Obiecte preistorice descoperite
în preajma oraşului Reghin (jud. Mureş)
Jumătatea de nord a judeţului Mureş, cu excepţia văii Luţului (între Breaza şi
Batoş), a fost mai puţin cercetată din punct de vedere arheologic până recent. În ultimii
ani însă, s-a constatat că numai preocupări repetate pentru realităţile istoriei vechi de aici
pot să demonstreze netemeinicia unor presupuneri potrivit cărora această regiune ar fi
fost mai puţin locuită în preistorie. Au fost reluate discuţiile referitoare la descoperiri mai
vechi, cum ar fi cele două situle de la Brâncoveneşti1, dar au fost întreprinse şi noi
cercetări sistematice şi periegheze care amplasează puncte inedite pe o cartografie
arheologică încă săracă dar care va oferi, cu siguranţă, importante surprize în continuare2.
Voi prezenta acum patru obiecte (unelte, arme) descoperite întâmplător sau în urma unor
periegheze, în puncte din apropierea Reghinului.
Măciucă de piatră, confecţionată dintr-o piatră dură, de culoare gri-verzui, cu
diametrul de 7 cm şi deschiderea orificiului de înmănuşare de 2 cm. Nu se cunoaşte locul
precis de descoperire al acestei piese. Mi-a fost încredinţată pentru publicare de către
directorul şcolii generale din Batoş, Ion Câmpeanu3, custodele colecţiei arheologice a
regretatului Mihail M. Câmpeanu, şi nepotul acestuia, cu ocazia unei vizite pe care am
făcut-o la Batoş ca să văd această colecţie, în vara anului 2003. Dumnealui a găsit
măciuca în prundişul adus de câţiva muncitori din valea Luţului, recoltat din apropierea
satului. Forma sferică a obiectului şi maniera îngrijită în care a fost realizată prin şlefuire,
sugerează o atribuire a acestei piese, perioadei neolitice, chiar dacă obiecte similare,
utilizate ca arme, sunt prezente deopotrivă în descoperiri aparţinând culturilor epocii
bronzului4. Trebuie să reamintesc faptul că regiunea în discuţie este bogată în descoperiri
arheologice, îndeosebi preistorice5. Din punctul numit Tormas, aparţinând satului Goreni,
din imediata apropiere a Batoşului, provin mai multe astfel de măciuci din piatră, de
forme sferoidale, atribuite neoliticului, respectiv unui orizont de mixtură Tisa-PetreştiAriuşd6. Existenţa unor măciuci de piatră la un orizont Tisa, este confirmată şi de
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descoperiri din Ungaria7. Dificultatea atribuirii culturale precise a unor obiecte de piatră,
în lipsa altor indicii tipice de identificare culturală, mai ales când este vorba de
descoperiri întâmplătoare, a fost adeseori afirmată8, dificultatea crescând mai ales atunci
când avem în discuţie obiecte cu o perioadă utilizare îndelungată. Observaţia este valabilă
pentru toate obiectele pe care le prezint aici.
Topor miniatural. A fost găsit în albia râului Mureş, în apropierea staţiei de
epurare a apei municipiului Reghin9. Obiectul este confecţionat din lut, bine frământat, în
compoziţia căruia a fost amestecat nisip foarte fin şi pietricele. Arderea bună, uniformă şi
profundă, a dat piesei o culoare cărămizie şi unitară. Gaura de înmănuşare transversală,
perfect cilindrică, este amplasată aproximativ la mijlocul distanţei dintre marginile
toporaşului. Diametrul orificiului este de 1, 8 cm, lungimea întregii piese de 6, 5 cm,
lăţimea de 4, 4 cm iar înălţimea maximă de 5 cm. Forma aproximativ romboidală a
toporaşului pare să sugereze reprezentarea unui model (probabil din piatră) cu braţele în
cruce şi totuşi, forma uşor mai rotunjită a unuia dintre capete, în comparaţie cu celălalt,
pare să indice, mai degrabă, o formă amigdaloidă, cu una dintre părţi uşor teşite. Pe
ambele laturi ale toporului, foarte aproape de ceea ce ar trebui să fie „tăişul” sau vârful
toporului, se poate observa o alveolare, ca o canelură verticală neregulată, destul de
adâncă şi de lată, pe una dintre părţi şi una mai scurtă, „în oglindă”, pe cealaltă parte.
Aceste detalii nu le putem explica altfel decât ca pe accidente rezultate în urma modelării
piesei, ambele caneluri reprezentând aproape sigur urme de degete.
Topoare miniaturale, din lut sau piatră, au apărut în bronzul timpuriu din sudvestul Transilvaniei, dar şi în aria culturii Schneckenberg, Glina, a grupului Jigodin10 şi
din aşezarea de la Zoltan11. H. Ciugudean, cel care include aceste descoperiri printre
piesele cu rol magico-ritual din bronzul timpuriu, este de părere că primele apariţii ale
unor astfel de obiecte se produc în cadrul fazei Coţofeni III, ele fiind străine mediului
neolitic12. Semnificaţia magică a unor astfel de obiecte constă în asocierea scânteii
produsă la ciocnirea prototipului (din piatră sau metal) unor astfel de simulacre, cu
fulgerul, interpretat la rândul său ca hierofanie. În structura tripartită indo-europeană, care
începea să se manifeste în zorii perioadei post-neolitice, securea poate fi interpretată
deopotrivă ca obiect cultual cu care preotul săvârşeşte sacrificiul, ca armă de luptă a
războinicului dar şi ca potenţă fertilizatoare (ciocanul lui Thor, funcţionând tocmai ca o
astfel de instanţă simbolică)13.
Toporul de piatră Coţofei a fost descoperit l-a Reghin în cartierul de case
Iernuţeni, la ieşirea din oraş în direcţia Târgu Mureş, ulterior trimiterii pentru publicare a
ceramicii Coţofeni descoperită în acest loc, în urma unor periegheze14. Suprafaţa cu
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descoperiri este amplasată, în dreptul bornei de kilometraj care marchează intrarea în
oraş, în perimetrul cuprins între DN 15 şi calea ferată, la aproximativ 100-150 m de
şosea. Până la aceste materiale, cultura Coţofeni era identificată în preajma Reghinului cu
ajutorul altor două topoare din piatră, de formă amigdaloidă, piese similare, aparţinând
aceleiaşi culturi, fiind găsite şi în apropiere de Reghin, la Ibăneşti, pe valea Gurghiului15.
Toporul pe care îl am în discuţie, fragmentar, şi cu gaură de înmănuşare transversală, este
confecţionat dintr-o piatră dură, de culoare gri-cenuşie. Se păstrează numai partea din
spate a toporului, acesta fiind retezat, probabil de plug în timpul muncilor agricole, în
dreptul găurii de înmănuşare, aşa încât orice consideraţii privind forma sau dimensiunea
lui iniţială sunt pur ipotetice. Având în vedere cantitatea mare de ceramică Coţofeni din
acest loc, caracteristică începutului celei de a II-a faze din evoluţia acestei culturi, cred că
nu greşesc dacă atribui şi acest topor aceleiaşi culturi şi aceleiaşi faze. Atât cât s-a păstrat,
toporul respectă trăsăturile unor piese similare din alte descoperiri Coţofeni din
Transilvania16.
Din acelaşi loc provine şi obiectul pe care, în ciuda lipsei oricăror dovezi certe,
sunt tentat să îl consider totuşi o unealtă pentru modelat ceramică. Este vorba de o
piesă simplă, dintr-o gresie de culoare maronie, rară în acest loc, cu marginile rotunjite
prin şlefuire, dovadă a utilizării sale. Forma sa naturală, suprafaţa abrazivă şi îngustimea
ei ar fi putut înlesni utilizarea acesteia ca unealtă pentru confecţionat ceramica, ca o
spatulă de modelat sau de îndepărtat surplusul de material de pe suprafeţele vaselor în
timpul prelucrării lor, sau de degroşare şi uniformizare a pereţilor recipientelor. Forma
uşor arcuită înspre interior a uneia dintre marginile active ale piesei se potriveşte perfect
circumferinţei exterioare a unora dintre vasele din acest loc, păstrate însă numai
fragmentar sub forma unor cioburi frumos decorate. Nu numai forma perfect ergonomică
a acestui obiect îngăduie o atare ipoteză ci şi faptul că lăţimea destul de mare uneori a
şanţurilor decorului ceramicii Coţofeni din acest punct, unul dintre argumentele care au
sugerat încadrarea ei într-o fază timpurie din evoluţia acestei culturii, se potriveşte
îngustimii acestei unelte, care ar fi putut să fie folosită astfel şi în realizarea decorului sau
a detaliilor de fineţe a formelor recipientelor (buză, toarte), nu numai în activităţi de
modelare. Chiar dacă se consideră îndeobşte că uneltele cu care se decora ceramica
culturii Coţofeni erau confecţionate din lemn, cu siguranţă că pentru activităţile majore,
de ridicare şi de formare a vaselor se utilizau unelte din os sau piatră, cele din lemn având
dezavantajul că se încarcă şi se lipesc de lutul moale17.
EMIL MOLDOVAN
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Prehitorically objects
descovered in the area of Reghin city (Mureş county)
(Summary)
I describe in my paper four prehistorically objects. The first one is a spherical
stone club head or a mace from neolithic, founded in the proximity of Batoş village, in
the Luţ brook bed; the second one is a miniatural clay axe, found in the Mureş river bed,
belonging to the early bronze age period; the third and the fourth ones are a fragment of a
Coţofeni stone axe and a Coţofeni sandstone tool for pottery modelling, both from
Reghin-Iernuţeni. In a previous research (Moldovan 2006) of the last location (ReghinIernuţeni) I identified certaine Coţofeni pottery fragments wich allowed to demonstrate
the existance here of a Coţofeni settlement, belonging to the begining of the second fase
of this culture.
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