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– Abstract – 

 
The polished stone axes and adzes are the basic tools of the Neolithic 

farmers, the main means by which they exploited and modified the 
environment. The present study aims to reconstruct the operating chain in the 
manufacturing of these tools, based on the morphological observations and the 
working traces, but also on the information obtained as a result of the 
experimental archaeology studies. From this double perspective, the first part 
of the study deals with the operations of blank preparation, polishing of the 
surfaces and sharpening. The second part of the study describes the operations 
of wood exploatation and working with the tools experimentally made. The last 
part of the study is reserved to some conclusions regarding the functionality 
and efficiency of these tools in daily activities. 

  
Keywords: polished stone tools, axes, adzes, prehistoric tools, the 

Cucuteni culture. 
 

*** 

 

 Uneltele de tăiat din piatră șlefuită sunt elemente de cultură materială de 

importanță deosebită pentru reconstituirea unor aspecte ale economiei, ecologiei și 

vieții cotidiene a comunităților neo-eneolitice. Prin unelte de tăiat din piatră 

înțelegem acele unelte destinate operațiunilor de tăiere și prelucrare a lemnului sau a 

altor materii prime, de tipul topoarelor perforate sau neperforate, teslelor și dălților.  

Lucrarea de față continuă preocupări mai vechi ale noastre, în ceea ce 

privește cercetarea acestei categorii de unelte, concretizate în mai multe studii și 
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lucrări monografice. Amintim aici doar monografia publicată în 2000, în colaborare 

cu C-tin Grasu
1
, studiile publicate în 2003

2
 și 2009

3
 precum și publicarea unor date 

parțiale asupra experimentului arheologic desfășurat la Cucuteni (jud. Iași)
4
, între 

2002 și 2004. În rândurile care urmează, pe baza analizei unor loturi arheologice 

provenite din stațiuni Precucuteni-Cucuteni, din regiunea subcarpatică a Moldovei și 

a observațiilor de arheologie experimentală, vom încerca să oferim precizări mai 

nuanțate asupra aprovizionării cu materii prime, asupra procesului de producție al 

uneltelor de tăiat din piatră șlefuită și, nu în ultimul rând, cu privire la  modul lor de 

utilizare, în cadrul activităților de exploatare și prelucrare a lemnului.  

În ceea ce priveste materiile prime, atenția meșterilor s-a îndreptat cu 

precădere asupra rocilor sedimentare, de duritate medie, mai ușor de prelucrat, 

prezente în formațiunile flișului Carpaților Orientali
5
, în timp ce pentru uneltele care 

necesitau o rezistență sporită, sau pentru cele cu funcțiuni speciale (piese perforate, 

arme, obiecte de prestigiu) erau preferate rocile dure, magmatice și metamorfice, dar 

și gresiile cuarțoase cu ciment silicios. Folosirea acestor roci pentru uneltele uzuale 

era cu totul excepțională, de multe ori piesele de acest fel fiind abandonate într-un 

stadiu de prelucrare intermediar, cum este cazul unor  topoare în curs de prelucrare, 

pe galeți de gresie cuarțoasă glauconitică, din loturile de la Văleni-Piatra Neamț și 

Târpești
6
.  
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Varietatea petrografică cea mai frecvent utilizată de membrii comunităților 

cucteniene, a fost marna brună bituminoasă. În loturile provenite din stațiunile din 

regiunea subcarpatică a Moldovei, pentru care avem date directe, marnele brune 

bituminoase dețin ponderea covârșitoare: 94,9% la Târpești (jud. Neamț), 82% la 

Văleni – Piatra-Neamț, 73% la Bodești-Frumușica (jud.Neamț)
7
. La Ghelăiești – 

Nedeia (jud. Neamț)  și la Poduri-Dealul Ghindaru (jud. Bacău), marnele brune sunt 

prezente în proporție mai mică, 59,5%, respectiv 36,8%
8
, principala sursă de materie 

primă fiind constituită din diferitele varietăți de calcare (calcare de Doamna, calcare 

sideritice, calcare de Tazlău) și gresii, prezente în cantități mari în depozitele 

terigene din imediata apropiere a stațiunilor. Într-o proporție redusă, mai sunt 

prezente unelte lucrate din tuf, lidiană și jasp. Materia primă provenea din 

depunerile terigene, ale albiilor majore ale râurilor carpatice și din terasele acestora, 

situate în imediata apropiere a așezărilor. Această situație este valabilă mai cu seamă 

pentru așezările cucuteniene din regiunea subcarpatică a Moldovei, pentru cele 

situate spre est, trebuie să avem în vedere și alte strategii de aprovizionare cu materii 

prime, asupra cărora vom reveni cu altă ocazie. 

 În cadrul experimentului desfășurat la Cucuteni (jud. Iași) (2002-2004 și 

ulterior, până în 2006), materia primă a fost procurată atât sub formă de galeți, din 

albiile râurilor Bistrița (pl. I/1), Cracău și Pârâul Doamnei (pl.I/2, pl. II/1), cât și din 

materialul detritic de la baza aflorimentelor de pe Pietricica și Cozla, cele două 

înălțimi care străjuiesc orașul Piatra-Neamț. Marna brună bituminoasă a fost materia 

primă folosită preponderent, doar patru piese (trei tesle și un topor) din cele 40 , au 

fost realizate din calcar de Doamna și o piesă (topor) din gresie cuarțoasă.  

Operațiunile de procurare a materiei prime ne-au permis unele observații. 

Astfel, colectarea galeților din materialul aluvionar trebuia să răspundă unor cerințe: 

marimea minimă necesară, pentru amenajarea tipului de unealtă dorit; forma 

galetului, care trebuie să fie cât mai apropiată de cea a uneltei finite; calitatea 

materiei prime, în condițiile în care materialele terigene prezintă un grad ridicat de 

alterare, ceea ce duce la o cantitate mare de rebuturi în timpul prelucrării. În schimb, 

procurarea matriei prime din detritusul de la baza aflorimentelor prezintă o serie de 

avantaje: abundență pe o suprafață  restrânsă; lespezi cu forme și mărimi variate, 

materie primă cu un grad redus de alterare. Cu toate acestea cucutenienii au preferat 

sursele terigene, în detrimentul celor din zonele de aflorare din cel puțin două 

motive: puține comunități se aflau în proximitatea unor aflorimente; consumul de 
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timp și de energie pentru aducerea materiei prime în așezare era cu mult mai mare 

decât în cazul exploatării materialului aluvionar din apropierea locuirii.  

Galeții și lespezile treceau printr-un proces de prelucrare constituit din mai 

multe operații: cioplirea eboșei viitoarei unelte, șlefuirea suprafețelor, pentru 

facilitarea fixării în coadă, ascuțirea și perfoarea, în cazul topoarelor perforate
9
. 

Amenajarea eboșei este prima operațiune, de rezultatul căreia depinde, în bună  

măsură, calitatea uneltei finite. Observațiile arheologice, etnologice și experimentale 

au evidențiat două maniere de realizare a prefabricatelor, care stau la baza uneltelor 

de tăiat neperforate: eboșele paralele și cele transversale
10

.  

Eboșele paralele sunt destinate obținerii uneltelor a căror tăiș este dispus 

paralel cu planurile de sedimentare ale rocii, tehnica de amenajare constând în 

regularizarea laturilor longitudinale, prin desprinderi perpendiculare pe planurile de 

sedimentare
11

. Eboșele transversale presupuneau amenajarea tăișului perpendicular 

pe planul de sedimentare, ceea ce implica tehnici de cioplire mai complexe și o 

îndemânare superioară. Date fiind particularitățile de sedimentare ale rocilor pe care 

le utilizau, meșterii precucutenieni și cucutenieni s-au folosit cu predilecție de prima 

metodă de cioplire, mai facilă, care nu presupunea o specializare extremă. În plus, 

procedeul oferea acestora posibilitatea de a specula filmele și laminele menilitice din 

masa rocii, prin plasarea ascuțișului pe o asemenea menilitizare, sporind astfel 

rezistența uneltei la uzură. Asemenea unelte au fost identificate în loturile de la 

Târpești și Poduri-Dealul Ghindaru
12

. Uneltele cu tăișul dispus transversal, pe planul 

de sedimentare al rocii, sunt excepții în loturile studiate. Doar câteva dăltițe 

prismatice au fost realizate în acest fel, lanțul operator rezumându-se la ascuțirea la 

una din extremități a baghetelor de rocă, șlefuite natural.  

Confecționarea experimentală a eboșelor a oferit informații noi privitoare la 

procesul de producție. În primul rând, a devenit evident faptul că operația de cioplire 

este cea mai sensibilă din întregul lanț operator. Practic, toate rebuturile au apărut în 

acest stadiu al prelucrării, faptul datorându-se, pe de o parte lipsei de experiență a 

cioplitorilor, iar pe de altă parte calității precare a unora din eșantioanele de materie 

primă. Cu acest prilej au ieșit la iveală defectele interne ale galeților procurați din 

                                                        
9 Din motive ce au ținut de obiectivele experimentului, nu am avut în vedere și producerea 

unor topoare perforate, astfel, perforarea, ca etapă a lanțului operator, lipsește din 

prezentarea noastră. 
10 La hache de pierre, carriéres vosgiennes et échanges de lames polies pendant  le 

Néolithique (5400-2100 av. J.C.), (eds. P. Petrequin, C. Jeunnesse), Editions Errance, Paris, 

1996, pp. 34-35. 
11 Ibidem, p. 34. 
12 O. Cotoi, C-tin Grasu, op.cit, p. 69.  
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sursele terigene, datorate alterării avansate a rocii. În al doilea rând, calitatea eboșei 

determină, în bună măsură, calitate uneltei finite și timpul/energia necesar(ă) ulterior 

pentru definitivarea acesteia. În al treilea rând, cioplirea eboșelor paralele s-a 

dovedit a fi o operație relativ ușoară, care nu necesită cunoștinte extrem de avansate 

de cioplire a pietrei, astfel că atât autorul acestor rânduri, cât și studenții și voluntarii 

participanți la experiment au reușit să ducă la bun sfârșit operația, chiar dacă la 

primele încercări rata eșecului a fost destul de ridicată (pl. III/2). Timpul necesar 

cioplirii unei eboșe a fost între 30-40 min, la primele încercări, pe masură ce 

executantul dobândea experiență, operația reducându-se la cca 5-10 min. 

În ceea ce privește metoda de cioplire, am testat două tehnici: tehnica de 

cioplire directă, pe nicovală (pl. II/2), care nu a dat rezultatele scontate, și tehnica 

prin percuție cu ajutorul unui percutor dur (pl. III/1) (galeți din roci dure, de tipul 

gresiilor cuarțoase și menilitelor), care a permis un control mai bun asupra planului 

de lovire și al desprinderilor. Cel mai probabil, această metodă a fost folosită și de 

cioplitorii cucutenieni, după cum indică negativele desprinderilor, vizibile pe 

suprafețele pieselor din loturile analizate. 

Șlefuirea este următoarea operație, prin care unealta dobândea forma și 

caracteristicile funcționale, practic se regularizau suprafețele astfel încât să se 

asigure o fixare corectă în coadă. Observațiile efectuate asupra pieselor provenite 

din loturile arheologice subcarpatice ne arată faptul că o mare parte a acestora (în 

special cele de mari dimensiuni) erau șlefuite destul de sumar, operația fiind redusă 

la maxim, în vederea economisirii de timp și efort.  

 Pentru reproducerea experimentală a operației de șlefuire, am avut în vedere 

două variabile: suportul abraziv utilizat și măsurarea timpului de execuție. În ceea ce 

privește alegerea suportului abraziv, pentru ca operația să se desfășoare cu un 

randament ridicat, ne-am orientat spre roci cu o abrazivitate ridicată, în general 

gresii cu un grad de cimentare mai scazut: gresii oolitice sarmațiene, prezente în 

formațiunile din Podișul Moldovei, gresii cuarțoase, gresii muscovitice, dar și 

microconglomerate, toate originare din regiunea de fliș. Inițial, șlefuirea eboșelor s-a 

facut direct pe suportul abraziv, udat în permanență, ulterior în proces a fost introdus 

și nisipul, ceea ce a dus la creșterea randamentului (pl. IV/1). De pildă, pentru unele 

topoare/tesle confecționate din marne brune (pl. V/1-4), timpul necesar șlefuirii a 

scăzut la cca 30-40 minute, în timp ce pentru piesele de calcar de Doamna, a fost 

necesare 60-75 min. Pentru comparație, șlefuirea unei tesle de calcar de Doamna, pe 

un suport de gresie calcaroasă oolitică, fără nisip, a durat 2h și 45 de minute. Este 

drept, eboșa prezenta unele denivelări, astfel că regularizarea suprafețelor a necsitat 

timp și efort suplimentar, însă diferența de timp este semnificativă.  
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Cât privește eficiența varietăților petrografice, folosite ca suport abraziv, 

cele mai bune rezultate au fost obținute pe gresiile oolitice, cele mai slabe pe gresiile 

muscovitice (timpi cuprinși între 1h:40 min și 3h:49 minute pentru două topoare din 

marnă brună), însă adăugarea nisipului a dus la o nivelare a randamentului. În ceea 

ce privește rocile folosite pentru obținerea uneltelor, marnele brune s-au dovedit cele 

mai ușor de prelucrat, în timp ce calcarele, mai dure, au necesitat efort suplimentar. 

A doua variabilă avută în vedere în timpul experimentului a fost timpul 

necesar șlefuirii, pentru regularizarea suprafețelor și ascuțire. În acest sens, am optat 

pentru cronometrarea timpului efectiv de lucru, cu eliminarea pauzelor pe care 

voluntarii și studenții participanți le făceau destul de des. Timpii necesari șlefuirii au 

variat foarte mult de la o piesă la alta, de la cca 30-40 min până la 3h: 49 min, acest 

lucru datorându-se mai multor factori: materia primă, suportul pe care s-a efectuat 

operația, forța de apăsare exercitată de executant, gradul și calitatea degroșării 

eboșei, mărimea uneltei, etc. Dacă eliminăm din statistică extremele, obținem un 

timp mediu de execuție al șlefuirii între 1h și 1h:30 min, ceea ce, credem noi, ar fi 

destul de apropiat de cel al meșterilor eneolitici.  

În urma șlefuirii, toate lespezile abrazive folosite, au dobândit o alveolare 

similară cu a râșnițelor descoperite în stațiunile Precucuteni-Cucuteni, ceea ce ne 

permite să afirmăm că cel puțin o parte a așa numitelor „râșnițe”, mai exact cele 

amenajate pe roci cu un grad de cimentare scăzut, ar fi putut fi folosite ca suport 

pentru șlefuirea și ascuțirea uneltelor de piatră.  

  Ascuțirea este ultima etapă a lanțului operator, prin care unealta devine 

operațională, formată din două faze: o ascuțire grosieră, realizată pe același suport 

pe care s-a efectuat șlefuirea, urmată de ascuțirea finală, pentru care a fost folosit ca 

suport, o gresie cuarțoasă foarte fină, puternic cimentată (gresie cuarțoasă de 

Tarcău), cu scopul de a obține un tăiș cât mai regulat și ascuțit.  

Ascuțirea s-a făcut cu tăișul dispus paralel cu axul longitudinal al mișcării și 

suntem încredințați că și cucutenienii au procedat la fel. În sprijinul acestei afirmații 

pledează o anumită particularitate a tăișului obținut prin această metodă. Acesta nu 

este plasat perfect simetric, pe axul median al secțiunii transversale, sau paralel cu 

acesta (în cazul teslelor), ci este dispus oblic, aproximativ pe diagonala secțiunii 

transversale (pl.VI/2). Această asimetrie a fost observată la majoritatea topoarelor 

din loturile arheologice studiate și trebuie pusă în legătură cu metoda folosită pentru 

amenajarea tăișului. Pentru confirmarea acestei ipoteze, două topoare au fost ascuțite 

cu tăișul plasat transversal pe direcția mișcării, ceea ce a dus la obținerea unor unelte 

cu tăișul dispus paralel cu axul longitudinal al secțiuii transversale.  
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Ca și în cazul șlefuirii, timpii necesari ascuțirii au variat foarte mult, de la 8-

15 minute, la cca 4h:51 minute, în cazul unor piese de mari dimensiuni, prelucrate 

pe suport umed, fără nisip. Desigur, acestea sunt extremele, majoritatea pieselor 

experimentale au fost ascuțite într-un interval de timp cuprins între 40 de minute și 

2h:30 minute. 

Folosirea acestor unelte, a necesitat fixarea lor în coadă. Din punct de 

vedere arheologic și etnologic, pentru fixarea în coadă a topoarelor au fost 

documetate două metode: fixarea directă și fixarea prin intermediul unui manșon din 

corn de cervideu. Prima metodă constă în introducerea și fixarea uneltei într-un 

orificiu practicat în coada de lemn, fără nici o piesă intermediară; a doua metodă, 

documentată arheologic în vestul Europei, în stațiunile neolitice de pe malul 

lacurilor Chalain și Clairvaux (Franța)
13

, consta în fixarea lamei într-un manșon 

confecționat din corn, apoi, ansamblul era montat în coada de lemn. Scopul era acela 

de a proteja coada de lemn, a cărei fasonare cerea mult timp. În eneoliticul est-

carpatic nu au fost descoperite asemenea manșoane, cu excepția unei piese provenite 

din așezarea de la Gura Căinarului (R. Moldova)
14

, susceptibilă de a fi îndeplinit o 

asemenea funcție, de unde concluzia că purtătorii complexului cultural Precucuteni-

Cucuteni foloseau aproape exclusiv prima metodă de montare în coadă. În 

consecință, în cadrul experimentului am optat pentru fixarea directă în coadă, a 

topoarelor. Cozile au fost fasonate din lemn de fag (Fagus sp.) și ulm (Ulmus sp.), 

capătul în care urma să fie fixat toporul fiind lăsat deliberat mai gros, pentru a 

permite prinderea lamei și pentru a mări rezistența cozii la șocuri (pl. VI/1). Lama 

toporului a fost fixată cu partea distală (opusă tăișului), într-un orificiu scobit, iar 

imobilizarea s-a făcut cu ajutorul unor pene de lemn.  

Pentru cozile teslelor, a fost folosită partea ramificată a crengilor, cu un 

unghi cât mai apropiat de 90 de grade. Ramificația pe care urma să fie montată tesla, 

a fost prelucrată prin cioplire și șlefuire, până a fost obținută o suprafață plană, pe 

care a fost așezată piesa, imobilizarea fiind făcută cu sfoară de cânepă (Cannabis 

sativa) (pl. VI/3). 

Odată elucidate aspectele legate de manufacturarea uneltelor de tăiat de 

piatră șlefuită, se impunea să răspundem la o altă serie de întrebări referitoare la 

randamentul acestor unelte și la modul lor de utilizare, în cadrul activităților de 

exploatare și prelucrare a lemnului: în ce măsură, aceste unelte, obținute din roci cu 

                                                        
13 A-M. Petrequin, P. Petrequin,  Le neolithique des lac. Prehistoire de lacs de Chalain et de 

Clairvaux (4000-2000 av. J.-C.), Paris, 1988, p. 26.  
14 V.J.A. Sorokin, Orudija truda i hozjaiistvo plemen srednego Tripolija Dnestrovsko-

Prutskogo mejdureciîja, Kișinev, 1991, p. 90.  
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o duritate relativ scăzută puteau fi folosite în astfel de activități? Cât de eficiente 

erau aceste unelte, în mâinile agricultorilor neo-eneolitici? Cum erau folosite aceste 

unelte? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări am procedat la tăierea și prelucrarea 

mai multor arbori, cu ajutorul uneltelor experimentale. În acest sens ne-am orientat 

spre exploatarea acelor specii susceptibile de a fi fost folosite de cucutenieni, pentru 

ridicarea locuințelor: stejarul (Quercus sp.), ulmul (Ulmus sp.), teiul (Tilia sp.). Au 

fost efectuate operațiunile de tăiere (doborâre) a arborilor, curățare (de crengi și 

coajă), secționare și despicare, pentru fiecare fiind cronometrat timpul efectiv de 

lucru.  

Prima operațiune a fost cea de tăiere a arborilor, pentru care au fost aleși doi 

stejari, un ulm și un tei. Încă de la începutul experimentului, a fost evident că 

datorită proprietăților mecanice ale rocilor din care au fost realizate uneltele, modul 

de utilizare al topoarelor de piatră este foarte diferit de cel al topoarelor de oțel. Cu 

toporul de piatră, unghiul sub care se aplică lovitura, față de planul fibrei lemnoase, 

este unul foarte ascuțit, tăierea constând într-o așchiere succesivă, de jur împrejur 

(pl. VII/1-2), a trunchiului, până când putea fi doborât fără efort. Tehnica a fost 

deprinsă abia după ce, în decurs de câteva minute, am distrus două topoare din 

marnă brună bituminoasă, cu care am încercat să tăiem într-o manieră similară celei 

cu toporul de oțel. 

Cronometrarea operației a oferit informații - cu caracter orientativ, desigur - 

despre randamentul  acestor topoare. Primul arbore, un stejar cu diametrul de 24 cm, 

a fost doborât în 2h: 11 minute, al doilea, tot un stejar, de 18 cm, diametru, în 1h: 16 

minute. Pentru ulm și tei, timpul necesar doborârii a fost semnificativ mai mic, 27 

minute, respectiv 8 minute. Desigur, acești timpi sunt departe de cei în care operația 

era dusă la îndeplinire de către membrii comunităților neo-eneolitice, în primul rând 

datorită lipsei de experiență a participanților la experiment, iar în al doilea rând, 

deorece doborârea arborilor a fost realizată de o singură persoană și nu în echipă, 

cum bănuim că procedau oamenii acelor vremuri. Cu toate acestea, experimentul ne-

a permis să constatăm că uneltele confecționate din marne brune, în ciuda durității 

lor relativ scazute, sunt pe deplin funcționale, odată deprinsă tehnica de utilizare.  

Următoarele operații, de curățare, descojire și secționare au fost realizate 

doar pentru cei doi stejari. Curățarea de crengi a primului stejar, efectuată de trei 

persoane, a durat 20 de minute, în timp ce pentru curățarea celui de-al doilea, au fost 

necesare doar 5-6 minute. Au fost folosite atât teslele cât și topoarele de piatră.  

Descojirea a constat în tocarea scoarței cu toporul de piatră, pe toată 

suprafața trunchiului, urmată de îndepărtarea acesteia cu ajutorul teslei (pl. VIII/1-
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2). Operația a fost executată prin lovituri aplicate într-un unghi foarte ascuțit, la 

suprafața trunchiului, similare celor de cioplire sau așchiere. Teslele s-au dovedit a fi 

foarte eficiente pentru această operație, trei oameni reușind să descojească primul 

stejar în 1h:12 minute, iar pe al doilea în 59 minute. Diferența a fost dată, pe de o 

parte, de faptul că, în cazul primului trunchi, au fost încercate mai multe metode de 

descojire, iar pe de altă parte, pentru că (în cazul aceluiași trunchi) operația s-a făcut 

înainte de secționare, ceea ce a îngreunat manipularea acestuia în timpul lucrului.  

Secționarea trunchiurilor s-a realizat atât cu toporul (pl. IX/1-2), cât și cu 

tesla (pl. IX/3), modul de lucru fiind similar cu cel al doborârii arborilor. Timpii 

necesari secționării, măsurați pentru ambele categorii de unelte, au fost comparabili: 

44 minute cu toporul și 58 minute cu tesla, în cazul primului stejar; 1h:5 minute, cu 

toporul, 46 minute cu tesla, al doilea stejar. Timpul mai mare, înregistrat pentru 

operațiunea executată cu toporul în al doilea caz, se explică prin uzura accentuată și 

fisurile pe care le prezenta lama toporului, ceea ce a impus o forță și o frecvență mai 

scăzută a loviturilor.  

Ultima operație a fost cea de despicare a trunchiurilor pe lungime. Operația 

a fost dusă la îndeplinire cu ajutorul unor topoare de piatră și a unor pene/țăruși de 

lemn, în modul următor: mai întâi au fost identificate fisuri în trunchiul ce urma a fi 

despicat, într-o asemenea crăpătură a fost introdusă, prin batere, o lamă de topor de 

piatră, folosită ca ic, după care, în crăpătura astfel lărgită au fost introduse succesiv 

pene de lemn, până la despicarea completă a trunchiului. Metoda de lucru s-a 

dovedit foarte eficientă. Deși timpul de lucru nu a fost cronometrat cu aceeași 

precizie, precum în cazul celorlalte etape de lucru, întreaga operațiune, pentru un 

trunchi, nu a durat decât cca 10 minute. Odată cu despicarea trunchiurilor, a fost dus 

la bun sfârșit întregul proces de pregătire a lemnului pentru structura unei locuințe. 

Din acest punct de vedere, experimentul a fost un succes și ne-a oferit prilejul unor 

observații de natură istorică.  

Înainte de toate, experimentul întreprins la Cucuteni a demonstrat că 

uneltele de tăiat, prelucrate din roci de duritate scazută și medie, sunt pe deplin 

utilizabile în activitățile de exploatare și prelucrare a lemnului. Cu siguranță, acesta 

a fost unul dintre motivele pentru care comunitățile Precucuteni-Cucuteni, le-au 

preferat în detrimentul altor roci, mai dure, la fel de ușor de procurat. Abundența și 

facilitatea prelucrării acestor roci a făcut ca de-a lungul existenței lor milenare, 

comunitățile de agricultori eneolitici din spațiul est-carapatic să rămână atașate de 

aceste materii prime și de vechile tehnologii de prelucrare, astfel că abia în perioada 

de tranziție la epoca bronzului se produce un salt calitativ, prin apariția topoarelor de 

silex, vehiculate de populațiile răsăritene din regiunea de stepă.  
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Alte observații prilejuite de experiment au fost cele legate de lanțul operator. 

Producerea acestor unelte presupune utilizarea unor procedee tehnice simple, la 

îndemâna oricui, ce puteau fi executate de orice membru al comunității, fără o 

ucenicie îndelungată, în cadrul unei producții domestice. Desigur, în cadrul 

comunităților de agricultori neo-eneolitici se detașau indivizi cu abilități deosebite, 

dar aceștia nu trebuie văzuți ca artizani specializati, care trăiesc doar din meșteșugul 

lor, ci, în cel mai bun caz, ca meșteri care răspund conjunctural nevoilor comunității. 

Acest model este valabil cel puțin pentru comunitățile din regiunea subcarpatică. 

Cele din regiunea de podiș, dat fiind poziția lor diferită față de sursele de materie 

primă, este posibil să fi adoptat strategii diferite de procurare a materiilor prime 

și/sau a uneltelor finite și/sau de organizare a producției.  

În sfârșit, datorită facilității producerii, randamentului și polivalenței lor, 

uneltele de tăiat din piatră șlefuită au fost unelte de bază ale agricultorilor neo-

eneolitici. Numărul mare de asemenea unelte, descoperite în stațiunile complexului 

Precucuteni-Cucuteni și nu numai, susțin această afirmație. Topoarele și teslele de 

piatră erau mijloacele cu care purtătorii acestui complex cultural smulgeau pădurii 

terenurile necesare agriculturii, procurau lemnul pentru construcție, mobilier, 

activități casnice etc. Conjunctural puteau fi folosite ca unelte de săpat și lucrat 

pământul
15

 sau ca arme. Erau unelte simple, la îndemâna oricui, capabile de a 

îndeplini operații diverse, de unde marele lor succes în tot neo-eneoliticul de la 

răsărit de Carpați. 

                                                        
15 V.J.A. Sorokin, op.cit, p.112. 



DANUBIUS XXXVI   73 

 1 

 

 2 

 
Planșa I. 1. Material terigen în albia râului Bistrița, în dreptul orașului Piatra-

Neamț; 2. Material terigen în albia pârâului Doamna, afluent de dreapta al râului 

Bistrița.  
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Planșa II. 1. Galeți de calcar de Doamna, recoltați din albia majoră a Pârâului 

Doamna; 2. Amenajarea eboșelor prin tehnica cioplirii „pe nicovală” 
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Planșa III. 1. Cioplirea eboșelor prin percuție directă, cu ajutorul percutorului; 2. 

Eboșă amenajată pe un galet de marnă brună bituminoasă. 
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Planșa IV. 1. Operația de șlefuire. 
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Planșa V. Topoare și tesle experimentale, din marnă brună bituminoasă. 1, 4, Tesle; 
2-3. Topoare. 
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Planșa VI. 1. Topor fixat în coadă; 2. Tăiș de topor, asimetric; 3. Teslă fixată în 

coadă. 
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Planșa VII. 1-2. Tăierea unui arbore cu toporul de piatră șlefuită. 
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Planșa VIII. Decojirea trunchiurilor. 1, cu toporul de piatră; 2, cu tesla. 
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Planșa IX. Secționarea trunchiurilor. 1-2, cu toporul; 3, cu tesla. 

 

 

 


