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Abstract: This paper presents 17 polished stone tools from ‘Măgura Ţui’ tell settlement,
Ciolăneştii din Deal (Teleorman County). They were discovered during the archaeological excavation
campaigns of 1964 and 1966. More than half of them come from a level associated with burnt houses.
There are three perforated axes, broken in ancient times, three wedge axes and eleven adzes. Rocks
with a medium or a higher hardness were preferred as the raw material. There is a small adze worked
of Alpine jade which was identified by P. Petrequin. Perforated axes are fragmentary, being broken at
the perforation. They are two morphological types of the polished tools. In terms of hardness, colour
and grain, the adzes and the flat axes were made from various rocks. Traces of wear show heavy use.
Their lengths are between 34 and 145 mm, and the biggest piece is a flat axe. Their shapes are
rectangular and trapezoidal.
Rezumat: Articolul valorifică un lot de 17 piese din piatră şlefuită ce provin din aşezarea de
tip tell ‘Măgura Ţui’ de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman). Ele au fost descoperite în campaniile
de săpătură arheologice din anii 1964 şi 1966. Mai mult de jumătate provin dintr-un nivel cu locuinţe
incendiate. Sunt trei topoare perforate, rupte în vechime, trei topoare de tip pană şi unsprezece tesle.
În privinţa materiei prime utilizate, meşterii gumelniţeni din aşezarea de la Ciolăneştii din Deal au
preferat rocile cu o duritate medie sau mare. Se remarcă o herminetă lucrată din jad alpin (identificată
de P. Petrequin). Topoarele perforate sunt fragmentare, fiind rupte în dreptul perforaţiei. Aparţin la
două tipuri morfologice diferite. În privinţa durităţii, culorii şi granulozităţii, teslele şi topoarele plate au
fost lucrate din roci diverse. Unele poartă urmele de uzură tipice unei folosiri destul de intense.
Lungimile lor sunt între 34 mm şi 145 mm, cea mai mare piesă fiind un topor plat. Formele lor sunt de
dreptunghi şi trapez.
Keywords: Ciolăneştii din Deal; Eneolithic; Gumelniţa; alpine jade; adze; axe; tell.
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Articolul de faţă prezintă un lot de 17 piese din piatră şlefuită ce provin din aşezarea de tip

tell ‘Măgura Ţui’ de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman). Situl este situat în marginea de nord-est a

satului, în lunca inundabilă şi are dimetrul de cca. 40 m iar înălţimea de 3 m (Petrescu-Dîmboviţa şi
Sanie 1969: 41). Cercetarea sa a cuprins sondaje arheologice de salvare efectuate de către
M. Petrescu-Dîmboviţa, S. Sanie, Al. Marinescu (1964, 1965) şi săpături sistematice, conduse de A.
Niţu şi Al. Marinescu - 1966 (Petrescu-Dîmboviţa şi Sanie 1969: 41-53; 1972: 65-78; Spiru 1996: 31;
Pătraşcu 2002: 21). În prezent, situl este destul de deteriorat de către diferite lucrări moderne şi de
patru gospodării săteşti care sunt poziţionate pe el. În urma săpăturilor s-a stabilit stratigrafia
generală, demonstrându-se existenţa mai multor niveluri (posibil în număr de cinci) printre care două
cu locuinţe incendiate (Petrescu-Dîmboviţa şi Sanie 1969: 41-3). Materialele rezultate în urma
campaniei din anul 1966 au rămas, în cea mai mare parte, inedite. Punctual, unele din ele au fost
publicate de-a lungul anilor de către diferiţi cercetători (Andreescu 2002; Voinea 2005; Frînculeasa şi
Mirea 2007: 37-46).
Cu excepţia a trei piese, două din campania din 1964 şi una fără informaţii suplimentare în
afară de locul descoperiri, celelalte obiecte provin în urma săpăturilor din campania anului 1966.
Coroborând informaţiile publicate despre stratigrafia tell - ului de la Ciolăneştii din Deal cu marcajele
(destul de sumare) păstrate, se consideră că un număr de nouă dintre utilajele litice şlefuite sunt din
al III-lea nivel (cel inferior, de locuinţe incendiate). Despre hermineta din jad alpin nu s-au păstrat
informaţii cu privire la secţiunea sau adâncimea de descoperire. Ultimele patru obiecte - un topor
perforat şi trei herminete - au adâncimi de descoperire cuprinse între -0,70 m şi -0,90 m. Astfel, ele ar
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fi aparţinut ultimelor două niveluri ale aşezării. Din punct de vedere al categoriei avem trei topoare
perforate, două topoare pană şi 12 tesle.
În privinţa materiei prime utilizate, precizăm că meşterii gumelniţeni din aşezarea de la
Ciolăneştii din Deal au preferat rocile cu o duritate medie sau mare, nefolosind roci moi aşa cum s-a
constatat în cazul aşezării de la Vităneşti ‘Măgurice’ (jud. Teleorman).
Topoarele perforate sunt fragmentare, două dintre ele sunt rupte transversal în dreptul
perforaţiei (Planşele I.1,2 şi III.1,2), iar al treilea, care nu este decât un fragment, a fost rupt atât
transversal în dreptul perforaţie cât şi longitudinal (Planşa III.3). Dimensiunile totale nu pot fi decât
aproximate, fragmentele păstrate fiind cuprinse între 85 mm şi 50 mm lungime. Ţinând cont de
morfologia lor, cel mai lung ar fi avut o lungime totală de cca. 130 mm (Planşele I.2 şi III.2) urmat de
al doilea de cca. 100 mm. Ca lăţime, cele două la care s-a putut stabili, au 43 şi 47 mm iar grosimea
variază între 17 şi 43 mm.
Datorită gradului de fragmentare al pieselor studiate este destul de dificilă o atribuire clară
tipurilor sau variantelor observate în aşezările gumelniţene din sud-vestul Munteniei (Vităneşti ‘Măgurice’,
Surduleşti şi Negreni) în care s-au mai descoperit piese din această categorie (Spiru 1956: 698).
Totuşi, se pot decela două categorii morfologice. Toporul cu nr. de inventar 7844 (Planşele I.1 şi III.1)
are o formă oval-alungită, aplatizat lateral, aproximativ dreptunghiular în secţiune, în apropierea
perforaţiei şi oval în dreptul muchiei/talonului. Laturile sunt verticale, uşor arcuite iar muchiile sunt
rotunjite. Talonul este drept şi are o suprafaţă redusă în comparaţie cu cea a corpului. Zona tăişului
este spartă dar se poate bănui că acesta era vertical. Are mici ciobituri în dreptul perforaţiei. Toporul
cu nr. de inventar 7822 (Planşele I.2 şi III.2) are o formă oval-alungită, aproximativ pătrată în
secţiune în dreptul perforaţiei şi circulară în dreptul muchiei/talonului. Laturile sunt verticale, uşor
arcuite iar muchiile sunt rotunjite. Talonul este oblic şi are o suprafaţă redusă în comparaţie cu corpul,
având uşoare urme de la folosire. Se deosebeşte de prima piesă prin conformaţia generală a corpului,
fiind mai aplatizat. Nu ştim cu siguranţă cum ar fi arătat partea tăişului. Pentru al treilea topor
(Planşa III.3), datorită stării precare de conservare, nu se pot face multe observaţii privind forma.
Posibil, aparţine unui tip cu corpul înalt, asemănător primului exemplar. În general, se consideră că
astfel de topoare au fost folosite în confruntări (Klimscha 2011).
Teslele şi topoarele plate reprezintă un total de 14 piese din lotul avut la dispoziţie. Ele
au analogii în situri din sud-vestul Munteniei: Vităneşti ‘Măgurice’, Orbeasca de Sus ‘La Cetate’, Peretu,
Alexandria şi Negreni (com. Tătărăştii de Sus), toate din judeţul Teleorman.
Rocile din care au fost lucrate se remarcă prin diversitate în privinţa durităţii, culorii şi
granulozităţii. Erau preferate rocile cu o duritate medie, din care s-au realizat atât topoare cât şi tesle.
Ca şi în cazul unor piese perforate de la Vităneşti ‘Măgurice’, constatăm existenţa unei categorii
realizate din roci foarte moi, de genul cretei (Planşele II.2,5 şi IV.1,3). Folosirea lor pentru prelucrarea
oricărui material (piele, lemn, os, corn sau piatră) pare improbabilă. Până la o analiză traseologică
se poate doar presupune că erau piese cu o folosinţă simbolică, deşi una are zone cu ciobituri
(Planşele II.5 şi IV.3). Unelte din roci albe, moi, au mai fost atestate pentru cultura Vinča în zona
Balcanilor centrali (Antonović 1997).
Una dintre herminete (Planşele I.5 şi III.6) a fost confecţionată din jad alpin. Această
atribuire a fost făcută de către arheologul P. Petrequin cu ocazia unei vizite de lucru făcute la Muzeul
Judeţean Teleorman, în anul 2014, în cadrul unei etape de extindere a proiectului său privind jadul
alpin (Petrequin et al. 2012a, 2017).
Lungimile lor sunt între 34 mm şi 145 mm, cea mai mare piesă fiind un topor plat (Planşele I.6
şi III.7). Majoritatea se încadrează pe la mijlocul acestui interval având lungimi de 40-60 mm. Lăţimile
sunt mai reduse, raportul dintre acestea două ducând la creionarea unor forme tipice pentru topoare
şi tesle gumelniţene. Acestea se încadrează în dreptunghiuri şi trapeze. De obicei, partea ce se
înmănuşa este mai îngustă decât zona tăişului. Acesta era drept, arcuit sau oblic.
Stigmatele de folosire sunt vizibile mai ales în zona tăişului, mai puţin în partea opusă. A nu
se confunda totuşi cu ciobiturile rămase de la prelucrarea iniţială, prin percuţie şi nereduse în urma
procesului de şlefuire (Planşele I.5 şi II.7,9). De exemplu, toporul pană cu dimensiunile cele mai mari
are lipsă o mare parte dintr-un colţ dinspre muchie. Se remarcă, totuşi, semnele de pe partea activă a
două dintre topoare (Planşele I.3,4 şi III.4,5). Acestea demonstrează ori folosire de lungă durată ori
sarcini destul de solicitante. Hermineta din jad alpin are şi ea mici ciobituri la nivelul tăişului.
În privinţa tipologiei, caracteristicile principale ţin de forma generală, de dimensiuni (mai
precis de raportul existent între lungime, lăţime şi grosime), de configuraţia părţii active (a tăişului) şi
de ce nu, a durităţii materialului din care au fost lucrate.
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O primă categorie, majoritară, este formată din ceea ce se pot numi tesle sau herminete. La
Ciolăneştii din Deal, ele sunt în număr de unsprezece exemplare (Planşele I.5, II.1-10, III.6 şi IV.1-10).
Forma generală este de trapez cu tăişul arcuit, mai rar drept sau oblic. Muchia este de diferite forme
la fel ca şi partea activă, uneori nu poartă nici o urmă de prelucrare. Lateralele sunt drepte sau uşor
arcuite, la fel şi laturile mari. Tăişul, ca parte esenţială a uneltei, este în două planuri ce converg
într-un unghi ascuţit (Planşele II.2 şi IV.1) şi într-un singur plan oblic ce se aseamănă cu cel al teslelor
moderne lucrate din metal. Această ultimă caracteristică este majoritară la această categorie.
Dimensiunile sunt medii, lungimea variind între 34 şi 74 mm iar lăţimea între 28 şi 47 mm. Grosimea
este între 9 mm şi 27 mm. Există două variante posibile, una are în general aceeaşi formă, aceleaşi
caracteristici ale tuturor laturilor, dar dimensiunile sunt mult mai mari (până la 80 mm) iar a doua se
caracterizează prin lungime peste medie.
Un model ce iese în evidenţă în cadrul lotului studiat este reprezentat de o herminetă de mici
dimensiuni, cu lungimea de 34 mm, lăţimea de 17 mm şi grosimea de 9 mm. Este fin lucrată, cu un
tăiş destul de ascuţit, oblic. Este dintr-o rocă cu duritate mică şi cu o granulozitate fină. În mod cert a
fost folosită pentru operaţii ce necesitau unelte de mici dimensiuni cu un tăiş excepţional.
În privinţa funcţionalităţii, datorită dimensiunilor reduse, cele medii şi mici au fost folosite
înmănuşate în piese intermediare (Klimska 2012: 1291), de os, corn sau de ce nu lemn, pentru lucrări
de genul despicării unor materiale cum ar fi lemnul. Desigur, este doar o teorie ce nu poate fi
infirmată sau confirmată decât de analize traseologice. Herminetele ce ţin morfologic de acest tip şi
lucrate din roci foarte moi de culoare alb-cenuşie de genul cretei, în mod sigur nu puteau fi folosite în
acelaşi fel ca celelalte exemplare.
O a doua categorie este aceea a topoarelor de dimensiuni medii şi mari, realizate atât din
roci dure dar şi din unele mai puţin dure, chiar destul de moi. La Ciolăneştii din Deal au fost
descoperite trei piese, ce aparţin la două tipuri diferite. Primul tip are două exemplare, ambele cu o
formă prismatică şi plan-convexe în secţiune longitudinală (Planşele I.3,4 şi III.4,5). Sunt lucrate din
roci dure ce au fost întâi cioplite şi apoi modelate prin şlefuire. Sunt destul de scurte, mai ales cea cu
numărul de inventar 7823, această caracteristică indicând atât un mod de înmănuşare indirectă cât şi
folosirea lor pentru sarcini destul de grele. Piesa cu nr. de inventar 4851 (Planşele I.6 şi III.7), ce
aparţine celui de-al doilea tip, este mai plată, de mari dimensiuni, cu o formă mai apropiată de aceea
a herminetelor. Se evidenţiază prin roca destul de moale din care este cioplită şi şlefuită, material ce
nu se pretează unei folosinţe intense şi pe materiale tari.
Lotul analizat, deşi restrâns, aduce informaţii în plus faţă de cele publicate până acum
despre utilajul din piatră şlefuită din cadrul aşezărilor tell (Klimscha 2011: 361-82; Micu, Maille şi
Mihail 2005: 223-61; Mihail şi Micu 2016: 17-42). Se poate observa existenţa mai multor tipuri şi
variante. De asemenea, se remarcă folosirea unor materii prime diverse, cu durităţi şi caracteristici
diferite. Prezenţa herminetei din jad alpin de la Ciolăneştii din Deal, alături de alte descoperiri de acest
fel din zona nord-dunăreană a culturii Gumelniţa (Căscioarele ‘D’aia Parte’, Gumelniţa, Vlădiceasca) se
adaugă celor de la Durankulak, Varna, Svoboda, toate din arealul sudic al acestei culturi
(Petrequin et al. 2012b: 1231-79; 2017: 477). Astfel, posibilitatea existenţei unor trasee de schimb
mult mai ample şi orientate spre vestul Europei se dovedeşte un fapt împlinit.
Piese de piatră de la Ciolăneştii din Deal:
1.
Număr de inventar (=Inv.) 12975: Teslă realizată dintr-o rocă moale cu granulaţie
fină, de culoare maroniu-gălbuie. Are o formă prismatică, trapezoidală în plan, cu tăişul drept şi colţuri
rotunjite, unul uşor ciobit din vechime, iar extremitatea proximală este plană, cu mici ciobituri ce pot fi
urme de la realizare, uşor oblică spre una din marginile înguste. Este plan-convexă în secţiunea
longitudinală, lateralele sunt drepte iar tăişul ce nu este prea ascuţit este realizat prin două faţete
oblice, una cu un unghi mai accentuat, de cca. 45. Toată suprafaţa este foarte fin lustruită.
Dimensiuni: lungime (=L): 34 mm; lăţime (=l): 30 mm; grosime (=gr): 10 mm (Planşele II.6 şi IV.9).
2.
Inv. 4850: Topor plat descoperit în campania din 1964. Este realizat dintr-o rocă
detritică (conglomerat), de culoare gri-maronie. Are o formă prismatică, plan-convexă în secţiunea
longitudinală, cu talonul foarte uşor arcuit. Tăişul este drept, cu un colţ rotunjit iar celălalt este
deteriorat, prezentând o spărtură. Este lucrat îngrijit, părţile laterale fiind plate iar zona distală are
urme posibil de la folosirea îndelungată, ce se prezintă ca nişte striaţii dese, paralele cu tăişul. Muchiile
laterale sunt uşor ciobite.
Dimensiuni: L: 87 mm; l: 45 mm; gr: 31 mm (Planşele I.3 şi III.4).
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3.
Inv. 4851: Topor plat de mari dimensiuni, descoperit în campania din 1964. Este
realizat dintr-o rocă moale cu granulaţie fină, de culoare maroniu-gălbuie. Are o formă prismatică,
trapezoidală în plan, alungit, cu tăişul arcuit, un colţ rotunjit şi unul spart din vechime. Talonul este
plat, cu o ciobitură prelungă spre unul din colţuri. În secţiune este plan-convex iar marginile lateralele
sunt rotunjite. În aceste zone prezintă unele concavităţi şi aşchieri ce par a indica faptul că a fost întâi
cioplit şi apoi modelat prin şlefuire. Aceasta este foarte bine realizată, având chiar un luciu metalic.
Dimensiuni: L: 145 mm; l: 61 mm; gr: 28 mm (Planşele I.6 şi III.7).
4.
Inv. 7644: Topor de piatră, descoperit în campania din 1966 în secţiunea B la -1,80 m.
Este perforat şi rupt din vechime în dreptul perforaţiei. Este realizat dintr-o rocă posibil sedimentară,
cu o duritate medie, de culoare verde închis. Are o formă ovală-alungită, aplatizat lateral, aproximativ
dreptunghiulară în secţiune în apropierea perforaţiei şi ovală în dreptul muchiei/talonului. Laturile sunt
verticale, uşor arcuite iar muchiile toporului sunt rotunjite. Talonul este drept şi are o suprafaţă redusă
în comparaţie cu corpul toporului.
Dimensiuni păstrate: L: 70 mm; l: 43 mm; gr: 43 mm (Planşele I.1 şi III.1).
5.
Inv. 7822: Topor de piatră, descoperit în campania din 1966 în secţiunea 1 la -0,70 m.
Este perforat, rupt din vechime în dreptul perforaţiei. Este realizat dintr-o rocă sedimentară, cu o duritate
medie, de culoare verde închis. Are o formă ovală-alungită, aproximativ pătrată în secţiune în dreptul
perforaţiei şi circulară în dreptul muchiei/talonului. Laturile sunt verticale, uşor arcuite iar muchiile
toporului sunt rotunjite. Talonul este oblic şi are o suprafaţă redusă în comparaţie cu corpul toporului.
Dimensiuni păstrate: L: 85 mm; l: 47 mm; gr: 35 mm (Planşele I.2 şi III.2).
6.
Inv. 7823: Topor plat, descoperit în campania din 1966 în secţiunea 1 la -1,30 m.
Fragment realizat dintr-o rocă dură, posibil de natură sedimentară, de culoare verzuie. Are o formă
prismatică, trapezoidală în plan, cu tăişul arcuit şi baza concavă datorită ruperii din vechime. Este
plan-convex în secţiunea longitudinală. Tăişul a fost realizat prin două faţete oblice, cu unghiuri
asemănătoare. Are două ciobituri în această parte. În diferite părţi ale corpului prezintă unele
concavităţi şi aşchieri ce par a indica faptul că a fost întâi cioplit şi apoi modelat prin şlefuire. Zona
proximală are muchiile şlefuite, semn că după ce s-a rupt, zona a fost amenajată prin şlefuire.
Dimensiuni: L: 58 mm; l: 42 mm; gr: 27 mm (Planşele I.4 şi III.5).
7.
Inv. 7824: Teslă de dimensiuni medii, realizată din jad alpin, descoperită în campania
din 1966. Are o culoare verde-închis, forma este prismatică, trapezoidală în plan. Tăişul este drept,
ascuţit, ciobit din vechime pe o mică porţiune şi este realizat printr-o faţetă oblică. În secţiune este
plan-convexă. Talonul este uşor convex, iar feţele laterale sunt drepte, cu muchii ascuţite. Este
deosebit de bine lucrată, bine şlefuită iar unele neregularităţi ale suprafeţei în zona proximală indică
faptul că a fost prelucrată dintr-un galet.
Dimensiuni: L: 69 mm; l: 44 mm; gr: 14 mm (Planşele I.5 şi III.6).
8.
Inv. 7825: Teslă de dimensiuni medii, descoperită în campania din 1966 în secţiunea B
la -1,60 m. Este realizată dintr-o rocă sedimentară, de culoare gri-albicioasă. Are o formă prismatică,
aproximativ trapezoidală în plan. Tăişul este drept, tocit iar colţurile sunt rotunjite. Zona proximală,
este oblică, iar feţele laterale sunt drepte, cu muchii ascuţite. În secţiune este biconvexă.
Dimensiuni: L: 74 mm; l: 47 mm; gr: 20 mm (Planşele II.2 şi IV.1).
9.
Inv. 7830: Teslă de dimensiuni medii, descoperită în campania din 1966 în secţiunea B
la -1,80 m. Este prismatic-alungită, realizată dintr-o rocă moale, sedimentară, asemănătoare cretei, de
culoare albă, cu o patină gălbuie. Tăişul este arcuit, cu colţurile rotunjite şi ciobituri numeroase de
formă oval-alungită. Este realizat pe o faţetă oblică pornind de la una dintre feţe. Acestea sunt
diferite, una este dreaptă şi de la ea porneşte faţetarea tăişului, iar cealaltă este ovală. Muchiile
laterale ale piesei sunt înclinate la un unghi de cca. 45 spre faţa superioară. Talonul este trapezoidalalungit, de mici dimensiuni, mărginit de o parte şi de alta de două aşchieri de mari dimensiuni.
Dimensiuni: L: 66 mm; l: 30 mm; gr: 14 mm (Planşele II.5 şi IV.3).
10. Inv. 7831: Teslă de mici dimensiuni, descoperită în campania din 1966 în secţiunea B
la -1,80 m. Este confecţionată dintr-o rocă cu o duritate scăzută, granulaţie fină şi cu o culoare
maroniu-gălbuie. Are o formă prismatică, trapezoidal în plan. Tăişul este bine ascuţit, uşor arcuit,
colţurile sunt rotunjite. Este ascuţit, ciobit din vechime pe o mică porţiune şi este realizat printr-o
faţetă oblică ce porneşte de la una dintre feţele drepte ale piesei. Feţele laterale sunt oblice, cu una
dintre muchii ascuţite iar cealaltă uşor netezită printr-o şlefuire longitudinală. Este deosebit de bine
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lucrată, bine şlefuită iar unele neregularităţi ale suprafeţelor laterale indică faptul că a fost prelucrată
întâi prin cioplire.
Dimensiuni: L: 51 mm; l: 36 mm; gr: 12 mm (Planşele II.4 şi IV.5).
11. Inv. 7832: Teslă de mici dimensiuni, descoperită în campania din 1966 în secţiunea B
la -1,80 m. Este confecţionată dintr-o rocă cu o duritate scăzută, granulaţie fină şi cu o culoare albgălbuie. Are o formă prismatică, trapezoidal în plan. Tăişul este bine ascuţit, drept, colţurile sunt
foarte puţin rotunjite. Este realizat printr-o faţetă oblică ce porneşte de la una dintre feţele drepte ale
piesei. Feţele laterale sunt oblice, cu muchii ascuţite. Talonul este plurifaţetat şi are dimensiuni mai
reduse decât zona tăişului. Este deosebit de bine lucrată, bine şlefuită iar unele neregularităţi ale
suprafeţelor talonului şi de lângă el indică faptul că a fost prelucrată întâi prin cioplire.
Dimensiuni: L: 47 mm; l: 28 mm; gr: 12 mm (Planşele II.3 şi IV.6).
12. Inv. 7833: Teslă de mici dimensiuni, descoperită (posibil în campania din 1966) în
secţiunea B la -1,40 m. Este confecţionată dintr-o rocă cu o duritate scăzută, granulaţie fină şi cu o
culoare galben-maronie. Are o formă prismatică, trapezoidal în plan. Tăişul este bine ascuţit, drept,
colţurile sunt forte rotunjite. Este ascuţit şi este realizat printr-o faţetă oblică ce porneşte de la una
dintre feţele drepte ale piesei. Feţele laterale sunt oblice, cu o muchii ascuţită şi cealaltă rotunjită.
Talonul este mic şi rotunjit. Este deosebit de bine lucrată, bine şlefuită iar unele neregularităţi şi
aşchieri ale muchiilor laterale şi din zona talonului indică faptul că a fost prelucrată întâi prin cioplire.
Dimensiuni: L: 45 mm; l: 31 mm; gr: 12 mm (Planşele II.9 şi IV.4).
13. Inv. 7834: Teslă de mici dimensiuni, descoperită în campania din 1966 în secţiunea T
la -0,70 m. Este confecţionată dintr-o rocă cu o duritate scăzută, granulaţie fină şi cu o culoare
maronie cu nuanţe gălbui. Are o formă prismatică, trapezoidal în plan. Tăişul este bine ascuţit, drept,
colţurile sunt foarte puţin rotunjite. Este ascuţit şi este realizat printr-o faţetă oblică ce porneşte de la
una dintre feţele drepte ale piesei. Feţele laterale sunt oblice, drepte şi cu muchii ascuţite. Talonul
este drept şi are o spărtură realizată posibil în timpul descoperirii. Este deosebit de bine lucrată, bine
şlefuită, cu striaţii fine, paralele orientate diferit pe laturile piesei, rămase de la şlefuire.
Dimensiuni: L: 34 mm; l: 17 mm; gr: 9 mm (Planşele II.7 şi IV.10).
14. Inv. 7835: Teslă de dimensiuni medii, descoperită în campania din 1966 în secţiunea T
la -0,90 m. Este realizată dintr-o rocă sedimentară, cu o culoare maroniu-gălbuie. Are o formă
prismatică, trapezoidală în plan. Tăişul este oval, ascuţit, colţurile sunt rotunjite şi este realizat printr-o
faţetă arcuită, oblică. În secţiune transversală este plan-convexă. Talonul este oval uşor oblic, iar
feţele laterale sunt arcuite, cu muchii rotunjite. Este deosebit de bine lucrată, bine şlefuită iar unele
ciobituri şi neregularităţi ale suprafeţelor laterale indică faptul că a fost prelucrată întâi prin cioplire.
Dimensiuni: L: 60 mm; l: 37 mm; gr: 12 mm (Planşele II.1 şi IV.2).
15. Inv. 7836: Teslă de mici dimensiuni, descoperită în campania din 1966 în secţiunea C
la -0,80 m. Este confecţionată dintr-o rocă sedimentară, cu o duritate mare, granulaţie intermediară şi
cu o culoare gri-verzuie. Are o formă prismatică, trapezoidal în plan. Tăişul este bine ascuţit, drept,
uşor oblic, colţurile sunt ascuţite şi ciobituri posibil de la folosire. Este ascuţit şi este realizat printr-o
faţetă oblică, arcuită, ce porneşte de la una dintre feţele aproximativ plane ale piesei. Feţele laterale
sunt drepte, cu muchii ascuţite. Talonul este drept, uşor rotunjit la colţuri şi are dimensiuni mai reduse
decât zona tăişului. Este îngrijit lucrată şi bine şlefuită.
Dimensiuni: L: 41 mm; l: 35 mm; gr: 13 mm (Planşele II.10 şi IV.8).
16. Inv. 7838: Teslă de mici dimensiuni, descoperită în campania din 1966 în secţiunea B
(?) la -1,40 m. Este spartă pe lungime, confecţionată dintr-o rocă sedimentară, cu o duritate mare,
granulaţie intermediară şi cu o culoare verzuie. Are o formă prismatică, trapezoidal în plan. Tăişul este
uşor convex, oblic, colţul care se mai păstrează este rotunjit. Este tocit prin şlefuire şi este realizat
printr-o faţetă oblică, arcuită, ce porneşte de la una dintre feţele aproximativ plane ale piesei. Faţa
laterală care se mai păstrează este biconvexă, cu muchie ascuţită. Talonul este drept, triunghiular şi
are dimensiuni mult mai reduse decât zona tăişului - cca. 1/4. Este îngrijit lucrată, bine şlefuită şi mai
păstrează depuneri carbonatice.
Dimensiuni: L: 47 mm; l: 29 mm; gr: 13 mm (Planşele II.8 şi IV.7).
17. Inv. 7817: Fragment de topor perforat, puternic spart, descoperit în campania din
1966 în secţiunea B la -2,00 m. Se mai păstrează o porţiune restrânsă din zona centrală cu gaura
transversală.
Dimensiuni: L: 50 mm; l: 28 mm; gr: 17 mm (Planşa III.3).
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Planşa I.

Unelte din piatră şlefuită din tell-ul eneolitic de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman).

Polished stone tools from Ciolăneştii din Deal (Teleorman County) tell settlement.
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Planşa II.

Unelte din piatră şlefuită din tell-ul eneolitic de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman).

Polished stone tools from Ciolăneştii din Deal (Teleorman County) tell settlement.
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Planşa III.

Unelte din piatră şlefuită din tell-ul eneolitic de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman).

Polished stone tools from Ciolăneştii din Deal (Teleorman County) tell settlement.
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Planşa IV.

Unelte din piatră şlefuită din tell-ul eneolitic de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman).

Polished stone tools from Ciolăneştii din Deal (Teleorman County) tell settlement.

