaterală.
Perforaţia ovală (un caz, TRS/1 36), având profil şi pereţi concavi s-a obţinut prin şănţuire
axială bilaterală şi rotaţie alternativă uni laterală. Perforaţiile elipsoidale sau biogivale
(patru cazuri: TRS/1 3 1 -32; TRS/1 35; TRS/11 5) au profil biconcav şi pereţi concavi cu
suprafaţa neregulată; ele s-au realizat prin şănţuire axială bi laterală repetată (fig. 2, 3).
6.4.

MOJfomerria.
Parametrii morfometrici sau dimensionali (exprimaţi în mm) sunt redaţi si ntetic
in tabelul nr. 6, convenţi i le fiind explicate în fig. 8. Aceşti parametri sunt: Lungimea
totală (L tot); diametrele diferitelor părţi ale pieselor; distanţa dintre EP şi marginea
interioară a perforaţiei (EP - Pt).
Raporturile dintre diferiţi parametri sunt redate în formula indici lor: Indice de
alungire (IA) = L tot 1 diametru! PM; Indice de robusteţe (IR) = diametru[ PM (max im) i
L tot; I ndice de amplasare a perforaţiei ( I P) = L tot i distanţa dintre EP şi marginea
interioară a perforaţiei (fig. 7).
Dat fi ind gradul relativ ridicat de fragmentare, indicii nu au putut fi calculaţi
decât într-un număr redus de cazuri (respectiv, al celor două piese întregibi le: TRS/1 3 1
şi TRSIII 5 ) (tab. nr. 7). În aceste cond iţii, pe baza lor nu se pot trage conc luzii de altă
natură (spre exemplu, constatarea respectări i unor proporţii standard în fabricarea
acelor). Inserarea indici lor în cuprinsul prezentei analize are valoare pur informativă.
Lungimea maximă iniţială (luând în considerare dimensiunile pieselor
întregibile) a acelor de la Trestiana era de cea. 1 20- 1 40 mm, iar diametrele au valori
variabi le, după diferitele părţi ale pieselor, fi ind cuprinse între 1 ,8 şi 8 mm (cf. tab. 6).
Valori le med i i ale parametri lor morfometriei acelor de Ia Trestiana sunt
prezentate la finalul tabelului nr. 6. Se remarcă faptul că aceşti parametri se încadrează
în valorile medi i standard ale artefactelor de acelaşi tip neolitice timpuri i, aparţinând
culturii Startevo-Criş sau altor culturi contemporane; afirmaţia se bazează pe
comparaţi i le flicute cu descoperirile din alte arii cu lturale - a se vedea infra. analogiile.
Acele cu ureche neolitice timpurii sunt mai robuste în raport cu piesele databi le
in paleoliticul superior, având diametre ale secţiuni lor mai mari raportate la lungimea
tota lă. Acest fapt pare a fi consecinţa unor exigente paleotehnologice (de ordin
funcţional), respectiv necesitatea de a utiliza ace mai rezistente la solicitările impuse de
materiale de asamblat groase sau mai dense (piei de bovine şi de ovicaprine, ţesături de
lână sau din fibre vegetale).
6.5. Fabricarea acelor. Consideraţii generale.
Schema generală a fabricării acelor a fost frecvent expusă şi discutată în diverse
lucrări, mai vechi sau mai recente; mai mulţi preistoricieni (în majoritate francezi) au
real izat, în mod experimental şi din perspectiva logică actuală (care diferă de logica
tehnică a omului paleolitic sau neolitic), ace din os şi corn, după un protocol care a
urmărit respectarea m inimală a ambianţei tehnologice paleolitice şi/sau neolitice respectiv folosirea uneltelor l itice - ciopl ite şi şlefu ite (printre aceştia se numără E.
Lartet, 1 870; Fr. Bordes, 1 969; J. Tixier, 1 974; M. Newcomer, 1 974; D. Stordeur,
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Fig. 4 - Trestiana: ac de cusut (TRS/1 3 1 ) : 1 -3 detalii ale părţii distale cu urmele

fasonării prin raclaj axial şi cele datorate uzurii: 4 detaliu al păf'lii proximale cu
urmele realizării perforaţiei prin şănţuire axială.
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1 978). Până în anii '70, aceste studi i au pornit, însă, rareori de la datele furn izate de
piesele recuperate din săpăturile arheologice. Aceste carenţe au fost eliminate începând
cu studi i le experimentale din deceniul opt (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 03, 1 04).
Observaţiile flicute cu aceste pri lej uri au putut surprinde esenţialul în privinţa
fabricării acelor cu ureche. Astfel, majoritatea cercetători lor au decelat existenţa a patru
etape în realizarea acelor paleol itice: 1 . extragerea unei baghete sau lame de os/corn; 2.
fasonarea prin raclaj sau/şi abraziune a corpului, părţii distale şi proximale, ca şi a
extremit�ţilor; 3 . realizarea perforaţiei ; 4. fasonarea finală a părţii proximale şi finisare.
Unii autori consideră că perforarea s-a realizat în etapa finală a fabricării (4), pe când
alţii (precum Fr. Bordes) afirmă că această operaţie se executa în etapa a treia, ultima
etapă fiind marcată de fasonarea părţii proximale, centrarea perforaţiei şi finisarea
întregi i piese (Stordeur-Yedid. 1 979, p. I l O).
Studiile recente - şi mai ales lucrarea de doctorat a Dan iel lei Stordeur-Yedid au vizat aprofundarea unor aspecte, dintre care cele mai importante sunt: • ordinea
faze lor fabricării (sau etapele " lanţului operator") - precizarea momentului în care era
amenajată perforaţia; • definirea exactă a etapelor fabricării şi caracterizarea fiecăreia,
până recent acestea fiind expuse în mod global; • definirea urmelor specifice de
fabricare şi rolul uneltelor folosite (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 03).
Fabricarea acelor de cusut cu ureche parcurge mai mu lte etape: 1 . debitaj u l ; 2.
fasonarea generală; 3. perforarea; 4. fasonarea finală; 5. finisarea, i lustrate şi de acele
de la Trest iana.
6.6. Fabricarea. Debitajul.
Debitajul reprezintll ansamblu l operaţiilor prin care se realizează prelevarea
materiei prime şi se obţine forma grosierâ a piesei (Beldiman, 1 999, p. 259, 260).
Preocupllrile sistematice recente privind definirea term inologiei apl icate în
studiul I M DA preistorice aduc noi clarificllri legate de operaţiile care caracterizează
etapele debitajului şi ale fasonârii diverselor tipuri de artefacte. Astfel, conform
definiţiei propuse de cercetătoarele franceze A. Averbouh şi N. Provenzano, debitajul
este ansamj)tul operaţii lor vizând producerea unui suport sau a obiectu lui în formă brută
sau obţinerea unui fragment prin divizarea unui bloc de materie primă. El face apel, mai
ales, la tehnici le de fracturare prin aşchiere (percuţie directâ, percuţie indirectâ), dar şi la
cele de uzurll în profunzime (şănţu ire axială, tâiere transversală), de uzură în suprafaţă
(abraziune) (Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 8- 1 7).
Conform tenninologiei propuse de D. Stordeur. este vorba de extragerea unei
.,matrice secundare", pe care se amenaja piesa propriu-zisă (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 09).
Lotul acelor de la Trestiana nu oferă indicii directe ale apl icării unor procedee
specifice de debitaj ; nu avem la dispoziţie blocuri de materie primă (oase l ungi) din care
s-au extras fragmente sau piese în fazele incipiente ale schemei tehnice de modificare
volumetrică-morfologică. Astfel de piese probabi l că se păstrează în ansamblul
materialului paleofaun istic; acesta a fost, însă, expediat spre anal iză la Facultatea de
B iologie a Universităţii "A lexandru Ioan Cuza" din laşi (prof. univ. dr. Sergiu
Haimovici), nefi ind posibi lă, deocamdată, studierea lui de către noi în scopul
identificări i unor eventuale piese încadrabile în ansamblui i M DA neol itice timpurii.
Pe baza studierii restului artefactelor I M DA din situ l de la Trestiana, ca şi a
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cunoaşteri i detaliate (directe şi prin studi i experimentale) a schemelor tehnice apl icate în
paleol iticul superior şi în neol iticul timpuriu pentru debitajul M DA (oase lungi de
erbivore), în vederea confecţionării acelor sau a altor piese, putem aprecia că "lanţul
operator" al debitajului în cazul acelor studiate cu acest pri lej se încadrează în t ipul
longitudinal şi transversal şi a i nclus una dintre următoarele soluţii combinate,
inglobând unul sau mai multe procedee tehnice:
• percuţia directă (PD), conducând la fragmentarea aleatorie a materiei primei
(os lung) şi obţi nerea unor fragmente diafizare; procedeul este apl icat pe scară redusă,
datorită gradului său ridicat de imprecizie;
•
percuţie indirectă (PI), prin util izarea unei dăltiţe l itice sau din M DA,
permiţând despicarea osu lui lung (cu deosebire a metapodiilor de bovine şi ovicaprine)
şi obţinerea a două semidiafize, care se puteau, la rândul lor, despica prin PD sau
şănţuire axială (Şa); epifizele se puteau îndepărta prin PD;
•
şănţu ire axială (Şa), apl icată de-a lungul şanţului de coalescenţă al
metapodului, cu aj utorul unui vârf l itic (al unei aşchii, lame sau unelte fin ite de tipul
burinului), permiţând despicarea osu lui şi obţinerea, ca şi în cazul precedent, a două
semidiafize, care se puteau, la rândul lor, despica prin PD sau şănţuire axială (Şa);
epifizele se în lăturau prin PD, tăiere transversală (TT) cu muchia unei aşchii sau lame
(brute sau retuşate) sau prin abraziune lin iară (Al - tăiere transversală cu fibra sablată);
• abraziune în suprafaţă (As), apl icată pe ambele feţe ale metapodului până la
atingerea cavităţii medulare, permiţând despicarea osului şi obţinerea a două
sem idiafize; epifizele se puteau înlătura, ca şi în cazul precedent, prin PD, TT, Al.
Pentru detalii şi definiţiile diferitelor procedee tehnice, cf. Beldiman, 1 999, p.
25 8-26 1 ; Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 9- 1 8.
La finalul etapei debitajului se obţineau două semidiafize sau, prin despicarea
acestora, patru baghete (eboşe) diafizare de formă quasirectangulară (fig. 1 1 A/ 1 , 2;
1 1 8/ 1 , 2), care se vor supune pachetului de operaţi i constituind etapa următoare a
schemei tehnice sau a "lanţului operator" al fasonării.
Debitajul oaselor lungi (metapodii) prin Şa şi TT, în scopul obţinerii
semidiafizelor pentru fabricarea acelor, este o tehnică atestată încă din paleol iticul
superior (cultura magdaleniană), dar într-un număr redus de cazuri. Această opţiune
tehnologică va deveni preferenţială şi chiar aplicată sistematic începând cu neol iticul
preceramic din Orientul Apropiat şi Africa de Nord (milen i i le 8-7 î.e.n.) (Stordeur
Yedid, 1 979, p. 1 06- 1 08).
Cazul descoperirilor neolitice timpurii din Europa de Sud-Est (lotul acelor de la
Trestiana ocupând un loc central) confirmă şi completează în mod specific şi necesar
aceste concluzi i. Soluţia debitajului sistematic prin Şa şi TT corespunde specificului
schemelor de prelucrare a M DA în noua epocă, apl icării de noi soluţi i, specifice
(marcate de simpl ificarea şi eficientizarea tehnologiei) şi nu a fost i mpusă de
modificări le morfo-tipologice sau funcţionale ale artefactelor respective.
Procedeele enumerate mai sus sunt relativ comune şi atestate, cu exemple
numeroase, atât în aşezarea de la Trestiana (în cazul confecţionării vârfurilor, al
netezitoarelor, al l ingurilor-spatu le, al inelelor de os) (cf. Beldiman, 1 999, p. 408-422),
cât şi în alte aşezări neolitice timpurii din România (cultura Star�evo-Criş), restul Europei
şi Orientul Apropiat; ele i lustrează standard izarea soluţiilor de prelucrare a MDA .
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Pentru România cităm situaţiile întâln ite în aşezările de la: Balş, Cârcea
"
Cârcea- Viaduct",
Cluj-Napoca/Gura
Baciului,
Drobeta
Tumu
Hanuri
"
"
Severin/Schela C ladovei, Dubova-"Cuina Turcului", Limba/Dumbrava, Locusteni,
Ocna Sibiului- Triguri", Şeuşa (Beldiman, 1 999, p. 262-405 - cu bibliografia).
"
Pentru Europa Occidentală cităm materialele aparţinând cu lturilor Cemy, Post
Rosen, M ichelsberg, Chassean, Rubane (ceramica lineară) - Franţa, Belgia, Elveţia,
Germania (Sidera, 2000, p. 1 1 8, 1 3 3, 1 45, fig. 7/5, 1 2/ 1 4 ; 23/1 -7; 29/ 1 6).
Pentru Europa central-estică şi sud-estică menţionăm cazul descoperirilor din
siturile de la Endr�d Ungaria (Makkay, 1 990, p. 29, 37, 4 1 , fig. 5/6-9; 1 1 1 1 -6; 1 4);
Karanovo-Bulgaria (Hiller, N ikolov, 1 997, pl. 79/22, 23); Argissa Magula, Otzaki
Magula, Nea N ikomedeia - Grecia (Stratouli, 1 998, pl. 3, 4, 1 4- 1 7).
Pentru bazinul estic al Mediteranei şi Orientul Apropiat inserăm exemplele
oferite de piesele din siturile de la Khirokitia-Cipru (Stordeur, 1 985, p. 1 7, fig. 5);
Mureybet-Siria (Cauvin, Stordeur, 1 978, p. 82-85, fig. 36/1 -6); Mal laha, Hayonim,
Jerichon, Tel l Ramad, Yiftahel-lsrael (Stordeur, 1 988, p. 73-76, fig. 26, pl. V I I ;
Campana, 1 989, p . 37-39; Garfinkel, Kolska Horwitz, 1 988, p . 79-8 1 , fig. 6); Ganj
Dareh-l ran (Stordeur, 1 993 , p. 255, 287, fig. 2, 3); aşezări natufiene şi capsiene
(Camps-Fabrer, 1 989, p. 82).
Pentru aspectele generale şi particulare legate de debitajul MDA prin metodele
menţionate mai sus (observaţii pe artefacte şi rezultatele studiilor experimentale) a se vedea
şi Newcomer, 1 974; 1 974a; 1 977, p. 293-295, 299, 300; Dauvois, 1 974; 1 977; Poplin, 1 974,
p. 85-9 1 ; Stordeur, 1 977, p. 25 1 , 252; Camps-Fabrer, 1 993, p. 1 52, 1 53 ; Camps-Fabrer,
D'Anna, 1 977, p. 3 1 1 -323 ; Feustel, 1 978, pl. XLIV; Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 06- 1 1 8;
Murray, 1 979, p. 27-32; Semenov, 1 985, p. 1 55-1 58; Van G ij n, 1 989, p. 1 08, 1 09.
6. 7 Fabricarea. Fasonarea generală.
Reprezintă ansamblul operaţiilor prin care se modifică morfologia suportului
obţinut prin debitaj, în scopul modelării formei generale definitive a artefactelor (contur,
feţe, extremităţi), precum şi al realizării diferitelor tipuri de amenajări specifice
("accidente" sau atribute" morfo-funcţionale): perforaţii, şănţuiri, barbeluri, crestături
"
etc. (Beldiman, 1 999, p. 26 1 -263 ; Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 8, 9).
Potrivit nuanţărilor terminologice propuse recent, se pot distinge următoarele
variante: 1 . o fasonare directă (care vizează obţinerea formei defin itive a obiectului
direct pe blocul de materie primă); ca exemplu se menţionează cazul falangelor sau al
dinţilor perforaţi; 2. o fasonare a suportului obţinut prin debitaj . Fasonarea face apel,
mai ales, la tehnicile de uzură în suprafaţă - rac laj axial, abraziune) (Averbouh,
Provenzano, 1 999, p. 8- 1 5).
În cazul acelor avem de-a face cu a doua variantă, în care fragmentul de materie
primă (suportul - bagheta de os) este supus transformării morfologice-volumetrice
pentru conferirea formei finale.
Acele de cusut cu ureche sunt piese fasonate integral, în majoritatea absolută a
cazurilor cunoscute; excepţii le sunt oferite de unele piese realizate pe metapodi i de
ovicaprine, care păstrează parţial suprafeţele anatomice pe faţa concavă (medulară).
Acesta este şi cazul pieselor TRS/1 29, TRS/1 35 şi TRS/1 36 (fig. 1 /2, 5, 1 3 ; 5/4: 6/1 , 2).
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ED); 2 dia metrul P D ; 3 diametru! PM; 4 dia metrul PP; 5 diametru! PP la nivelul perforaţiei .
8 Parametrii morfometrici ai perforaţiei: 1 diametru! exterior maxim ; 2 diametru! interior
maxim; 3 diametru! exterior minim ; 4 diametru! interior mini. r . 5 distanţa dintre perforaţie
(marginea interioară) şi EP.
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Fasonarea a fost aplicată în mai multe etape sau reprize (integrate în " lanţul operator''
al fasonllrii), conform cerinţelor de modelare specifica a diferitelor părţi ale pieselor:
•
obţinerea unei forme generale regulate, quasirectangulare a suportului
(fragmentului diafizar de os lung de bovine sau ovicaprine) prin retuşarea continuă a
margin ilor, acest procedeu este impus de suporturile cu formă neregulată, obţinute, în mod
curent, prin debitaj necontrolat - percuţie directă. Pentru lotul analizat al acelor, procedeul
nu este atestat, dar existenta lui se poate presupune; el a fost aplicat, spre exemplu, in
cazul unui vârf cu perforaţie proximală - tipul 1 A I l b (TRS/1 38), abandonat in stadiul de
eboşA datorită fracturării meziale accidentale (8eldiman, 1 999, pl. 1 36/5, 6);
• fasonarea generală a suportului (respectiv, a corpului şi a extremităţilor) pe
toate feţele prin abraziune multidirecţionalA (Am) sau prin raclaj axial (Ra), procedee
tehnice, aplicate fie exclusiv, fie succesiv-alternativ; în multe cazuri, urmele acestor
operaţii au fost eliminate, parţial sau integral, prin finisare şi folosire, neputându-se,
astfel, preciza ponderea unuia sau a altuia dintre aceste procedee;
• subţierea (micşorarea grosimii) părţii proximale (PP) prin abraziune oblică
(Ao) pentru facilitarea amenajării perforaţiei (urechea);
• ascuţirea părţii distale (PD) prin raclaj axial (Ra) sau abraziune oblică (Ao)
(fig. I I A/3, 4; 1 28-C).
U ltimele doua etape ale fasonării sunt foarte bine i lustrate de urmele conservate
pe piesa TRS/1 3 1 ; este vorba de serii de striuri de abraziune oblică, scurte, dispuse în
fascicule paralele, puţin adânci, bine marcate, dispuse oblic, vizibile pe cele două fete
ale PP şi pe PD; parţile respective au un aspect microfaţetat, specific in cazul aplicării
abraziunii. Aceste serii de striuri sunt suprapuse de: • serii similare de striuri, dispuse
pe marginile faţetate al PP; • urmele perforării prin şantuire axială (Şa). Observaţiile de
mai sus dovedesc in mod clar succesiunea operaţiilor, respectiv că fasonarea feţelor PP
a survenit inaintea amenajării perforatiei şi a fasonării definitive a marginilor PP (fig.
211 ; 3A/2; 3 8/2; 4/2, 4).
Aceleaşi tipuri de urme se constata şi pe piesele TRS/1 32, TRS/1 36 şi TRS/11 5,
(fig. 2/2-4; 3A/ I , 8/3).
Piesa TRS/1 3 1 păstreazll la PD serii de striuri rare, largi şi adânci, paralele,
dispuse intre ele la distante inegale, rezultate prin aplicarea abraziunii axiale (Aa) în
scopul ascuţirii părţii active (fig. 4/ 1 ); reconstituirea grafică a procedeului este ilustrată
în fig. I l 8/ 1 . Aceste urme de fasonare au fost tocite prin util izare sau uzură funcţională
şi sunt suprapuse la extremitatea distală (ED) de microaşchieri de fractură, rezultate tot
ca urmare a folosirii piesei respective (fig. 4/3).
Raclajul axial este un procedeu elementar, semnalat încă din paleo liticul m ijlocilt
şi larg apl icat în fasonarea M DA de la începuturile paleoliticului superior; el a fost
folosit de-a lungul intregii preistorii, in toate culturile; în acest scop se util izau
marginile unor piese l itice brute, de tipul aşch iilor sau al lamelor (foarte bine adaptate
unei astfel de operaţii) sau marginile unor piese fasonate, ca lamele retuşate sau
burinele; reconstituirea grafică a procedeului este ilustrată in fig. I l 8/ 1 şi 1 28-C.
Abraziunea (şlefuirea) este un procedeu tehnic de fasonare a M DA a căru i
aparitie se constată in paleol iticul superior (folosit însă în cazuri rare - vezi situaţia
culturii magdaleniene); aşa cum bine se cunoaşte, el va fi aplicat pe scară largă în
mezolitic şi, mai ales, in neo-eneolitic, atât in prelucrarea MDA, cât şi a materialelor
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Fig. 9 Trestiana: ace de cusut: parametrii morfologiei: A Extremitatea distală: 1
concavă; 2 obtuză; 3 dantelată; 4 ascuţită/rotunjită (întreagă) . B Extremitatea proximală:
1 semicirculară; 2 convexă asimetrică ; 3 rectilinie orizontală; 4 rectilinie oblică. C
Marginile (conturul) : 1 rectilinii paralele; 2 rectilinii convergente; 3 rectilinii divergente; 4
convexe convergente; 5 convexe divergente.
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Fig. 1 0 - Trestiana: ace de cusut: A Morfologia secţiunilor: 1 circulară: 2 ovală; 3
poligonală: 4 rectangulară; 5 convex-concavă cu margini rectilinii; 6 convex-concavă. B
Morfologia perforaţiilor: 1 circulară; 2 ovală; 3 elipsoidală.
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l itice. Abraziunea se executa in mediu umed (in apA sau pe o suprafaţA umezit!
intermitent) şi putea folosi: un substrat rugos dur fix (lespede de gresie) sau mobil
(galet); reconstituirea graficA a procedeului este ilustratA in fig. I l 8/1 şi 1 28-C.
Pentru definiţii, aplicare, urme specifice, integrare în cadrul " lanţului operator",
evoluţie crono-culturaUI a celor doua procedee tehnice, vezi 8eldiman, 1 999, p. 26 1 ,
262 - cu bibliografia: Averbouh, Provenzano, 1 999 - cu bibl iografia; 8ouchud, 1 977, p.
257-266 şi lucrArile citate supra, 6.6.).
6.8. Fabricarea. Perforarea.
ReprezintA operaţia de realizare (unilateralll/bilateralll; axialllltransversală) a unei
cavităţi sau găuri într-un obiect aflat in stadiul debitajului sau (mai ales) in cel al
fasonarii, prin aplicarea diverselor metode. Această operaţie comporta, de regulă, doua
etape: 1 . perforarea propriu-zisă şi 2. alezarea sau finisarea perforaţiei.
Opţiunea tehnică a perforării M DA este condiţionată de parametrii morfo-fizico
mecanici ai materiei prime (os, corn, cochilii, dinţi) şi de rolul funcţional al amenajării
respective: • percuţie (directll/indirectă); • cioplire şi scobi re; • presiune; • rotaţie
(alternativă - cu un vârf litic ţinut în mână; continuă sau rapidă - cu sfredelul armat cu
un vârf l itic sau cu o tija vegetală masivă sau goală în interior, care produce, prin rotaţie
şi adaos de abraziv - nisip umed, un orificiu circular în plan şi tronconic în profi l, cu
pereţi acoperiţi de striuri largi, el icoidale); • şanţuire axiala; • abraziune.
DacA perforarea propriu-zisă poate fi realizata printr-o gamă· largă de soluţii
tehnice (aşa cum rezultă din enumerarea de mai sus) - aplicate fie în procedeu unic, fie
prin combinarea a două-trei procedee - alezarea era realizată, de regulă, prin rotaţie
rapida sau alternativă, ceea ce elimină urmele specifice ale procedeelor tehnice apl icate
anterior şi limitează, astfel. decelarea integrală a tehnici lor de perforare. A lezarea era
necesară pentru regularizarea morfologiei perforaţiei atât în plan, cât şi în profil, prin
eliminarea muchiei circulare de joncţiune a conurilor de perforare (care se formează în
cazul aplicArii bilaterale a operaţiei), muchie care putea produce uzura rapidA şi ruperea
fibrei în timpul operaţiei de coasere {Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 3 8- 1 4 1 ).
Perforarea bilaterală se real izeazA de pe ambele feţe ale piesei, pe o grosime
variabilA (de obicei egali), perforaţia rezultând prin joncţiunea celor doua tronsoane.
Perforarea unilateralA se executi pe o singuri faţA.
Perforaţiile pot avea in plan forma: • circularll!subcircularll; • ovală; •
e lipsoidallllogivală; • rectangularll; în profil, forma lor poate fi : • cil indrică (pereţi
paraleli), • bitronconicll, • tronconică (pereţi oblici).
Pereţii perforaţiilor pot fi: rectilinii sau concavi/convecşi, in paliere, sinuoşi,
neregulaţi - cu striuri axiale sau elicoidale.
Toate aceste caracteristici morfologice sunt determinate şi corespund unor aspecte
tehnice specifice ale operaţii lor de perforare şi finisareh'llezare. Pentru detalii şi explicarea
terminologiei, cf. Feustel, 1 973, p. 66, 67, 1 36, 1 37, 1 73-1 75; Newcomer, 1 977, p. 295298; Taborin, 1 977, p. 303-3 1 0; 1 993, p. 255-267; 1 993a, p. 1 69- 1 74; Stordeur, 1 977, p.
253, 254; Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 33-142, 1 90; Semenov, 1 985, p. 74-83; Piei
Desruisseaux, 1 986, p. 1 3 3 - 1 36; Calley, 1 990; Grace, 1 990; Yerkes, 1 993; Skakun, 1 993 ;
D' Errico, Jardon-Giner, Soler-Mayor, 1 993; Stordeur, 1 993 , p. 255-267; Stordeur, Pion.
1 993, 293-304; 8eldiman, 1 999, p. 262 - cu bibliografia; Ricon, Esnard, 2000.
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Camps-Fabrer, 1 9 15, f:::. 2 C); 2 .Lanţul operator" al fabricării experimentale a vârfurilor
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pe eboşe (după Newcomer, 1 977, p. 295, fig. 2).
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S-a susţinut pânli de curând eli artefactele perforate cele mai vechi din M DA
(fragmente diafizare de oase lungi, cu rol non-utilitar, "dovezi" ale manifestArii gândirii
simbolice) sunt databile în paleoliticul m ij lociu; rezultatele unor cercetAri recente (care
exploatează intensivA datele taphonomice şi concluziile unor reconstituiri experimentale)
indeamnA la prudenţi şi pun la indoiala, cu argumente pertinente, intervenţia tehnicii
(antropicli) în aceste cazuri; ele s-au dovedit a fi rezultatul inghiţirii de cAtre hiene a
fragmentelor respective, care au fost perforate prin acţiunea acizilor gastrici (D'Errico,
Villa, 1 998; pentru alte pseudoperforaţii, cf. D'Errico, Jardon-Giner, Soler-Mayor, 1 993).
Artefactele din M DA perforate prin intervenţie tehnica sunt, însă, indubitabil atestate de la
începuturile paleoliticului superior (pandantive, dinţi perforaţi etc.).
În cazul acelor de cusut, perforaţia (urechea) este unică, transversalli, plasată la
partea proximalli (PP) şi are rolul unui dispozitiv de retenţie (reţinere/fixare) a firului cu
care se asamblau bucăţile de material.
Lotul acelor de cusut de la Trestiana include şase piese (37,5%) care ofera indici i
relative l a elementul de retenţie a tirului (plstrează integral sau parţial perforaţia); trei
dintre ele au perforaţia fracturatA din vechime la cea. 1 /2 sau 1 /3 din diametru - lipsind
extremitatea proximalli; alte trei au perforaţia păstrată integral. Nu se constatA existenţa
unor exemplare care au fost reparate dupA fracturarea perforaţiei (reamenajarea
dispozitivului de retenţie).
Perforarea a fost aplicatA după terminarea operaţiei de fasonare &enerală, .care a
conferit suportului forma apropiată de cea definiţivă (cf. supra, 6.7.). In cazul acelor
fabricate pe fragmente de metapodi i de bovine, cu grosime mare, părţii proximale i s-a
acordat o atenţie particularii, plstrându-i-se marginile paralele şi subţiindu-i-se profilul
pe cele două feţe pentru facilitarea perforlirii (cazul pieselor TRS/1 30, TRS/1 3 1 , TRS/1
32, TRS/1 1 5). Î n cazul acelor realizate pe metapodii de ovicaprine, curbura anatomicli şi
grosimea mai redusă au fllcut inutila prepararea prealabila a PP în vederea perforlirii
(cazul pieselor TRS/1 35, TRS/1 36). Aceste constatări au fost prilejuite de stabilirea
succesiunii operaţiilor de fasonare a feţelor şi marginilor, ca şi de amenajare a
perforaţiei, după suprapunerea urmelor specifice, analizate în microscopie optică de
micii putere (cf. supra, 6.7.) şi confirmă pe deplin observaţiile fllcute în cazul acelor
paleolitice, după care amenajarea dispozitivului de retenţie era anterioara etapelor finale
ale fabricării (respectiv, fasonlirii finale şi fi nislirii) (fig. I I A/5).
Caracteristicile morfologice ale perforaţiilor documenteazli aplicarea unui numAr
de trei procedee tehnice distincte (tabelul nr. 5, histograma nr. 1 0, fig. 1 2A/ I -3), pe care
le detaliem în continuare.
• Perforaţia circulară a fost atestată într-un singur caz, piesa TRS/1 30 (fig. 1 /4;
3 8/4; 6/3). Aceasta se plistrează pe cea 1 /2 din diametru (fiind fracturata în vechime) şi
a fost realizată unilateral prin rotaţie continuă (rapidă), folosindu-se, foarte probabil, un
sfredel; are forma circulară perfectă, specifică aplicării procedeului menţionat, pereţii
l işi (netezi), rectilinii uşor obl ici.
Pe una din feţe, la marginea distală se observă două m ici linii suprapuse, gravate
superficial în sens axial, care au fost trasate pe locul perforaţiei, şănţuirea aceasta având,
probabil, rolul de a facilita amorsarea perforlirii suprafeţei lise de cAtre vârful litic,
evitându-se derapajul acestuia; procedeul este atestat in cazul unora dintre acele
paleolitice - aşa-numita rainure d'attaque (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 33- 1 35, 1 40- 1 45,
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Fig. 1 2 - Trestiana: ace de cusut: A .Lanţul operate( al amenajării dispozitivului de retenţie a firului (perforaţie sau .. ureche")
reconstituire ipotetică: 1 şănţuire axială; 2 şănţuire axială şi rotaţie alternativă; 3 rotaţie continuă. B .Lanţul operator" al amenajării
perforaţiei şi al fasonării finale prin radaj axial şi abraziune axială (după C,amps-Fabrer, 1 975, fig. 2 A-8).
C Fasonarea finală/finisarea prin raclaj axial (după Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 3 1 , fig. 24).
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1 93, fig. 25/2; 2812). Pentru reconstituirea ipotetică a " lanţului operator" al perforării
prin rotaţie continuă vezi fig. 1 2A/3 .
Ca analogii menţionăm acele cu ureche circu larli descoperite la: Leţ (Beldiman,
1 999, p. 365, pl. 1 22/B 6; Bcldiman, 2000a; 200 1 ); EndrM-Ungaria (Makkay, 1 990, p.
:i4, fig. 9/ 1 ); Gletterens-Eiveţia, M iouvin, Peret-Franţa (Camps-Fabrer, 1 990, p. 1 2 , fig.
5/ 1 , 4, 7); Khirokitia-Cipru (Stordeur, 1 985, p. 1 2, 1 3 , 1 9, fig. 7, 1 -4); Tel l Aswad-Siria
(Stordeur, 1 982, p. 1 3 , 1 4, fig. 3/7); Y iftahel-lsrael (Garfi nkel, Ko,Jska Horwitz, 1 988, p.
77, 78, fig. 4 /3 9).
• Perforaţia ovală a fost atestatli, de asemenea, intr-un singur caz, piesa TRS/1 36
(tig. 1 /5 ; 2/4 ; 6/2). Aceasta se păstrează pe cea. 1 /3 din diametru! distal (fiind fracturată
în vechime) şi a fost realizată bilateral asimetric, fiind mult mai amplă pe faţa inferioară
�concavă, corespunzând feţei medulare sau interne a metapodului de ovicaprine).
Această perforaţie atestă aplicarea combinatii a douli procedee tehnice distincte,
respectiv, şlinţuirea axialli şi rotaţia alternativli. Ea avea formă ovală in plan şi
tronconicli în profil, cu pereti concavi neregulaţi.
Etapele realizării acestei perforaţii au fost următoarele: pe faţa inferioară s-a
practicat un şanţ axial prin burinaj repetat, adâncit la mai mult de j umătate din grosimea
părţii proximale a piesei (cea. 2 mm); pe faţa opusă (superioară, convexă) s-a procedat
în acelaşi mod, dar de o manierll mai puţin amplli. Pe ambele feţe, la marginea distală a
perforaţiei, segmentele terminale ale şanţurilor sunt bine conservate, pe o lungime de 26 mm. Astfel, a fost real izată perforarea prin joncţiunea celor douli şanţuri.
Largirea perforaţiei şi forma ei ovalli s-au obţinut prin rotaţie alternativă pe faţa
inferioară, prin folosirea probabilă a unui vârf l itic manevrat cu priză directii. Marginea
internă a perforaţiei este tocită prin frecarea firului care servea la coasere. Pentru
reconstituirea ipotetică a " lanţului operator" al perforllrii prin şănţuire axială şi rotaţie
alternativă vezi fig. 1 2AI2.
Ca analogii (rare) menţionăm un ac cu ureche ovalli (realizată, ca şi în cazul
piesei TRS/1 36, prin şănţuire axială şi rotaţie alternativă), descoperit la Tell Aswad
S iria (Stordeur, 1 982, p. I l , 1 2, fig. 2/2).
,

• Perforaţia elipsoidală (biogivalli) este atestată în patru cazuri, predominând în
lotul acelor de la Trestiana ca morfologie şi, respectiv, ilustrând aplicarea unui procedeu
tehnic specific de amenajare a urechi i (piesele TRS/1 3 1 , TRS/1 32, TRS/1 35, TRS/1 1 5)
(fig. 1 / 1 -3, 6; 21 1 -3 ; 3A/ I , 2; 3 8/ 1 , 2; 4/4, 5/1 -4).
Forma alungită in plan a perforaţiei, cu marginile sinuoase şi extremităţile ascuţite,
este caracteristică aplicării şănţuirii axiale repetate. Este vorba de operaţia de burinaj
intens, in sens axial, aplicată bilateral, având drept rezultat crearea câte unui şanţ adânc,
lung de 1 4-2 1 mm, pe ambele feţe ale PP. Prin joncţiunea celor două şanţuri a rezultat
perforaţia, de formă ovală alungită, al cărei diametru mic este relativ redus (2-4 mm).
Este de notat observaţia că nu s-a procedat, în nici unul dintre cazuri, la lărgirea
perforaţiei prin rotaţie, ceea ce indică faptul că diametru! respectiv era suficient pentru
introducerea firului.
Aceste perforaţii elipsoidale au profi lul bitronconic. uşor asimetric şi peretii
concavi, cu suprafata neregulată, pe care se pot observa foarte bine serii adânci de striuri
de burinaj, axiale şi uşor oblice. La extremităţi sunt vizibile urmele reziduale ale etapei
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Fig. 1 3 - Trestiana: ace de cusut: reconstituirea ipotetică a modului de utilizare la
asamblarea bucăţilor de piele sau de material textil (coasere}; localizarea principalelor
tipuri de fracturi de uzură funcţională.
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iniţiale a operaţiei (când forţa de presiune a vârfului folosit nu a fost prea mare), sub
forma unor striuri fine, înguste, superficiale, suprapuse, axiale şi ·oblice. Trei dintre
perforaţi i sunt întregi, iar una este fracturata din vechime, p!strându-se cea 1 /3 distal!
(piesa TRSII I 5).
Etapa iniţiali a perforlirii se poate surprinde prin unele detal i i plistrate pe piesa
TRS/1 32. Forma elipsoidal! a perforaţiei şi amplasarea ei exacta se fixau prin trasarea a
două segmente de cerc intersectate, gravate superficial, liniile respective adâncind-se,
iar porţiunea din interior fi ind apoi excavatli prin şănţuire. Acest fapt este dovedit prin
păstrarea, la ambele extremităţi ale perforaţiei, a câte două mici linii gravate, dispuse în
V, care sunt extremitliţile celor două segmente de cerc intersectate. Procedeul este
identic celui aplicat la extragerea unei eboşe mici dintr-un os lung prin dublă şănţuire
(vezi fig. I l B/ 1 şi Stordeur-Yedid, 1 979, pl. I I I/2, 3). Pentru reconstituirea ipotetică a
"lanţului operator" al perforării prin şănţuire axială vezi fig. 1 2A/ I .
Acele cu ureche el ipsoidalălbiogivală beneficiază de analogii mai numeroase,
toate foarte apropiate morfo-tehnic de piesele de la Trestiana; menţionam descoperiri le
de la: G letterens-Eiveţia (Camps-Fabrer, 1 990, p. 1 2, fig. 5/6); Nea Nikomedeia-Grecia
(Stratouli, 1 998, p. 42, 93- 1 00, fig. 27/1 -5, pl. 111 9-2 1 ); Cafer HOyUk, <;ayOnU, Suberde,
<;atai HOyOk-Turcia (Stordeur, 1 988a, p. 205-208, fig. 3/1 a-e; Redman, 1 973 ; Bordaz,
1 969 - după Stordeur, 1 988); Tell Aswad, M ureybet-Siria (Stordeur, 1 982, p. 1 3, 1 4,
fig. 3/8; Stordeur, 1 978, p. 82, 85-87, fig. 36/3).
Tell-ul de la Mureybet-Siria este singurul care a furnizat un lot de ace comparabil
din punct de vedere cantitativ şi paleotehnologic cu acela de la Trestiana (cel puţin după
datele pe care le-am avut la dispoziţie în momentul definitivării lucrării, iulie 200 1 ). De
aceea, el ne prilejuieşte scurte consideraţii comparative. Din Structura 1 (P 29), aparţinând
nivelului V I I cu locuinţe circulare, atribuit culturii natutiene s-au recuperat 2 1 de ace
fragmentare şi fragmente; dintre acestea, şase sunt segmente proximale, plistrând
perforaţia (integral sau parţial) - două şi EP, ascuţit!, patru sunt segmente mezio-distale,
iar I l reprezintă segmente ale plirţii meziale, lungi de 1 0-40 mm. Materia primă este
constituit! de metapodi ile de rumegătoare mici (gazei!?), debitate longitudinal prin
şănţuire axialli. Fasonarea s-a executat prin raclaj axial, fhrli a modifica integral
morfologia anatomiei a suporturilor, iar perforarea s-a fhcut exclusiv prin şlinţuire axială,
pe o lungime de cea 8 mm. D. Stordeur subliniază diferenţele dintre acele natufiene şi cele
magdaleniene; ea presupune eli soluţia tehnică exclusivă a perforării prin Şa a fost
determinată de morfologia suporturilor, care păstrează pe faţa inferioară curbura
anatomică, favorizând aplicarea acestui procedeu (Cauvin, Stordeur, 1 978, p. 85).
I poteza de mai sus nu se confirmă decât parţial la Trestiana, unde avem trei ace
realizate din fragmente diafizare groase de bovine, perforate prin Şa, şi numai doua ace
pe semimetapodi i de ovicaprine, perforate în acelaşi mod.
in privinţa perforării M DA, ambianta paleotehnologicli a sitului aparţinând
culturii Stareevo-Criş de la Trestiana ofera mai multe opţiuni. Din această aşezare mai
cunoaştem ca artefacte I M DA perforate, în afara celor şase ace: • un fragment de
mandibula de vita ("rondela") de forma neregulat!, perforat!i unilateral prin rotaţie
continui rapida, folosindu-se tehnica tijei vegetale goale în interior (trestie, soc etc.),
aplicata curent în perforarea obiectelor litice (topoare); • un pandantiv realizat pe
fragment de defensa de mistret, cu dispozitiv de suspensie sub forma unei perforaţi i

www.cimec.ro

378

Corneliu Beldiman şi Eugenia Popuşoi

A

It

A

1'

7\

1'

(\

_/\_

f\.

'-

-

-

PM

PM-PP

/'

-

"

�

\.1

lJ

I.J

-

ED-PM

ED-Pf

PM-Pf

PP-Pf

Fig. 14 - Trestiana - ace de cusut: localizarea şi distribu�a cantitativA a fracturilor de
uzurA fun�onaiA.
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proximale, obţinute prin rotaţie rapidă bilaterală (cu sfredelul); • o săpăligă sau secure
ciocan (vârf oblic) din corn de cerb, având o perforaţie centrală, realizată bilateral,
probabil prin: 1 , rotaţia continuă folosindu-se o tijli sau 2, prin cioplirea ţesutului
compact, scobirea ţesutului spongios şi alezarea prin rotaţie continuă (8eldiman, 1 999,
p. 4 1 7, 42 1 , pl. 1 69, 1 70, 1 80/ 1 -5 , 1 83/2; Popuşoi, 8eldiman, 2000).
Astfel, coroborând datele furnizate de ace, putem anai iza cu rezultate notabile
gama opţiunilor tehnice ale perforări i într-un sit neolitic timpuriu, constatând că această
paletli era variatii şi adaptată perfect parametrilor morfometrici şi de duritate ai
materiilor prime prelucrate, ca şi finalităţii funcţionale a artefactelor. Astfel, s-a decelat
folosirea curentli a unui numlir de cinci procedee de perforare: • rotaţia continuă cu
sfredelul; • rotaţia continuă cu tija vegetală; • şănţuirea axiala; • şănţuirea axiala şi
rotaţia alternativli; • cioplirea, scobirea şi rotaţia continuli.
Din acest punct de vedere, contribuţia materialelor I M DA de la Trestiana în
cunoaşterea paleotehnologiei I M DA este notabilli şi trebuie reliefatli ca atare, oferind
observaţii şi constatari de referinţli pentru alte aşezliri şi loturi de descoperiri.
6. 9. Fabricarea. Fa.wnareaflnală.
O serie de observaţii flicute pe loturile acelor paleolitice au condus la concluzia
eli fasonarea acestora se executa in doua etape, una anterioară şi alta posterioară
perforliri i.
Ca argumente se aduc, in primul rând, dificultaţile tehnice de realizare a
perforaţiei pe baghetele fasonate definitiv, care au lăţimi foarte mici (de 3-5 mm) şi, ca
atare, se pot fractura uşor. În plus, aproape toate acele studiate au perforaţia (iniţială sau
secundarli, dupa reparare) perfect centratli pe l!iţimea PP, fapt dificil de obţinut direct
prin operaţia de perforare, din aceeaşi cauza a l!iţimii reduse a suportului. Toate acele de
cusut se caracterizeaza prin simetria lor, mai ales la nivelul urechii. În sfârşit,
suprapunerea urmelor de fasonare de pe feţe de urmele perforlirii şi urmele fasonarii
marginilor PP indicii (atunci când uzura funcţionalli nu le-a uniformizat) o succesiune
clară: fasonare generală a corpului - perforare - fasonare finalli. Acest fapt este dovedit
pe deplin şi de acele din lotul de la Trestiana.
În aceasta discuţie, pe baza concluziilor studi ilor experimentale de fabricare, D.
Stordeur afirmli eli l!iţimea mai mare decât cea definitivă a acelor şi real izarea
perforaţiei inaintea fasonării finale nu au legătură cu dificultăţile perforării unor baghete
inguste, ci urmăreau doar centrarea urech ii prin fasonarea finală ifar;onnage de finition
Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 4 1 , 1 42).
Aşa cum s-a relevat deja (supra, 6.7. ), urmele fasonării finale sunt foarte bine
ilustrate pe piesa TRS/1 3 1 ; este vorba de urmele abraziunii oblice de fasonare generală,
suprapuse de serii similare de striuri, dispuse pe marginile faţetate al PP, dovadă a
aplicării operaţiei după fasonarea generală şi perforare (fig. 2/ 1 ; 3A/2; 3 8/2; 4/2, 4;
I l N6). Aceleaşi tipuri de urme se constata (dar nu la fel de clar, ele fi ind estompate
prin tocire funcţională) şi pe piesele TRS/1 32, TRS/1 36 şi TRSIII 5 (fig. 212-4; 3 N l
8/3). Partea proximala a acestor piese are marginile divergente (rectilinii sau uşor
convexe), ca rezultat al aplicarii fasonllrii finale. În mod cert, fasonarea finala se aplica
pe marginile PP; daca ea continua şi pe restul corpului acelor, aşa cum afirma D.
Stordeur in cazul acelor magdaleniene (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 4 1 , 1 42). este greu să
-

,
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o afirmlim, dat fi ind eli urmele respective nu permit decelarea unei succesiuni prin
suprapuneri semnificative; in plus, partea mezialli (PM) pare a fi fost finisatli prin
polizare, ceea ce a eliminat striurile de abraziune sau de raclaj ale fasonlirii finale.
6. 1 0. Fabricarea. Finisarea.

Reprezinta ultima etapil a fabriclirii artefactelor I MDA, reunind ansamblul
operaţiilor care confera aspectul final obiectului, fliră insa a-i modifica morfologia
general!: regularizarea fină a suprafeţelor, consecutivă aplicării procedeelor de
fasonare, care generează urme nete (exemplu, striuri le adânci de abraziune
multidirecţională); realizarea decorului; aplicarea materiilor colorante sau a unor
substanţe protectoare etc.
Finisarea constă in aplicarea raclajului axial (Ra) superficial sau a polizării pe
substrat rugos flexibil mobil (frecarea cu o bucata de piele sau de material textil). Prin
apl icarea acestui tratament tehnic, care facilita folosirea - contactul dinamic cu
materialul de cusut, suprafeţele dobândesc un aspect l is/lustruit/lucios uniform, cu
striuri foarte fine, dificil observabile sau invizibile cu ochiul liber (Beldiman, 1 999, p.
26 1 , 262; Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 9, 1 4, 1 5 ; Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 42).
Acele de cusut studiate de noi nu par a face excepţie de la aplicarea fin isări i.
Aspectul lis, lustruit al corpului majorităţii pieselor de la Trestiana sugerează aplicarea
fin isării prin raclaj axial sau polizare fină. Trebuie, insă, sli evidenţiem aici unele
dificultăţi de interpretare; astfel, remarcam că unele porţiuni ale acelor nu au fost
finisate (marginile şi feţele PP, cazul pieselor TRS/1 3 1 şi TRS/1 32); pe de altă parte,
este dificil să deosebim lustrui de finisare de tocirea intensa datorata uzurii funcţionale.
În aceste condiţii, nu excludem posibilitatea ca urmele considerate de finisare să
se fi produs prin frecarea repetată cu materialul cusut (piele, textile dense), respectiv, să
reprezinte, in fapt, urme de folosire.
6. 1 1. Urme de uzură şi aspecte alefuncţionalităţii.
Acul folosit pentru cusut suferă solicitarea unor forţe diverse: • de frecare
(contra unor materi i solide suple, cum sunt bucăţile de piele sau de material textil şi
firul de asamblare); • de presiune; • de tractiune; acestea conduc la modificarea
suprafeţelor, a formei obţinute prin fasonarea finală şi la producerea unor fracturi.
Modificarea aspectu lui suprafeţelor se manifesta prin apariţia lustrului intens,
datorat micropol iz!lrii prin frecare cu materialul de cusut, ceea ce conduce la
uniformizarea rel iefului corpu lui acului, atenuării urmelor de fasonare prin raclaj sau
prin abraziune neinlăturate prin fasonarea finala sau finisare etc.
Modificarea formei se manifestă la nivelul conturului intern şi extern al
perforaţiei, care este tocit; marginile perforaţiei dobândesc un aspect rotunj it prin
contactul dinamic intens cu firul sau fibra care serveşte la asamblare (Stordeur-Yedid,
1 979, 1 49- 1 5 1 ).
Examinarea sistematică a suprafeţelor cu ochiul liber, cu lupa şi in m icroscopie
optică de m ică putere (măriri pânli la x50) a intregului lot al acelor de la Trestiana a
relevat prezenţa netă a urmelor de uzurA, localizate la extremitatea şi partea distală (ED,
PD), partea mezială (PM) şi la nivelul perforaţiilor. În cazul acelor nu este necesar!
precizarea funcţionalitliţii (aceasta fiind evident!), ci numai punerea in evidenţA, analiza
şi interpretarea urmelor de utilizare.
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Ambele categorii de urme de uzura menţionate mai sus (modificarea aspectului
suprafeţelor şi a formei) se pot observa şi pe acele care compun · lotul analizat de noi.
Acestea prezinta tlrA excepţie, dar in masura variabilă, urme de lustru, localizate mai ales
pe părţile distal! şi mezial! (fig. 1 ; 212, 3; 3A/ I ; 38/ 1 , 3, 4). Ilustrativ! este situaţia piesei
TRS/1 3 1 , care nu are urme de lustru pe partea proximală, unde se observA incA foarte bine
fasciculele de striuri de fasonare finalA prin abraziune oblicA; pe aceeaşi piesA. striurile
largi de abraziune axiall, produse in timpul operaţiei de ascutire, au fost estompate prin
contactul repetat cu un material suplu - piele sau tesAturi (fig. 211 ; JA/2; 38/2; 4/1 -4). De
asemenea, rotunj irea sau tocirea functionala a marginilor perforaţiilor se constata la toate
exemplarele care au prezervat (integral sau partial) dispozitiwl de retentie (fig. 2-4).
Analiza in microscopic electronica a unor piese databile in etapa târzie a culturii
magdaleniene, provenind de pe teritoriul Franţei, a pus in evidenţA existenta unor urme
de tocire slabe, localizate la PD şi PM, rezultat al coaserii unor piei subţiri neperforate
sau mai groase, dar perforate in prealabil cu un vârf oarecare de os; aceste observaţii au
fost confirmate prin reconstituirile experimentale (8ouchud, 1 977, p. 257-266). Tocirea
mai intensA este, foarte probabil, rezultatul coaserii unor piei mai groase, perforate
inainte sau neperforate (cum sunt cele de bovine), ca şi a materialelor textile.
În opinia noastra, fracturile de uzurA functionalA reprezintA urmele cele mai clare
ale utilizArii acelor; un punct de vedere diferit exprimA D. Stordeur, care considerA
dificilA interpretarea fracturilor acelor, din cauza incertitudinii de producere a lor
integrale în timpul folosirii; în lucrarea la care ne-am referit frecvent pe parcursul
studiului nostru se constatA, însA, cA majoritatea absoluta a fracturilor au o morfologie
care indicA producerea lor pe planuri oblice, eliCoidale, prin aplicarea unor forţe de
tracţiune sau de presiune axiale, laterale sau oblice, ceea ce este caracteristic pentru
solicitarile pe care le suferA acele in timpul folosirii (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 5 1 )
F!irli indoialA, este uneori greu sli decel!m fracturile prin accidente survenite in afara
operaţiilor de coasere, ·dar - in mod logic - acestea nu puteau fi atât de frecvente, încât sli
le luAm in considerare la formularea diagnozei funcţionale.
Fracturile constatate la acele din lotul analizat confirmA observaţiile fhcute pe
exemplarele magdaleniene; este vorba de • planuri de fractură prin flexiune obl ice, cu o
morfologie elicoidal!i (convexă sau concav!i), planuri multiple (suprafaţA in "franjuri"
sau "dantelata"), local izate la nivelul ED, PD, PM, PP; • planuri de fracturA prin impact
(microaşchieri produse la ED) (fig. 1 , 4/ 1 , 5-7, 9A/ l -4, 1 3); • planuri de fractură prin
tracţiune, combinată cu fractura prin flexiune (cazul fracturlirii perforaţii lor) (fig. 2, 3 ,
1 3). D e remarcat e li planurile d e fractura respective n u sunt rectilinii, indiciu clar al
producerii lor atunci când osul era incA suficient hidratat, respectiv, nu-şi pierduse
caracteristicile mecanice normale (elasticitatea). De aici o alt! concluzie, confirmat! de
stud iile taphonomice şi experimentale, anume că acele (ca şi majoritatea artefactelor de
os) se confectionau într-un interval de timp relativ scurt dupa sacrificarea animalelor.
Durata de utilizare a acelor nu era prea lunga, din cauza fracturarii relativ rapide, care le
fhcea inutilizabile şi impunea fie abandonul lor, tie aplicarea operaţiilor de reparare sau
reamenajare (a parţi i active şau a perforaţiei) (cf. infra, 6. 1 2).
Analiza statistica a fracturilor in lotul acelor de la Trestiana releva urmAtoarea
situatie: un număr de patru piese au suferit fracturi unice (la nivelul ED şi al PM piesele TRS/1 3 1 -33, TRS/11 4); 1 2 piese prezinta fracturi duble, majoritatea survenite la
.
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nivelul ED şi PD (7 piese); restul fracturilor este disipat in cazuri nesemnificative din
punct de vedere cantitativ-statistic ( 1 -2 situaţii pentru fiecare); trei dintre "urechi le"
păstrate au fost rupte in timpul coaserii (fig. 1 4, tab. 8 şi histogramele I l , 1 2).
Maj oritatea ?.celor s-a fracturat in treimea superioară (PD) sau la cea jumătate
din lungime (PM), ceea ce ar putea indica producerea fracturilor la mişcarea 1 (de
impungere), intr-un material gros, dificil de străpuns - eventual - materialul fi ind pliat
(fhră găuri prereal izate) sau la mişcarea 2 (tragere din material), prin apl icarea unor
forţe laterale; la acest moment al operaţiei de coasere şi din aceleaşi cauze se fractura şi
perforaţia la cea. 1 /2 din diametru! mare (fig. 1 3).
Tehnica de coasere cu acul cu ureche" implică apl icarea a douli procedee
"
principale: • realizarea prealabilA a perforaţiilor in materialul de asamblat, acul având
doar rolul de trecere facilă a firului prin acestea; in funcţie de soluţia asamblllrii
materialului (cusliturli paralelă cu marginea sau oblică, firul trecând peste margine), acul
străpungea, probabil, mai multe perforaţi i o dată, materialul fi ind pliat; acesta era
probabil cazul materialelor groase (piei de bovine, ţesături groase). Este de notat faptul
că eschimoşii şi curelarii modemi folosesc, in mod predi lect, această tehnică; aplicarea
soluţiei descrise în preistorie pare a fi sprij inită şi de studi ile experimentale (Bouchud,
1 977, p. 257-266); • realizarea perforaţiilor in momentul coaseri i, acul fhcând atât
perforaţia, in cadrul m işcării 1 (de impungere), cât şi trecerea firului prin perforaţia
respectivă. Aceasta soluţie a fost, probabil, apl icată in preistorie pentru asamblarea
materialelor subţiri (piei şi ţesături); de amintit faptul că pieile (chiar şi cele subţiri) sunt
mult mai greu de străpuns atunci când sunt umede, sol icitând aplicarea unor forţe mai
mari, care augmentează, corespunzător, riscul de fracturare a ustensilelor de cusut.
Este de acceptat că in preistorie se întâlneau ambele situaţii de uti lizare a acelor
de cusut (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 9 1 , 1 92); pentru folosirea acelor, analogii
etnografice, fibre util izate, cf. şi Feustel, 1 973, p. 1 73- 1 75 .
Prin parametri i lor morfometrici (lungime şi diametre relativ mari î n comparaţie
cu exemplarele magdaleniene), acele neolitice analizate de noi par a fi fost concepute cu
un grad de robusteţe care sli permită utilizarea lor la coaserea unor materiale groase (piei
de ovicaprine şi de bovine, ţesături de lânll). Este probabil cll acestea erau perforate in
prealabil cu ajutorul vârfurilor de os, de o mare diversitate, cu rol multifuncţional,
întâlnite în toate aşezllr ile neolitice (şi nu numai in cele timpurii de tip Starl!evo-Criş),
vârfuri realizate din aşchii diafizare sau din semimetapodi i de ovicaprine; pentru
repertoriu l vârfurilor din M DA descoperite la Trestiana vezi Beldiman, 1 999, p. 4084 1 2 ; Popuşoi, Beldiman, 2000.
În privinţa tirului sau fibrei de coasere (vegetale sau animale), diametrelc
interioare ale perforaţiilor acelor de la Trestiana indici grosimi de cea. 1 -3 mm (tab. 6).
6. 12. Reamenajarea părţilor deteriorate.
Fracturarea relativ frecventa a acelor impunea fie abandonul lor, fie - atunci când
segmentul păstrat permitea - aplicarea operaţiilor de reparare sau reamenajare.
Reamenajarea se putea aplica la:
• partea activă (PD sau ED); ca operaţii tehnice, vârful era cioplit sau raclat de
jur-împrej ur pe o lungime de cea 20-30 mm, ceea ce fhcea ca noua PD să capete un
aspect faţetat. Reamenajarea putea continua prin pol izarea circulară pe un suport dur fix
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sau mobil, determinând eliminarea totală sau parţială a faţetelor de Ra; abraziunea
axială putea fi, de asemenea, procedeul unic de reamenajare.
Decelarea indiciilor de reamenajare pe piesele intens folosite (tocite, lustruite) este
destul de dificilă. Între criteriile care ne permit să identificăm un ac reparat se numliră: •
diferenţa de patină dintre corp şi partea activă (PD); • margini nealterate la partea activă
(faţete) şi striuri de fasonare netc, în contrast cu restul corpului; • lungimea mai micii a
corpului (indice de alungire mai mic şi indice de robusteţe mai mare) (Stordeur-Yedid.
1 979, p. 149); pentru morfologia PD reamenajate, cf. Beldiman, 1 999, pl. 1 29- 1 33
(diverse vârruri aparţinând culturii Star�evo-Criş); (Russel, 1 985, p. 28, fig. 1 ).
Această situaţie se întâlneşte intr-un singur caz in lotul de ace analizat, respectiv
în cazul piesei TRS/1 1 5; în comparaţie cu piesa identica TRS/1 3 1 , ea este mai scurtli cu
aproape 1 /2, indicând în mod indubitabil producerea unei fracturi funcţionale la n ivelul
PD iniţiale, urmat!! de o reparare prin Ra sau Aa; PD este foarte tocită, astfel că l ipsesc
alte indicii de reamenajare;
urechea"); se
• dispozitivul de retenţie a fi rului (perforaţia proximală sau
"
proceda la regularizarea porţiunii fracturate prin abraziune transversală sau obl ică,
amenajarea suprafeţei şi reperforare (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 43-1 49). Aceasta
situaţie nu este întâlnită Ia nici unul d:ntre exemplarele studiate de noi.
7. Asocieri tipo logice specifice în complexe. Ocupaţii documentate.
Asocierea pieselor de tipul acelor cu .,ureche" în complexe i lustrează, în general,
contextele curente domestice ale descoperirii in situ ale acestora şi ale utilizării lor: este
vorba de contexte de utilizare, de stocare şi de abandon (contexte intra-sit) - vezi
histograma nr. 5. Lipsesc indiciile legate de contextele spec ifice de fabricare, aceasta şi
datorita neintegrării datelor privind inventaru l complet al locuinţelor în discuţie (mai
ales inventarul l itic).
Pe baza paralelelor cu alte situaţii, este de acceptat însă ipoteza dupli care
fabricarea artefactelor din M DA, inclusiv a acelor (ca şi a lingurilor-spatule şi a altor
tipuri) se fllcea în contextul domestic obişnuit al fiecArei gospodări i şi nu i lustra
practicarea unui meşteşug specializat.
Asocierile în complexele care au livrat un număr mare de piese din M DA (8/L 4;
C/L 2; CIL 3; C/L 6) argumentează ipoteza complementarităţii funcţionale al unor tipuri
de artefacte din M DA, susţinute şi de rezultatele analizei urmelor de uzură (vezi supra,
6. 1 1 .); astfel, ilustrativ în acest sens este cazul complexului C/L 3, din care provin 25 de
piese din MDA; 1 2 dintre ele sunt vârfuri diverse (utilizate la împletit sau, mai probabil, la
perforarea materialelor care urmau a se asambla prin coasere), iar cinci sunt ace de cusut.
8. Concluzii. Elemente generale, de natură paleotehnologică şi paleoeconomică.
Priorităţile pe care le are aşezarea de la Trestiana în studierea I M DA preistorice
au fost deja subliniate în mai multe rânduri (Popuşoi, 1 980a; 1 982; Popuşoi, Beldiman,
1 998; 2000; Beldiman, 1 999; 2000; 2000a; 200 1 ; 200 1 a).
Importanţa particulară a acestei aşez!lri constă în consistenţa lotului de piese
I M DA şi în importanţa particulara a reprezentarii pregnante (neîntâlnită în alte şituri
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neolitice timpurii) a unor grupe şi tipuri de unelte, intre care acele de cusut de tip 1 A 1 2
a ("cu ureche") ocupa locul de frunte (alaturi de lingurile-spatule, tratate special cu alt
prilej (Popuşoi, Beldiman, 1 998). Efectivele respective ramân de referinţă pentru
studierea acestor tipuri de piese, atât sub raport tipologie, cât şi (mai ales)
paleotehnologic - al precizării etapelor " lanţului operator" al fabricarii şi al utilizării aşa cum am incercat sa relevăm in rândurile de mai sus.
Acele de cusut de os formează cel mai mare şi cel mai timpuriu lot cunoscut pâna
in prezent la noi şi unul dintre cele mai importante din aşezările culturilor neolitice
timpurii (şi nu numai) din aceasta parte a Europei. RemarcAm posibilitatea optimă pe care
ele au oferit-o in studiul microurmelor de fabricare, decelarea indiciilor tehnice şi
reconstituirea ipotetica a unor procedee de perforare a MDA, cum sunt rotaţia continuă,
şănţuirea axială combinată cu rotaţia alternativă şi şănţuirea axială (burinaj). La fel de
importante se dovedesc, alaturi de observaţiile asupra schemei tehnice a fabricarii acelor,
cele privitoare la urmele de utilizare, observaţii efectuate - in premiera - asupra unui lot
de artefacte neolitice timpurii de acest tip. Datele noastre au confirmat informaţiile deja
vehiculate in l iteratura de specialitate şi au adus noi precizări şi nuantari.
Practicarea cusutului ca modalitate de asamblare curentă a materialelor de
origine animală (piei de bovine şi ovicaprine, cerb etc.; tesaturi de lâna) sau, eventual şi
vegeiala (probabil tesaturi de in, spre exemplu), este in mod elocvent i lustrata prin
prezenţa frecventă a acelor in complexele de locuire explorate. Folosirea
complementara a artefactelor din MDA se verifică şi in acest caz, prin asocierea
frecventă şi in efective semnificative a acelor cu vârfurile de os.
În incheiere, consideram că aportul IMDA la elucidarea unor aspecte
paleoeconomice specifice culturilor neoliticului timpuriu este în mod concludent ilustrat şi
prin analiza exhaustivă a lotului acelor de cusut cu perforaţie proximala din situl de
referinţă Star�evo-Criş de la Trestiana. La parametrii săi, reliefaţi în detaliu, se pot raporta
de acum datele altor loturi sau piese izolate, încadrate in paleoliticul superior, neolitic sau
in alte epoci preistorice şi descoperite la noi (Beldiman, 200 1 ), sau in alte· părţi ale Lumii
Vechi, mai apropiate sau mai depărtate de teritoriul României (a se vedea supra, 6.8.,
situaţia descoperirilor de la Mureybet-Siria, care a permis paralele viabile).

Tabel nr. 1
Tipologia acelor de os epipaleolitice şi neolitice timpurii din România
Subtlp

Variantă

1 A1 2 a
Ac de cusut cu ureche

1 A1 2 a1
Ac de cusut cu perforaţie circularA
1 A12 a2
Ac de cusut cu perfora�e ovaiA
1 A1 2 a3
Ac de cusut cu perforaţie elipsoidaiA
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Tabel nr. 2
Trestiana - ace de cusut: evidenţa generală, tipologia şi provenienţa
Nr.
crl.

Indicativ

Nr.
inventar

1.

TRS/1 26

8027

2.

TRS/1 27

8698

3.

TRS/1 28

4.

TRSn 29

5.

TRS/1 30

6.

TRS/1 31

Tip/Sub tip/
VariantiJ
I A12
I A 12

Nivel

Complex

1

C/L 3

1

C/L 3

I A 12

1

C/L 3

I A 12

1

C/L 3

1 A12 a1

1

CIL 3

8012

1 A12 a3

1

BIL 4

8014

1 A12 a3

1

BIL 4

I A 12

1

BIL 4

8695

7.

TRS/1 32

8.

TRS/1 33

9.

TRS/1 34

8015

I A 12

1

CIL 2

10.

TRS/1 35

8310

1 A12 a3

1

C/L 2

11.

TRS/1 36

8309

1 A12 a2

1

CIL 2

12.

TRS/1 37

8308

I A 12

1

13.

TRS/1 63

8995

I A 12

1

CIL 2

14.

TRS/1 64

8997

I A 12

1

CIL 7

15.

TRS/11 4

I A 12

11

CIL 4

16.

TRS/11 5

I A12 a3

11

C/L 5

8774

CIL 7

Tabel nr. 3
Trestiana - ace de os: materii prime (speci i şi elemente scheletice)
Nr. crl.

Specia

Indicativ

1.

TRS/1 26

2.

TRS/1 27

3.

TRS/1 28

4.

TRSn 29

5.

TRSn 30

6.

TRSn 31

7.

TRSn 32·

8.

TRSn 33

9.

TRS/1 34

10.

TRS/1 35

11.

TRS/1 36

12.

TRS/1 37

13.

TRS/1 63

14.

TRS/1 64

15.

TRSn/ 4

16.

TRS/11 5

8
oc

OL

MP

8
8
8
oc
8
8
8
8
8
oc
oc
8
8
8
8
8

Legenda:
Bovine (domestice?)

1

Ovlcaprine
Os lung neldentlflcab/1
Metapod
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Tabel nr. 4
Trestiana - ace de cusut: starea de conservare
Starea de conseNare

Nr. crl.

Indicativ

T

ED
PD
PM

pp

T

ED

Fragmentar > 112
PD

PM

PP

Lee;end a:

Pled lntrea/b/11
Extremitatea dlstall
Partea dlstall
Partea mez/all
Partea proxlmall

Tabel nr. 5
Trestiana - ace de cusut: morfologia
Motfologia
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Legenda la Tabel nr. 5 :
Profil: R = Rectiliniu; C = Curb. Contur: E D : 1 Concav; 2 Obtuz; 3 Dantelat; Ascuţit (ED
intreagA). Margini 1 Rectlllnil paralele; 2 Rectlllnll convergente; 3 Rectlllnll divergente; 4
Convexe convergente; 5 Convexe divergente. Secţiune: 1 CircularA; 2 Ovall; 3 PollgonaiA; 4
Rectangularl; 5 Convex-concavA cu margini rectlllnll; 6 Convex-concavA cu margini
convexe. Perforaţia (Pf}: 1 CircularA; 2 OvaiA; 3 Ellpsoldall.

Tabel nr. 6
Trestiana - ace de cusut: morfometria {mm}
L
Nr. crl. Indicativ

1.

TRSR 26

2.

TRSR 27

3.

TRSR 28

4.

TRSR 29

5.

TRSR 30

6.

TRSR 31

7.

TRSR 32

8.

TRSR 33

=

Fr

fr

CD

PD

25, 3

312
211,8

413,5

23,3
28,6
62

142

54

2,5

4

312

3,512,5

413

3, 612, 7

3,812,8

5

o

3,813
2

3,5
1 716

45,4

4

4,513

1!V2,5

411,5

9

22

413
614

2114

911, 5

14

1415

614

1915

512

29

412

14

413

TRSR 35

11.

TRSR 36

12.

TRSR 37

30,4

2,512

312,5

13.

TRSR 63
TRSR 64

312!5
312,5

3/i/3! 1

14.

33!6
34, 2

15.

TRSR/ 4

41,3

16.

TRSR/ 5

3

4,5

312,5

514

64
33,3

812

614

3, 713
615
715

5

2,811, 64 3,8912,58 4,8613,63 5,913, 5 14,914, 5 512,2

Legenda:

PiesA intregibih11; Fr = Piesa fragmentara; fr = Fragment; CD

=

Indici

Indicativ

IA = 24,33
6.

TRS/1 31

16.

TRSI/1 5

IR = 0,042
IP = 10, 14
IA = 18,20

1

IR = 0,05
IP = 6,50

Legenda:

Indice de alungire (IA) = L tot x 1 00 diametru! PM;
Indice de robusteţe (IR) = diametru! PM (maxim) L tot;
Indice de amplasare a perforaţiei (IP) = L tot 1 distanţa dintre EP şi marginea
interioara a perforaţiei

1
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14
13

Calibru distal; Pf = Perforaţia

Tabel nr. 7
Trestiana - ace de cusut: indici
Nr. Crl.

EP-Pf

715

3

TRSR 34

1 16,5

lnt

6

140

77

Pf
Ext

512,5

9.

91

pp

PM

413

10.

Valori medii

i

f

Diametru
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Tabel nr. 8
Trestiana - ace de cusut: localizarea fracturi lor de uzura funcţională
Segmentul piesei
PM
PMIPP

Pf

Histograma nr. 1
Trestiana - ace de os: reprezentarea materiilor prime (specii/elemente scheletice)
15
10
5
o

ID
c

!

..J
o

c

·c
CL
rJ

5

ID

H istograma nr. 2
Trestiana - ace de os: starea de conservare

ED
PM

i-PP

ED
PD
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PM

Total

Ace de cusut Stari!evo-Criş de la Trestiana
H istograma nr. 3
Trestiana - ace de os: structura tipologică

I A12

I A12 a1

1 A12 a3

I A12 a2

H istograma nr. 4
Trestiana - ace de os: distribuţia cantitativă în complexe

4

3
2

1

B/L 4 C/L

2

C/L 3 C/L 4 C/L

5

C/L 7

o

H istograma nr. 5
Trestiana - ace de os: distribuţia tipologie! în complexe
6
5

O I A12 a3

4

3
2
1

o

�

BIL 4

II I A1 2 a2

C/L 2 C/L 3

11 D

C/L 4

1

C/L 5 C/L 7
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H istograma nr. 6
Trestiana - ace de os: morfologia profilului şi a ED

6
5
4

15

Contur ED

Profil

10

3

5

2
1
0 +--..___---'__,.---'-'==---,-Concav

Obtuz

o

+----'-----'--.,....-

Ractilinlu

Ascuţit

Curb

Histograma nr. 7
Trestiana - ace de os: morfologia marginilor
• Rectlllnll convergente II Rectlllnll divergente

• Rectlllnll paralele

Margini

8

1

4
2
o

pp

PM

PD

Histograma nr. 8
Trestiana - ace de os: morfologia EP

1 ,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Contur EP

...
_
_
...._....

_
_

o +--__._

Convex

Ra ctlllniu
orizontal
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Histograma nr. 9
Trestiana - ace de os: morfologia secţiunilor

6

• circulara

• evala

D Rectangulara

1111 Convex-concava 1

• Pollgonala

• Convex-c:oncava 2

Sectiuni

5

4
3
2
1
o
ED

PD

PM

pp

EP

H istograma nr. 1 O
Trestiana - ace de os: morfologia perforaţiilor

Histograma nr. 1 1
Trestiana - ace de os: morfologia margini lor; distribuţia cantitativa a fracturi lor de
uzura funcţional!.
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H istograma nr. 1 2
Trestiana - ace de os: localizarea fracturi lor de uzură funcţională.
P M - Pf

P M/ P P - Pf

Loca l iza re a

P M - PP

fra ctu ri l o r

PM

ED - Pf

ED - PM

J-----'

ED - P D
ED

o

2

3

4

5

6

7

8
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L'INDUSTRIE DES MATIERES DURES ANIMALES
DANS LE SITE DE STARCEVO-CRIŞ
DE TRESTIANA, DEP. DE VASLUI. AIGUILLES Ă CHAS
Risumi

Situee dans la partie Sud de Ia Moldavie (Est de la Roumanie), ) ' importante
station du Neolithique ancien de Trestiana, comm. de Griviţa, dep. de Vaslui est bien
connue par les resultats des recherches systematiques conduites par E. Popuşoi et qui se
sont poursuivis pendant une trentaine d'annees { 1 964- 1 996). I l s'agit de site
pluristratifie le plus extensivement fouille de Roumanie et appartenant ă Ia culture de
Star�evo-Criş. Dans les deux niveaux d'occupation, attribues au phases I I I B et IV A de
cette culture et dates au 5.500 et 5.250 Cal B.C., on a mis au jour Ies vestiges des 27
huttes. autres complexes - foyers, fosses, un four et I l tombes d'inhumation. Parrni les
riches categories de l'inventaire mobil, une place privi legiee occupe ) ' industrie des
matieres dures animales - I M DA (plus de 1 00 objets), qui a fait deja le sujet de plusieurs
ouvrages (voir la bibl iographie).
Par son theme et le fa�on d'approche, l'ouvrage constitue une premiere dans Ia
recherche prehistorique de I'Est et du Sud-Est de . I'Europe; on suit les criteres
methodologiques recemment proposes par Ies ouvrages de reference fran�ais (D.
Stordeur, H . Camps-Fabrer, A. Averbouh, N. Provenzano). Toute ă la fois, l 'analyse
etroite a permis de faire certains precisions typologiques et paleotechnologiques
nouvelles en ce qui concerne Ies aigui lles ă chas du Neolithique ancien, categorie de
I ' I M DA prehistorique moins etudiee systematiquement.
Cette etude a pour but I'exploitation integrale des dates et observations (y
compris par l 'examination des surfaces au microscope optique - jusqu'a x50), en fin de
deceler, definir et interpreter Ies traces de fabrication de d'usure fonctionnel le. Ainsi on
peut envisager les aspects du contexte paleotechnologiques et paleoeconomique de
l'apparition et utilisation des aiguilles ă chas aux premieres communautes neolithiques
de I'Est de Ia Roumanie.
Le plus ancien aiguille ă coudre decouvert jusqu'ă present en Roumanie
(fragmentaire - moitie distale) et le seul signale avant le Neolithique provient du site
epipaleolithique de Dubova - "Cuina Turcului" (partie Sud-Ouest du pays, au "Portes de
Fer" du Danube); il s'agit, probablement du type ă chas.
Les aiguilles ă chas du Neolithique ancien de Roumanie connues par les auteurs
ont ete decouvert dans quatre stations et compte 20 objets, dont plus de 3/4 appartennent
au site de Trestiana. L'effectif total des aiguilles ă chas de ce site est inedit, assez Iarge
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( 1 6 exemplaires) et ayant les surfaces faiblement affectees par 1 'agencement
taphonomique, ce qui pennet la lecture integrale des stigmats de fabrication et
d'utilisation. Tous les objets sont fragmentaires (plus de moitie de longueur preservee)
et fragments (moins de moitie de longueur preservee) - voir le tableau no. 4, 8,
hystogrammes no. 2, 1 1 - 1 2 et fig. 1 , 5-7, 14.
Les objets ont ete decouvert dans les deux niveaux neolithique du site (niveau 1,
indicatif TRS/1 1). L'absence des differences
14 - indicatif TRS/1; niveau I l, 2
typologiques sensibles a pennis l'analyse du lot sans discrimination stratigraphique.
Dans la typologie recemment proposee pour I' IMDA prehistorique de Roumanie
(Paleol ithique superieur - Neolithique ancien, voir Beldiman 1 999), les aigui lles ă chas
appartennent au type 1 A 12; selon la morphologie des bords de la partie proximale et du
chas on dece le trois sous-types - 1 A 12 a 1 - a3 (tableau no. 1 ).
Les matieres premieres utilises pour la fabrication des aiguilles ă chas de
Trestiana sont les os longs de mammiteres (probablement les metapodes) de ovi-caprins
(trois exemplaires) et de bovine ( 1 3 exemplaires) - tableau no. 3 et hystogramme no. 1 .
Trois complexes ont livre entre deux et cinq objets, parfois appartennant aux sous
types differents
tableau no. 2 et hystogramme no. 5. Panni les parametres
morphologiques et morphometriques des aiguilles ă chas de Trestiana on remarque la
longueur (deux classes: 1 20- 140 mm et cea 1 00 mm) et les gros diametres; il s'agit
d'objets robustes, probablement aptes ă coudre des solides souples epais (peaux de bovine
et d'ovi-caprins, materiels textiles comme tissues de laîne). Etant donne le haut degre de
fragmentation de l 'effectif, les indices calcules n'ont que signification constatative.
La plupart des aiguil les ont le profil droit, tandis que deux sont legennent
courbes (un par fa�;onnage, TRS/1 3 1 ; un par les constrictions du support anatomique 
metapode d'ovi-caprins, TRS/1 35) - tableau no. 5 et hystogrammes no. 6- 1 O. La
majorite des aiguilles presentent: • ED fracturee concave; • PD avec les bords droites
convergents et convexes convergents; • PP avec les bords convexes divergents; • le
contour de I'EP droit et convexe. D'apres sa longueur (moins de moitie par rapport ă
celle de TRS/1 3 1 qui est tres proche typologiquement - et la morphologie de la -PD),
TRS/11 5 semble etre un objet repare (reaffute). La morphologie des sections est
variable selon differentes parties des aiguilles: circulaire; ovalare; polygonale;
rectangulaire; faces convexes-concaves, bords droites; faces convexes-concaves, bords
convexes (fig. 1 0). Six objets ont conserve le chas; leur fonne en plan est circulaire,
ovalare (un cas chaque) et al longe biconvexe ou biogivale (quatre cas).
Le schema technique de fabrication des aiguil les ă chas neolithiques de
Trestiana inclut quatre grandes etapes, bien connues dans le cas d'objets
paleol ithiques aussi (fig. I l A) .
Le debitage ne dispose pas d'indices directes, etant donne l'absence des blocs ou
fragments de matiere premiere en stades primaires de modification volumetrique; on
peut admettre que les aiguilles ont ete fabrique a partir des fragments des os longs
obtenues par fracturation/eclatement par percussion lancee directe ou sur baguettes
resultant par fracturation/enlevement par percussion lancee indirecte, rainurage ou
abrasion en surface; les epiphises ont ete detachees par eclatement/percussion directe
Iancee, sciage transversal ou abrasion lineaire (ă la ficelle). Toutes cettes procedees
caracterisent le debitage longitudinal et transversal des matieres dures animales dans le
-
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contexte paleotechnologique du site de Trestiana (voir, par exemple, Ia "chaîne
operatoire" de la fabrication des cuil lers-spatules), ainsi que celui d'autres sites du
Neol ithique ancien de Roumanie et d'Europe Centrale/de Sud-Est (ou d'ailleur).
La premiere etape du fa�onnage (fa�onnage des supports) comprend toutes Ies
operations consistant ă modifier la forme du support, qui acquise sa forme generale et
certains attributs morphologiquement marquants (perforations etc.). La plupart des
aiguilles ă chas de Trestiana ont ete fa�onnes integralement; exceptions sont les
exemplaires pris sur metapodes de ovi-caprins, qui gardent sur Ia face inferieure de la PP
des portions de la face anatomique (inteme/medulaire). Les traces de fa�onnage preservees
sur les objets etudies permettent de deceler l'abrasion (axiale et oblique) sur support rigide
fixe (meu le dormant) et le raclage axial. L'amenagement par amincissement de Ia P P en vue
de percement du chas est fait par abrasion oblique (voir TRS/1 3 1 ).
Les traces de percement du chas, ainsi q ue celles de fa�onnage des bords de la
PP - centrage du chas - superposent les stigmates d'amenagement des faces de la PP, ce
qui prouve clairement la succession des operations (voir le meme TRS/1 3 1 ). Les chas
om ete amenages par percement transversal ă la PP, en appliquant les procedees :
rotation circulaire uni laterale ă aide du foret (ă archet?) - TRS/1 30; sur une des faces on
observe les traces d'un rainure d'attaque; l'approfondissement axiale bilaterale d'une
rainure (burinage, rainurage) et enlargissement par rotation alternative - TRS/1 .36; la
rainure est plus ample sur la face inferieure (concave); l 'approfondissement axiale
bi laterale d'une rainure (burinage, rainurage) - TRS/1 3 1 -32, 35; TRSIII 5. Le choix
technique des solutions du percement ă determine la morphologie des chas.
Le fa�onnage de finition a pour but de centrer le chas et de donner au corp de
l'aiguille sa forme definitive; dans le cas du lot d'objets de Trestiana on peut observer
les traces de cette etape sur TRS/1 3 1 , qui conserve sur les bords de la PP Ies str ies
d'abrasion oblique et superposent les stigmates semblables des faces . I l est probable que
le fa�onnage de finition a ete aplique par raclage axiale aussi (TRS/1 30, 32), mais les
traces specifiques sont estompees ou efacees par util isation . On peut aussi envisager
l 'ex istence de la demiere etape de fabrication des aiguilles de Trestiana (la finition par
pol issage ou faible raclage axial), mais les stigmats correspondants ne sont pas
decelables d'une maniere irefutable â cause de l ' usage intense.
On evoque plusieurs analogies des aiguilles de Trestiana dans ! ' Europe et le
Proche Orient - voir la bibl iographie; â cette occasion on constate la dispersion des
decouvertes et Ies faibles effectifs en provenance de chaque site. La seule exception
enregistree par nous ă travers le depou il lement de la bibl iographie est le lot d'aiguil les
de Mureybet, Syrie (Cauvin, Stordeur 1 978), tres proche dans plusieurs egards de celui
de Trestiana; on confirme ainsi partiel lement les constatations de D. Stordeur dans le
sens que le percement par approfondissement d'une rainure est apll ique sur metapodes
de petites erbivores, mais non d'une maniere preferentielle/exclusive; ă Trestiana en
trois cas Ies chas des aiguilles sur os Iongs de grandes erbivores (bovins) ont ete
nmenages par Ia meme technique.
·
Les stigmates d'utilisation des aiguilles de Trestiana sont: modification de
!'aspect des surfaces (lustre intense sur Ies PD et PD; micropolis d' usure); modification
de forme - emoussement des aretes ă l'interieur et au bords du chas, ă cause du
frottement du I ien; fractures d'usure uniques (4) et doubles ( 1 2) produites par tlexion,
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impact et traction au niveau de la E D, PD, PM, PP, chas - voir fig. 1 3- 1 4 . La majorite
absolute des fractures est localisee sur la moitie distale des objets; les chas sont
tractures en proportion de 50%. Etant donne la solidite des aiguilles etudies et le
lustrage intense, ainsi que la fracturation frequente des ustensiles on peut admettre que
le percement du materiei a coudre ne c'etait fait pas prealablement, a l'aide d'un pointe
quelconque; d'autre part, on ne peut pas eliminer cette solution banale, qui facilite
l'operation d'assembler des materiels epais. Parmi les pieces de Trestiana se trouve une
seule avoir subi le reparation (TRS/1 1 5), respectivement le reamenagement/reafffitage
de la partie active par abrasion axiale (probable).
Le contexte de la decouverte des aiguilles de Trestiaria (exclusivement dans les
logements de type huttes), ainsi que leur association avec d'autres artefacts sur matieres
dures animales indiquent leur contexte d'utilisation, stockage et abandon banal,
domestique; on ne dispose pas d'indices de fabrication specialisee de cette categorie
d'objets. Le complexe C/L3 a livre 25 objets sur matieres dures animales, dont 1 2 sont
pointes diverses et 5 sont aiguilles ă chas; dans cette situation on peut envisager
l 'hypothese de la complementarite fonctionnelle de certains artefacts en os, deja
discutee - pointes pour percement prealable du materiei et aiguilles a coudre.
Le lot d'aiguilles â chas de Trestiana est important par son grand effectif et pour
l'analyse paleotechnologique exhaustive qu' il a permis en conditions optimales; les
precisions regardent les etapes de la "chaîne operatoire", les procedees de percement,
l'usure fonctionnelle et l'utilisation se constituent en necesaires elements de reference
pour achever l'etude de cette categorie d'artefacts de !'Europe prehistorique. Toute a la
fois, on a. essaye d'integrer les decouvertes de I' IMDA prehistorique de Roumanie dans
le contexte actuel de la recherche du domaine.
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Hystogramme no. 7 - Trestiana - aigu i l les â chas: morphologie des bords.
Hystogramme no. 8 - Trestiana - aigu i l les â chas: morphologie de I'EP.
Hystogramme no. 9
Trestiana - aigu i lles â chas: morphologie des sections.
Hystogramme no. 1 0 - Trestiana - aiguilles â chas: morphologie du chas.
Hystogramme no. 1 1· - Trestiana - aiguil les â chas: la distribution des fractures d' usure
fonctionnel le.
Hystogramme no. 1 2
Trestiana - aiguilles â chas: localisation des fractures d' usure
fonctionnelle.
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