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Obsidianul din aşezările aurignaciene din nord-vestul României 
 

Roxana DOBRESCU*

 
 

Abstract: The earliest obsidian tools on the current territory of Romania were found in the Aurignacian 
sites from North-West. In other regions, they were produced later, in the Gravettian (one bladelet in Transilvania 
and eight bladelets in Moldavia). 

In the North-Western Romania, the production of obsidian tools is significant, starting with the 
Aurignacian and evolving throughout the Gravettian. In the Aurignacian sites, retouched tools were found 
associated with cores and blanks. Remetea Şomoş I is presumed to be a site where obsidian tools were 
produced, since the lithics found here were illustrating all the reduction stages of the chaîne opératoire, from core 
preparation to discarded pieces. The knapping methods employed were frontal or semi-turning. The core edge 
exhibits traces of fine abrasion. Among the non-retouched blanks (blades and flakes), 90% of them were 
obtained through the use of hard hammer. The knapper was striking very close to the edge of striking surface (a 
method that produces thin platforms). The blades are narrow (average = 17.5 mm) and thin (average = 3.5 
mm). The most numerous pieces are the small flakes (between 10 and 30 mm). The tools (side scrapers, end 
scrapers, truncations) were generally made on bigger blades (average length = 23.87 mm, average width = 6.37 
mm). The obsidian is mostly black, but there are some grey pieces as well.No obsidian deposits were found 
through geological and archaeological surveys, but some perlite deposits were identified.  

The specialists consider the obsidian to originate from more remote areas, as Eastern Slovakia or Tokay 
(Hungary). Even though the surveys didn’t reveal any obsidian deposit, it is likely that they existed at the time, 
since the obsidian usually occurs together with the perlite. As for the populations, it is possible that they came 
from other regions of the Great Carpathian Depression: Eastern Slovakia, Southern Poland or southern Ukraine. 
They had the knowledge and skills for knapping the obsidian, which allowed them to work the volcanic glass from 
the local deposits.  

Rezumat: Pe teritoriul actual al României, obsidianul arheologic este prezent în aşezările aurignaciene 
din Nord-Vest. În celelalte regiuni, această sticlă vulcanică apare mai târziu, în Gravettian (în Transilvania: 1 
lamelă, în Moldova: 8 lamele).  

În Nord-Vest apare o adevărată producţie de obsidian, care începe în Aurignacian şi se dezvoltă în 
Gravettian. Astfel, în siturile din Nord-Vestul României, piesele fasonate au fost găsite alături de produse de 
debitaj şi de nuclee. Cel mai reprezentativ sit este Remetea Şomoş I, aşezare producătoare de unelte. Aici sunt 
prezente elemente care caracterizează une chaîne opératoire, respectiv de la pregătirea blocului şi până la 
abandonul său. Debitajul este de tip frontal sau semi-turnant. La marginea planului de lovire se observă o 
abraziune fină. În ceea ce priveşte suporturile brute (lame sau aşchii), putem afirma că în aproximativ 90% din 
cazuri, a fost folosită percuţia directă dură. Cioplitorul a lovit foarte aproape de marginea planului de lovire 
(caracteristică a taloanelor subţiri). Lamele sunt înguste (l medie = 17,5 mm) şi subţiri (gr. medie = 3,5 mm). 
Aşchiile de mici dimensiuni predomină (între 10 – 30 mm). Uneltele (racloare, grattoare, trunchieri etc.) sunt 
realizate, în general, pe suporturi laminare mai solide (l medie = 23,87 mm, gr. medie = 6,37 mm). Culoarea 
predominantă a obsidianului este negru, celelalte piese fiind fumurii. 

În urma prospecţiunilor geologice şi a celor arheologice efectuate în această regiune nu au fost 
descoperite surse de obsidian, ci doar cariere de perlit. Din acest considerent s-a vorbit întotdeauna de o origine 
exterioară a obsidianului din această regiune, avându-se în vedere sursele din zona Tokaj sau pe cele din 
Slovacia. Chiar dacă prospecţiunile geologice nu au găsit până în prezent obsidian în nord-vestul României, noi 
considerăm că el poate avea o origine locală. Presupunem că grupurile aurignaciene care s-au instalat aici au 
găsit această materie primă, pe care, cunoscând-o deja, au ştiut cum s-o prelucreze.  

Keywords: obsidian, Aurignacian, North-Western Romania, Remetea Şomoş I. 
Cuvinte cheie: obsidian, Aurignacian, Nord-Vestul României, Remetea Şomoş I. 

 
1. Caracteristici, formare şi surse 
Sensu lato numim obsidian întregul ansamblu de roci sticloase vulcanice.  
Obsidianul, sensu stricto, este o rocă acidă, practic lipsită de cristale, fiind o adevărată sticlă: 

compoziţia sa chimică elementară este, deci, foarte omogenă pe ansamblul lavei vulcanice (1 mg sau 
1 tonă ar da aceleaşi rezultate). Vâscozitatea foarte ridicată, datorată absenţei apei în magma 
granitică, împiedică orice recristalizare, ceea ce are drept rezultat scurgeri foarte scurte de obsidian 
(M. Menu 1991).  

Obsidianul este negru, colorat de oxizii de fier sau de magneziu. Caracteristică este spărtura 
sa netedă, concoidală şi întotdeauna strălucitoare. Obsidianul poate fi uşor debitat, devenind 
transparent atunci când grosimea sa este redusă. Duritatea este de 5 – 5 ½. În clasificarea sa privind 
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rocile dure (criteriul fiind maleabilitatea în cioplire), J. Tixier a plasat obsidianul pe locul întâi, înaintea 
silexului (J. Tixier et alii 1980). 

Obsidianul s-a format în urma răcirii rapide a unei roci în fuziune, bogată în gaz şi vâscoasă şi 
în care gazele au rămas în interior. Această rocă este cunoscută mai ales în zonele vulcanismului 
terţiar şi este cuprinsă adesea în asociaţiile petrografice specifice regiunilor de comprimare şi 
subducţie a plăcilor litosferei. Magma - calcoalcalină, leucogranitică, salică, acidă, bogată în alcalii – a 
fost extrusă în mediul marin unde, datorită prezenţei apei, răcirea a fost bruscă, fiind împiedicată 
cristalizarea. După unii autori, aceste condiţii ar fi întrunite şi în mediul continental (M. Cârciumaru et 
alii 1985). Proprietăţile sale chimice îl disting de celelalte sticle vulcanice cu care de multe ori este 
confundat: riolitul, perlitul, pechsteinul.  

Pentru caracterizarea sa din punct de vedere chimic, vom lua în considerare factorii de 
legătură (fL) şi de substituţie (fS), precum şi factorul apă. Factorul de legătură reprezintă raportul 
dintre numărul de atomi de oxigen şi numărul de atomi de siliciu şi aluminiu proveniţi din oxizii care au 
format sticla:  

fL = O/(Si + Al). 
Factorul de substituţie indică proporţia de aluminiu din siliciu; pe măsură ce aceasta creşte, fS 

se micşorează:  
fS = 100Si/(Si + Al). 
La obsdian fS este superior sau egal cu 80. 
Principala sa caracteristică este procentul foarte scăzut (sub 1%) de apă, obsidianul fiind 

practic o rocă anhidră. În felul acesta el se distinge de pechstein şi de perlit. Pechsteinul este un riolit 
în întregime sticlos, maroniu. Cantitatea de apă se situează între 1% şi 3%. Perlitul este o sticlă 
vulcanică acidă, hidratată, de culoare albă, cenuşie, verzuie şi structură specifică (suprafeţe concave şi 
concentrice).  

 
Surse de obsidian 
Au fost inventariate principalele surse de obsidian, susceptibile a fi furnizat în preistorie 

această materie primă folosită la fabricarea uneltelor (muchie foarte tăioasă) sau a elementelor de 
decor şi de podoabă. În Europa şi Asia aceste surse sunt: 

1. Sursele mediteraneene: insulele Sardinia, Palmarola, Pantelleria, Lipari, Vulcano, Melos, 
Antiparos, Giali. 

2. Sursele anatoliene: cele mai importante la Acigöl şi Ciftlik. 
3. Sursele armeniene: în regiunile Kars şi Nemrut Dag. 
4. Sursele din Carpaţi: cu cele două zone 

 - slovacă (Carpatică I); 
 - ungară (Carpatică II). 

Importante surse de obsidian se întâlnesc însă şi pe celelalte continente. Astfel, pe continentul 
american, ele există în Utah, Arizona, New Mexico, Oregon, California. Alte depozite se află în 
Guatemala, Mexic şi Ecuador. O altă zonă importantă o reprezintă insulele din zona Pacificului (J.R. 
Bird 1991). Obsidianul african provine mai ales din Etiopia.  
 

Obsidian arheologic în Europa Centrală şi Estică 
Sursele de obsidian din cele două zone carpatice, Slovacia Centrală şi sud-vestul Slovaciei/ 

nord-estul Hungariei, au fost descrise de Williams & Nandris (1977). Diferenţa principală dintre cele 
două zone este reprezentată de culoare şi transparenţă; obsidianul din Ungaria este negru şi opac, în 
timp ce obsidianul care provine din Slovacia este gri spre gri-maroniu, fiind şi semi-transparent (O.W. 
Thorpe et alii 1984).  

Prima epocă în care apare obsidianul în această parte a Europei este Musterianul; amintim în 
acest sens artefactele găsite la Subaljuk (Ungaria) sau pe cele de la Korolevo (Ucraina). Numărul lor 
creşte odată cu culturile Paleoliticului Superior (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina şi România). 
În timpul Aurignacianului, folosirea obsidianului este destul de redusă, de multe ori prelucrarea 
acestuia având loc aproape de sursele de materie primă. Astfel, la Barca I şi II obsidianul reprezintă 
6% şi respectiv 9% din ansamblul materialului litic, iar la Tibava 19% (L. Banesz 1968). În siturile 
aurignaciene din nord-vestul României, cu o singură excepţie, procentajele sunt reduse. Astfel, la 
Buşag, obsidianul reprezintă 1,93% din ansamblul materialului litic, la Călineşti I 0,25%, iar la Boineşti 
1,40%. La Remetea Şomoş I, procentajul de 23,66% nu este cel real, întrucât el reprezintă calculul 
făcut pe ansamblul colecţiei păstrate (din păcate, nu cunoaştem totalul de piese descoperite). Oricum, 
el se apropie de procentajul de la Tibava, unde este semnalat un atelier de prelucrare a obsidianului.  
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În Gravettian, în unele aşezări, ca de exemplu cea de la Cejkov (Slovacia), există o industrie 
exclusiv de obsidian.  

 
2. Siturile aurignaciene din N – V României 
În Bazinul Transilvaniei, obsidianul nu apare decât în Gravettian, la Cremenea, sub forma unei 

mici lamele (Al. Păunescu 1966), iar în restul teritoriului României este semnalat sporadic în Moldova: 
8 piese microlitice gravettiene descoperite la Piatra Neamţ – Pietricica, Lespezi – Lutărie – niv. II, 
Buda – Dealul Viilor – niv. I şi Udeşti (Al. Păunescu 1998). Aceste semnalări sunt însă cu totul 
nesemnificative.  

În regiunea de nord-vest a României (fig. 1) se poate vorbi de o producţie de obsidian, care 
începe în Aurignacian şi se dezvoltă în Gravettian. În această arie geografică există zone în care apar 
perlitele. Ne interesează aceste surse, întrucât obsidianul apare deseori asociat cu perlitul. De 
exemplu, în zona Tokaj (Ungaria), depozitul de obsidian se află într-un corp de perlit, asociat cu roci 
care prezintă un caracter intermediar. Zăcămintele sunt lentiforme, cu o compoziţie chimică similară 
cu cele de la Oraşu Nou, puse în loc în tortonian şi aparţinând aceleiaşi faze de vulcanism (M. 
Cârciumaru et alii 1985).  

 

 
 

Fig. 1. Situri aurignaciene din NV României. 
Aurignacian sites from the NW of Romania. 

 
În zona românească perlitele aflorează în dealurile de la Oraşu Nou (ex. Dealul Nucilor), la 

Medieş-Vii (Medieşul Aurit), în satul Coca (com. Călineşti-Oaş), pe versantul vestic al Dealului Şomoş, 
precum şi în Piatra Buhu din Dealul Vodoş. Prospecţiunile geologice făcute în zonă, precum şi 
cercetările făcute de arheologi în carierele de perlit (M. Cârciumaru în anii ‘80, R. Dobrescu şi Ph. 
Walter în anii ‘90) nu au semnalat nici o sursă locală de obsidian. În literatura de specialitate apare în 
general teoria unei origini exterioare, considerându-se regiunea munţilor Tokaj drept o posibilă sursă 
de aprovizionare (M. Bitiri 1972). După analiza materialului litic din nivelul aurignacian din zonele Oaş 
şi Maramureş susţinem, mai degrabă, originea locală a acestei materii prime1. În aceste aşezări nu s-
au găsit doar piese finite, ci şi numeroase produse de debitaj, inclusiv nuclee. Numărul acestor piese 
va creşte simţitor în Gravettian. Mai există un aspect care ni se pare important. Suntem din ce în ce 
mai convinşi că oamenii acestor aşezări au venit din regiuni mai îndepărtate (Slovacia Orientală, sudul 
Poloniei, sudul Ucrainei, deci din marea depresiune intracarpatică) cu cunoştinţe de prelucrare a 
obsidianului (vezi aşezări din Slovacia, ca Tibava sau Nova Dedina). Odată ajunşi în regiunile noastre 
şi întâlnind această materie primă, au ştiut cum s-o exploateze (R. Dobrescu 2003b). 

Vom prezenta în continuare, în ordine cronologică, aşezările aurignaciene cu obsidian (vezi 
tabelul de mai jos). 

 

                                                 
1 În urma analizelor făcute pe pe un eşantion de 16 piese arheologice din România şi Slovacia, M. Cârciumaru 
lansează ipoteza unei provincii-sursă de obsidian, care cuprinde deja celebra zonă Tokaj, dar şi eventuale puncte 
din nord-vestul României (M. Cârciumaru et alii 1985). 
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Sit Unelte Lame(le) Aşchii Nuclee Spărturi, 
esquilles 

Total 

Buşag 1 2 18 1 13 35 
Remetea Şomoş I 15 13 45 1 32 106 
Călineşti I 1 0 0 0 0 1 
Boineşti 3 0 0 0 0 3 

 
 

● BUŞAG 
În număr de 35, piesele din obsidian descoperite în nivelul aurignacian de la Buşag se clasifică 

în felul următor:  
unelte - 1; 
lame brute - 2; 
aşchii neretuşate - 18; 
nucleu - 1; 
esquillements, spărturi - 13. 

 
1. Unelte (1) 
Este o piesă cu trunchiere dreaptă, având drept suport un fragment proximal de lamă (32 

mm/ 19 mm/ 4 mm). Retuşele de tip écailleuses, directe, abrupte, se situează pe trunchiere şi parţial 
pe o latură.  

 
2. Lame brute (2) 
Sunt două fragmente meziale de lame. Prima are dimensiunile de 27 mm/ 31 mm/ 2 mm, 

prezintă o bună regularitate a laturilor şi nervurilor, este uşor arcuită şi se încadrează în faza de plein 
debitage. Ea a fost spartă prin flexiune. Al doilea fragment, spart în timpul debitajului, are 
dimensiunile de 24 mm/ 21 mm/ 7 mm, prezintă o regularitate medie a marginilor şi nervurilor, este 
uşor arcuit şi se situează în faza de reamenajare a nucleului. 

 
3. Aşchii neretuşate (18) 
Starea lor de conservare este bună: 10 întregi, 6 proximale, 2 distale. Dintre acestea, 6 sunt 

aşchii laminare. 
Criterii metrice şi morfologice 
Având în vedere eşantionul redus, nu s-a operat cu clase de mărimi, fiind măsurate doar 

mediile dimensiunilor: lungime, lăţime şi grosime. Astfel, lungimea medie este de 34,7 mm, lăţimea 
medie de 25, 16 mm, iar grosimea medie de 5,77 mm.  

C o r t e x 
Au fost observate două aşchii corticale şi două aşchii cu o plajă corticală de 20% pe o latură. 
Tehnici de percuţie 
Au fost determinate următoarele tipuri de taloane: 7 netede, 1 cortical, 2 diedre, 4 

punctiforme. Grosimea medie a taloanelor este de 4,1 mm. Am observat că 11 aşchii au fost debitate 
cu percutorul dur, iar 5 cu percutorul moale. Pentru două piese nu a putut fi determinată tehnica de 
percuţie.  

Faza tehnologică 
Au fost identificate următoarele faze: 

 prepararea nucleului - 8 cu negative de crête; 
 - 2 aşchii corticale.  

 reamenajarea nucleului  - 5 de flanc; 
 - 1 néo-crête; 
 - 2? 

Accidente 
Au fost observate amândouă tipurile: outrepassé (2), réfléchi (5). 
Observaţii 
Am identificat 9 piese puternic patinate şi 2 slab patinate.  

 
4. Nucleu 
Este un nucleu terminat în debitaj de aşchii (35 mm x 17 mm x 36 mm); puternic patinat, 

starea lui de conservare nu este bună. Este un nucleu epuizat, pe care se observă numeroase 
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accidente de debitaj. În faza de abandon, debitajul este de tip frontal, el derulându-se între două 
planuri de lovire. Pe flancuri se observă negative de néo-crête. Numeroasele accidente de cioplire au 
făcut imposibilă continuarea debitajului.   

S-a observat că 60% din eşantionul de obsidian o reprezintă piesele puternic patinate.  
 
 

● REMETEA ŞOMOŞ I 
Cele 106 piese inventariate au fost clasificate astfel: 
- 15 unelte; 
- 13 lame şi lamele brute; 
- 45 aşchii neretuşate; 
- 1 nucleu; 
- 32 esquilles, spărturi. 

 
1. Unelte (15) (pl. 1, 2) 
- 2 gratoare: atipic şi carenat atipic; 
- 1 lamă retuşată cu o encoche clactoniană inversă; 
- 1 lamelă retuşată; 
- 1 vârf Levallois retuşat; 
- 1 trunchiere retuşată oblic; 
- 1 denticulată pe cuţit à dos natural; 
- 4 racloare: - 2 simplu concav 

 - 1 convergent biconvex 
 - 1 pe faţă plană; 

- 1 encoche; 
- 1 aşchie retuşată; 
- 2 piese diverse (retuşate). 

Suporturile pe care au fost făcute aceste unelte sunt: 8 lame (una întreagă, 4 proximale, una 
mezială, 2 distale), 1 lamelă (fragment mezial), 5 aşchii (2 întregi, una proximală, 2 distale), 1 suport 
neidentificat (pentru racloarul pe faţă plană). 
 

a. Suporturile laminare 
Criterii metrice 
Lungimea nu a fost luată în calcul, având în vedere procentul ridicat de fragmentare. 
Lăţimea medie a suporturilor laminare este de 23,87 mm, iar grosimea medie de 6,37 mm. 
Lamela păstrată în întregime are următoarele dimensiuni: L = 16 mm/ l = 14 mm/ gr. = 2 mm. 
Caracteristici morfologice şi tehnologice 
R e g u l a r i t a t e 
În ceea ce priveşte regularitatea marginilor şi a nervurilor observate pe suporturile laminare, 

am constatat că două prezintă o bună regularitate a laturilor şi nervurilor, iar 6 prezintă o regularitate 
medie. Pentru o singură piesă ea nu a putut fi determinată; este vorba de grattoarul atipic, din care 
nu s-a păstrat decât fruntea acestuia. 

C u r b u r a 
În general piesele sunt uşor arcuite (4 ex.) sau plate (1 ex.). Doar două piese prezintă o 

curbură importantă. Este vorba de grattoarul carenat atipic, care se încadrează în faza de preparare a 
nucleului şi de piesa cu trunchiere retuşată, care din punct de vedere tehnologic se situează în faza de 
reamenajare a suprafeţei principale de debitaj. 

T a l o n u l 
Au fost observate 5 taloane: 4 netede şi 1 faţetat. Grosimea medie a taloanelor este de 2,6 

mm, deci taloane subţiri. 
În ceea ce priveşte tehnicile de percuţie, acolo unde ele au putut fi identificate, a fost folosit 

percutorul dur (bulb proeminent şi câteodată chiar un mic esquillement pe bulb). 
F a z a   t e h n o l o g i c ă 
Au fost observate următoarele faze tehnologice: 
preparare - 1 (negative de crête?); 
plein débitage:  - 4 pe suprafaţa principală de debitaj 

 - 1 de flanc; 
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reamenajare:  - 1 pe suprafaţa principală de debitaj 

 - 2 de flanc. 
Pentru o singură piesă faza tehnologică n-a putut fi stabilită. 
A c c i d e n t e 
Au fost remarcate cele două tipuri de accidente: réfléchi 1 / outrepassé 1. 

 
b. Suporturile aşchii 
Criterii metrice 
Doar două aşchii şi-au păstrat lungimea iniţială: 55 şi 61 mm. 
Lăţimea medie calculată la toate aşchiile este de 29,66 mm, iar grosimea medie de 4,4 mm.  
Caracteristici tehnologice 
Au fost observate două faze tehnologice: prepararea - 4 (1 = aşchie corticală), reamenajarea - 1? 
T a l o n 
Au fost identificate următoarele tipuri de taloane: 1 neted, 1 cortical, 1 faţetat. 
Ele au o grosime medie de 5 mm. Sunt, deci, spre deosebire de cele ale suporturilor laminare, 

taloane cu o grosime medie. 
Aşchiile au fost debitate cu percutorul dur. 

 
Gratoare (2) 
Gratoar atipic 
S-a păstrat doar fruntea gratoarului (pl. 2/7). Aceasta a fost realizată printr-un singur etaj de 

retuşe, de tip écailleuse, non-convergent. Convexitatea frunţii gratoarului are următoarele dimensiuni: 
î = 6 mm/ L = 15 mm. Partea activă a piesei se situează în partea distală. 

Gratoar carenat atipic (pl. 2/1) 
Fruntea gratoarului a fost obţinută prin două etaje de retuşe, de tip écailleuse, semi-abrupt, 

non-convergent. Convexitatea frunţii este dată de dimensiunile de: î = 10 mm/ L = 36 mm. Partea 
activă a piesei se află în partea distală şi pe o latură (retuşe de tip écailleuse). 
 

Lamă şi lamelă retuşate (2) 
Lama prezintă pe o latură retuşe de tip écailleuse, semi-abrupt şi o encoche inversă (pl. 1/6). 
Lamela prezintă pe o latură retuşe de tip écailleuse, continue (pl. 2/6). 

 
Racloare (4)  
Trei au drept suporturi aşchii (întreagă, proximală, distală), unul o lamă (fragment proximal) 

(pl. 1/1, 4; pl. 2/3, 5). 
Partea activă a uneltelor se situează în două cazuri în partea distală, într-un caz în partea 

distală şi pe cele două laturi, iar în altă situaţie pe o latură. 
Retuşele sunt de tip: écailleuses, verticale - 2; 

 écailleuses, verticale-abrupte - 1; 
 abrupte, inverse - 1; 
 écailleuses, inverse, semi-abrupte - 1. 

 
Denticulată (1) 
Unealta are drept suport o aşchie întreagă (55 mm/ 26 mm/6 mm), retuşele fiind de tip 

écailleuses, directe, abrupte, situate pe o latură (pl. 1/3). 
 

Encoche (1) 
Este o encoche inversă (pl. 1/5), având drept suport o lamă proximală (25 mm/ 21 mm/ 5 

mm), cu o bună regularitate a marginilor şi nervurilor, uşoară arcuire, ea încadrându-se în faza de 
plein débitage. Retuşele prin care a fost realizat acest tip de unealtă sunt écailleuses, verticale, partea 
activă a uneltei situându-se în extremitatea distală. 
 

Trunchiere retuşată oblic (1) 
Unealta are drept suport o lamă proximală (21 mm/ 22 mm/ 6 mm), cu o regularitate a 

marginilor şi nervurilor medie, debitată cu percutor dur. Se încadrează în faza de plein debitage de 
flanc. Trunchierea a fost făcută prin retuşe écailleuses, semi-abrupte. Partea activă a uneltei se 
situează în extremitatea distală, pe trunchiere (pl. 1/8).  
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Vârf Levallois retuşat (1) 
Suportul este constituit dintr-o lamă întreagă (43 mm/ 17 mm/ 6 mm), cu o regularitate a 

marginilor şi nervurilor medie, cu o uşoară arcuire, debitată cu percutor moale. Se situează probabil în 
faza de reamenajare a flancului. Retuşele sunt écailleuses, oblice, partea activă a uneltei situându-se 
pe trunchiere şi parţial pe o latură (pl. 1/2). 
 

Aşchie retuşată (1) 
Este o aşchie distală (42 mm/ 21 mm/ 3 mm), debitată cu percutor dur. Faza tehnologică nu a 

putut fi precizată. Retuşele se situează în partea distală şi sunt, credem noi, mai degrabă retuşe de 
folosire (pl. 1/9).  
 

Piese diverse (2) 
Suportul este o lamă proximală, ce se încadrează probabil în faza de reamenajare a flancului. 

Partea activă a acestei unelte se află în extremitatea distală (retuşe abrupte) şi pe o latură (retuşe 
inverse) (pl. 1/7; pl. 2/2). 
 

2. Lame şi lamele brute (13)  
Au fost identificate 6 lame (3 proximale, una mezială, 2 distale) şi 7 lamele (2 întregi, 2 

proximale, 2 meziale, una distală) (pl. 3). 
Criterii metrice 
Având în vedere că lamele s-au păstrat doar fragmentar, lungimea acestora este irelevantă. 

Au fost calculate doar lăţimea şi grosimea medie a acestora. Astfel, lăţimea medie este de 17,5 mm, 
iar grosimea medie de 3,5 mm. Se observă diferenţa dintre suporturile brute şi cele alese pentru a fi 
transformate în unelte. Astfel, pentru unelte au fost alese suporturi mai late (23,87 mm) şi mai groase 
(6,37 mm), deci mai solide.  

În ceea ce priveşte lamelele, două şi-au păstrat lungimea iniţială: 28 mm şi 31 mm. Lăţimea 
medie a acestora este de 10 mm, iar grosimea medie de 3,28 mm. Comparaţii cu suporturile pentru 
unelte nu poate fi făcută, întrucât nu avem decât o singură lamelă transformată în unealtă.  

Caracteristici morfologice şi tehnologice 
Regularitatea marginilor şi a nervurilor este în 9 cazuri bună, iar în 4 medie. În ceea ce 

priveşte curbura acestora, am observat că în afara unei singure piese (plată), restul prezintă o uşoară 
arcuire (6 ex.), sau o curbură importantă (6 ex.). 

T a l o n u l 
Au fost observate următoarele tipuri de taloane: 5 netede, 1 diedru, 1 punctiform. 
În ceea ce priveşte tehnicile de percuţie, 6 piese au fost debitate cu percutor dur şi una cu 

percutor moale.  
F a z a   t e h n o l o g i c ă 
Au fost observate aproape toate fazele tehnologice: 
1 - sous-crête tabulaire; 
10 - plein debitage (4 - plein debitage de flanc); 
1 - néo-crête; 
1 - reamenajare a suprafeţei principale de debitaj. 
A c c i d e n t e 
Şi aceste piese prezintă accidente de debitaj: 2 outrepassées/ 1 réfléchie. 

 
3. Aşchii neretuşate (45) 
Aşchiile brute se clasează în felul următor: 20 întregi, 9 proximale, una mezială, 14 distale, 1 ?  
Dintre acestea, şase sunt aşchii laminare.  
Criterii metrice 
L u n g i m e 
Pentru lungime s-a operat cu clase de 10 mm. 

 
Clasă  Efectiv  % L med.  l med.  gr. med. 
10 – 20 mm 10  50 17,20 mm 13,20 mm 2,5 mm 
21 – 30 mm 6  30 24,16 mm 17,50 mm 4,16 mm 
31 – 45 mm 4  20 38,50 mm 24,75 mm 7,5 mm 
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Observăm că se disting aşchiile de dimensiuni mici (10 – 30 mm) şi cele de dimensiuni mijlocii 
(31 – 45 mm). Predomină aşchiile mici: 80%. 

Lungimea medie calculată pentru toate aşchiile care şi-au păstrat lungimea iniţială este de 
23,55 mm. 

L ă ţ i m e (calculată pentru toate cele 45 aşchii) 
Limitele acestei dimensiuni merg de la 9 la 48 mm.  

 
Clasă   Efectiv  %  l med. 
10 – 20 mm  31  68,88  14,41 mm 
21 – 30 mm  7  15,55  23 mm 
31 – 40 mm  2  4,44  31,5 mm 

 
Majoritatea aşchiilor se încadrează în clasa celor cu lăţime mică. Lăţimea medie măsurată pe 

tot eşantionul este de 17,33 mm. 
G r o s i m e 
Limitele acesteia sunt cuprinse în intervalul 1 – 13 mm. 

 
Clasă  Efectiv   %  gr. med. 
1 – 5 mm 39  86,66  3,23 mm 
6 – 10 mm 4  8,88  8,5 mm 
11 – 15 mm 2  4,44  13 mm 
 
Clasa aşchiilor “fine” este cea mai numeroasă (39 ex.), restul fiind aşchii de grosimi medii.  
Grosimea medie calculată pe întreg eşantionul este de 8,24 mm.  

 
Caracteristici tehnologice şi tehnici de percuţie 
F a z ă   t e h n o l o g i c ă 
Au fost observate toate fazele tehnologice: 

 prepararea nucleului - 21 cu negative de crête 
 - 3 corticale; 

 început de debitaj - 1; 
 plein debitage  - 1; 
 reamenajare - 10 de flanc  

 - 4 pe suprafaţa principală de debitaj; 
 nedeterminată - 3. 

C o r t e x 
Aproape 35% din aşchii prezintă cortex, a cărui întindere variază de la 5% la 100%. În faza 

de preparare se situează cam 13% din totalul aşchiilor (peste 50% cortex).  
T a l o n 
Au fost identificate următoarele tipuri de taloane: 4 corticale, 16 netede, 7 punctiforme.  
Grosimea medie a taloanelor este de 2,75 mm, deci, este vorba de taloane subţiri. În ceea ce 

priveşte percuţia, în 9 cazuri ea nu a fost recunoscută. În rest, cu o singură excepţie, ea a fost 
realizată cu percutorul dur.  

A c c i d e n t e 
Au fost remarcate numeroase accidente: 27 de tip outrepassé şi réfléchi. 

 
4. Nuclee (1)  
S-a păstrat un singur nucleu terminat într-un debitaj de lame (pl. 2/8). 
Dimensiunile acestuia sunt: 42 mm/ 32 mm/ 29 mm.  
Suprafaţa principală de debitaj 
Dimensiuni: L = 38 mm/ l med. = 32 mm. 
Tip = largă. 
Curbura = plată. 
Spate 
Este plat şi este delimitat de o muchie şi o néo-crête. 
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Plan de lovire 
Nucleul prezintă un singur plan de lovire, de tip neted. Marginea acestuia a suferit o abraziune 

fină. Unghiul planului de lovire cu suprafaţa principală de debitaj este de 74°. Dimensiunile planului de 
lovire sunt: L = 16 mm/ l = 23 mm. 

Crête 
A fost observat pe spatele nucleului un negativ transversal care poate proveni dintr-o crête de 

tip lateral. 
Néo-crête 
Se situează pe spatele nucleului, ea fiind formată din 5 negative transversale. 
Tip de debitaj 
Debitajul este tip semi-turnant pe două flancuri. 
Abandon 
Ne aflăm în faţa unui abandon de tip economic, datorat numeroaselor accidente de pe 

suprafaţa principală de debitaj. 
În final dorim să mai facem două observaţii: partea distală a nucleului este ilizibilă; obsidianul 

a suferit o puternică patinare pe întreaga sa suprafaţă. 
 
 

● CĂLINEŞTI  I 
În nivelul aurignacian de aici s-a descoperit o singură piesă. Este vorba de un gratoar atipic, 

care are drept suport un fragment mezial de aşchie laminară, cu dimensiunile: 43 mm/ 28 mm/ 9 mm. 
Ea se încadrează probabil în faza de preparare a nucleului, fiind debitată cu percutor dur. 

Partea activă a uneltei se situează în extremitatea distală a piesei şi pe o latură. Fruntea 
gratoarului a fost obţinută printr-un singur etaj de retuşe. Unghiul format de fruntea gratoarului cu 
spatele piesei este de 59°, iar convexitatea este de L = 24 mm/ î = 6 mm (pl. 4/4).  

 
 
● BOINEŞTI 
În nivelul aurignacian din această staţiune au fost descoperite trei unelte de obsidian:  
2 gratoare - 1 à museau 

- 1 pe vârf de lamă; 
1 fragment de lamă appointée retuşată. 

 
Gratoarul à museau  
Are drept suport o aşchie întreagă (46 mm/ 43 mm/ 13 mm), debitată cu percutor dur şi care 

se încadrează în faza de preparare a nucleului (aşchie corticală). 
Partea activă a uneltei se situează în extremitatea distală şi pe o latură. Retuşele sunt de tip 

écailleuse, directe, non-convergente. Fruntea gratoarului a fost obţinută prin două etaje de retuşe. 
Convexitatea se caracterizează printr-un unghi de 72°, L = 42 mm, î = 15 mm. Suportul este 
outrepassé, iar obsidianul a suferit o puternică patinare (pl. 4/1).  
 

Gratoarul pe vârf de lamă 
Suportul acestei unelte este un fragment distal de lamă (37 mm/ 27 mm/ 7 mm), cu o 

regularitate a laturilor şi a nervurilor medie, cu o arcuire importantă şi care se încadrează în faza de 
reamenajare a suprafeţei principale de debitaj (pl. 4/2). 

Retuşele, de tip écailleuses, directe, continue se situează în extremitatea distală şi pe cele 
două laturi. Fruntea gratoarului a fost obţinută printr-un singur etaj de retuşe écailleuses, non-
convergente. Convexitatea se caracterizează printr-un unghi de 65°, L = 26 mm, î = 10 mm. 

Suportul s-a spart în timpul debitajului, el suferind un accident de tip outrepassé. Obsidianul 
este puternic patinat. 
 

Lama retuşată 
Este un fragment distal de lamă (22 mm/ 17 mm/ 4 mm), cu o regularitate medie a marginilor 

şi a nervurilor, plat, încadrându-se în faza de preparare a nucleului (lamă corticală). Retuşele de tip 
écailleuses, abrupte se situează în extremitatea distală şi pe două laturi (pl. 4/3).  

Suportul este outrepassée, este acoperit de cortex în proporţie de 90%, iar obsidianul este 
patinat. 
 

 25



Roxana DOBRESCU 

Concluzii 
Avem patru aşezări cu piese din obsidian. Cea mai veche dintre ele, Buşagul, conţine un 

număr redus de piese, dintre care majoritare sunt aşchiile, spărturile şi micile esquilles. Ne putem 
pune întrebarea dacă nu cumva produsele finite au părăsit situl, fiind folosite la schimb, sau pur şi 
simplu au plecat odată cu grupul de aici.  

La Călineşti I şi Boineşti, singurele piese păstrate sunt unelte. Aceste două aşezări sunt foarte 
apropiate de Remetea Şomoş I, unde avem o adevărată producţie de piese din obsidian. Ne întrebăm 
din nou care ar putea fi provenienţa acestor piese. Cronologic, cele trei aşezări se încadrează în faza 
III de dezvoltare a Aurignacianului din N-V României (R. Dobrescu 2003a). Pornind de la ideea 
contemporaneităţii lor şi având în vedere distanţa extrem de redusă dintre cele trei aşezări, ne 
hazardăm în a lansa ipoteza că piesele din obsidian au fost făcute la Remetea Şomoş I, sau poate că 
este vorba de acelaşi grup care s-a aşezat pe dealurile de la Boineşti sau Călineşti (R. Dobrescu 2002). 

Din punct de vedere a prelucrării obsidianului, Remetea Şomoş I este situl cel mai interesant, 
întrucât el se pretează la o analiză tehnologică. Materialul litic cuprinde toate piesele necesare unei 
analize de tip tehnologic, începând cu produsele finite şi terminând cu nucleele. Astfel, avem aici 
întregul lanţ operaţional, care merge de la prepararea blocului până la abandonul acestuia. Vom 
sintetiza câteva caracteristici ale debitajului pe obsidian, aşa cum apare el în aceste aşezări.  

1. Nucleu. S-a observat o abraziune fină pe marginea planului de lovire, care formează cu 
suprafaţa principală de debitaj, în momentul abandonului, un unghi de 74°. Debitajul este de tip semi-
turnant sau frontal. 

2. Suporturi brute. Fie că este vorba de lame sau aşchii, am observat că în proporţie de peste 
90% ele au fost debitate cu percutorul dur, lovindu-se foarte aproape de marginea planului de lovire, 
taloanele fiind astfel, subţiri. În ceea ce priveşte lamele, acestea sunt înguste (l = 17,5 mm) şi subţiri 
(gr. = 3,5 mm). Cât despre aşchii, predomină aşchiile mici (peste 80%), adică cele situate în intervalul 
10-30 mm.  

3. Uneltele. Dintre tipurile de unelte predomină racloarele, dar există şi grattoare, trunchieri 
retuşate etc. Uneltele sunt făcute în special pe suporturi laminare; dintre acestea, cioplitorii le-au ales 
pe cele mai solide (l med.= 23,87 mm, gr.med.= 6,37 mm).  

4. Culoarea obsidianului din aşezările aurignaciene de aici este neagră, dar şi gri fumurie.  
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Pl. 1. Remetea Şomoş I. 1 - racloar convergent biconvex; 2 - vârf Levallois retuşat; 3 - denticulată; 4 - 
racloar simplu concav; 5 - encoche inversă; 6 - lamă retuşată; 7 - piesă cu retuşe; 8 - trunchiere 
oblică retuşată; 9 - aşchie retuşată. 
Remetea Şomoş I. 1 - biconvex convergent sidescraper; 2 - retouched Levallois point; 3 - denticulate; 
4 - simple concave sidescraper; 5 - inverse notch; 6 - retouched blade; 7 - retouched flake; 8 - 
oblique truncation; 9 - retouched flake. 
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Pl. 2. Remetea Şomoş I. 1, 7 - gratoare; 3, 5 - racloare; 2 - piesă retuşată; 4 - piesă cu retuşe de 
folosire; 6 - lamelă retuşată; 8 - nucleu terminat în debitaj de lamele. 
Remetea Şomoş I. 1, 7 - endscrapers; 3, 5 - sidescrapers; 2 - retouched flake; 4 - flake with use 
wear; 6 - retouched bladelet; 8 - bladelet core. 
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Pl. 3. Remetea. Şomoş I. Lame şi lamele brute. 
Remetea. Şomoş I. Non-retouched blades and bladelets. 
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Pl. 4. Boineşti. 1 - gratoar à museau; 2 - gratoar pe vârf de lamă; 3 - lamă retuşată. Călineşti. 4 - 
gratoar atipic.  
Boineşti. 1 - à museau endscraper; 2 - endscraper; 3 - retouched blade. Călineşti. 4 - atypical 
endcraper.  
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