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Cuvânt introductiv 

Această teză este o lucrare pluridisciplinară, în care se folosesc metode de cercetare caracteristice 

Geologiei, geochimiei, mineralogiei și paleontologiei pentru a răspunde unor întrebări puse de 

arheologi și de antropologi, întrebări legate de comportamentul comunităților umane preistorice. 

Obiectivul principal al acestei lucrări este de a arăta utilitatea (sau inutilitatea) anumitor metode 

împrumutate din științele geologice în identificarea și caracterizarea surselor geologice (de silicolite) 

folosite de comunitățile preistorice. 

Studiile legate de identificarea surselor litice se bazează pe atributul fiecărui artefact de a fi identic din 

punct de vedere chimic și petrografic cu materia primă din care este făcut. Fiecare sursă geologică are 

anumite caracteristici geochimice unice (un fel de ”amprentă chimică”). În acest tip de analiză trebuie 

ținut cont, evident, și de caracteristicile geologice ale depozitului. 

Pentru realizarea acestei lucrări au fost folosite, cu scopul de a identifica și de a caracteriza anumite 

surse de silicolite, florescența de raze x, difractometria de raze x și a fost efectuată analiza bioclastelor 

prezente în silicolite. 

Al doilea obiectiv al lucrării îl constituie identificarea unor depozite geologice folosite în spațiul 

cultural Gumelnița-Karanov VI și încercarea de a identifica unele rețele de schimb existente și strategii 

de achiziționare a materiei prime folosite de comunitățile eneolitice din acest spațiu. Depozitele de 

silicolite analizate se încadrează, în linii mari, în zona geografică căreia i s-a stabilit în mod 

convențional originea ’silexului balcanic’ (origine niciodată demonstrată). Această zonă cuprinde 

nordul și nord-estul Bulgariei și câteva depozite aluvionare aflate la nordul Dunării (se suprapune 

Platformei Moesice). 

Lucrarea este structurată în cinci capitole. În capitolul 1, după un scurt istoric al studiilor litice 

(indiferent de domeniul de cercetare), se realizează o prezentare a metodelor de analiză a uneltelor 

litice. 

În capitolul 2 sunt prezentate caracteristicile generale ale silicolitelor (formare, caracteristici 

morfologice și chimice etc.) și este prezentată geologia Platformei Moesice, locul de proveniență al 

depozitelor geologice analizate. În continuare este descrisă problema ’silexului balcanic’, un concept 

ce ține mai mult de istoriografie decât de o realitate geologică/geografică demonstrată. 

În capitolul 3 sunt prezentate diferitele opțiuni/strategii de achiziționare a materialului litic de 

către comunitățile preistorice. Pentru a arăta diferențele prezente în cadrul lanțului operator (precum și 

diferitele concepte teoretice privind subzistența) sunt redate exemple din diferite regiuni geografice, 
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atât în cadrul populațiilor cu un grad ridicat de mobilitate (vânători-culegători), cât și în cazul 

comunităților sedentare. 

Capitolul 4 este dedicat analizei propriu-zise a unui număr de artefacte provenind din mai 

multe așezări eneolitice din România și din Bulgaria, și a unui eșantion de probe din depozite 

geologice (primare și secundare) din Platforma Moesică. Capitolul mai cuprinde o încadrare 

cronologică (și culturală) a artefactelor analizate precum și o scurtă caracterizare climatică a perioadei. 

Probele geologice și arheologice sunt analizate cu ajutorul florescenței de raze x, a difractometriei de 

raze x și sunt analizate bioclastele prezente în silicolite prin tehnica microscopiei polarizante. 

În capitolul 5 (ultimul capitol) sunt prezentate concluziile studiului. 

 

Introducere în studiul uneltelor litice 

Obiectivul principal al cercetării arheologice îl constituie reconstituirea şi înţelegerea culturilor 

umane, modul în care comunităţile trăiau, se adaptau şi exploatau mediul înconjurător. 

Studiul materialelor litice poate fi împărţit în funcţie de scopul cercetării în următoarele 

domenii de cecetare: identificarea surselor din care provine materia primă folosită, cercetarea 

posibilelor tehnici prin care au fost făcute unele tipuri de artefacte (studii tehnologice), traseologia 

(cercetarea modului în care au fost utilizate artefactele litice) şi analiza tipologică a artefactelor. 

Pentru studiile legate de proveniența materiei prime se folosesc metode geochimice și 

petrografice de analiză. Pentru determinarea compozitiei chimice a artefactelor sunt folosite analizele 

geochimice (Tykot 2004). Ele dau proporţiile elementelor chimice găsite în mostrele ce sunt studiate. 

Rocile sunt compuse din elemente majore (peste 2%) și elemente minore sau elemente-urmă. 

În funcţie de natura artefactelor analizate se pot alege metode geochimice diferite. Principalele 

metode folosite au fost spectroscopia de emisie optică (OES), spectrometria de absorbţie atomică 

(AAS), spectrometria de fluorescenţă de raze X (XRF), plasma cuplată inductiv (ICP), emisia de raze 

X indusă de particule (PIXE)microproba de electroni(EMPA), analiza instrumentală prin activare cu 

neutron (INAA) şi, mai recent, spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) 

sau diferite tipuri de spectroscopie de masă, precum spectrometria de masă cu plasmă cuplată 

inductiv (ICP-MS) . 

Pentru a interpreta rezultatele ce provin din metodele geochimice şi pentru a le putea face utile 

cercetării comportamentului uman preistorice, acestea trebuiesc modelate cu ajutorul analizelor 

statistice. În funcţie de fiecare situaţie în parte, se pot alege diferite metode de analiză statistică. 
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Analizele geochimice arată componenţa chimică, dar nu indică şi mineralele prezente (Luedke 1992, p 

37-38). Pentru determinarea mineralelor dintr-o rocă, cea mai folosită metodă este de a face analize 

petrografice folosind microscopia cu lumină polarizată.Alte metode folosite pentru analiza tipului de 

rocă sunt spectroscopia Raman și difractometria de raze X. 

Studiile tehnologice îmbină studiul artefactelor litice cu diferite metode experimentale de reproducere 

a uneltelor din piatra, având ca scop înțelegerea mai profundă a modului de fracturare a materiei 

prime, precum şi tehnica de producere a artefactelor (Odell 1989). 

Analiza funcţională (traseologia sau analiza de tip use-wear) urmăreşte determinarea funcționalității 

uneltelor litice, examinand urmele lăsate în urma folosirii uneltelor (Andrefsky 2005, p. 5). Pe lângă 

analiza optică, traseologia implică studierea aspectelor morfologice ale uneltei, analize experimentale, 

etnografice, iar în anumite cazuri, analize chimice. Critiicile aduse analizei funcţionale au la  bază în 

principal faptul că observațiile făcute sunt subiective. 

 

”Silexul balcanic” 

În istoriografie este cunoscut sub numele de silex balcanic un anumit tip de silicolit 

caracterizat de cele mai multe ori prin descrieri macroscopice (bună calitate în ceea ce priveşte 

spargerea controlată, având culoarea “galben ca mierea”,sau maroniu deschis, cu incluziuni de culoare 

albă). ‘Silexului balcanic’ i se atribuie în mod convenţional o origine nord-bulgară, provenind din aşa 

numita ‘Platformă Pre-Balcanică’.  Această origine însă nu a fost demonstrată. 

În ultimii ani s-a ajuns la concluzia că diferitele silicolite ce se regăsesc sub termenul de ‘silex 

balcanic’ nu provin din aceeaşi sursă geologică (Bonsall et al. 2010).Roci silicioase se găsesc în 

Bulgaria în mai multe zone, şi sunt de diferite tipuri, origini sau vârste (fig.1).Cea mai întinsă zonă din 

Platofrma Moesică în care există depozite primare (şi secundare) de silicolite o reprezintă regiunea 

Ludgorie, din nord-vestul Bulgariei, unde concrețiuni silicioase apar în formațiuni calcaroase de vârstă 

apțiană (Cretacicul inferior) şi în depozite cuaternare, majoritatea acestora fiind  depozite deluviale-

proluviale, în care silicolitele se găsesc în nisipuri carbonatice. O altă zonă important pentru rezolvarea 

problemei provenienţei silexului balcanic o reprezintă zona din jurul oraşului Nicopole. Aici 

concrețiunile silicioase apar în crete din Cretacicul Superior (Campanian și Maastrichtian). 

  



 

1. calcare din Cretacicul superior (Oxfordian) cu concre

2. calcare din Cretacicul Inferior (Apțian) cu concre

3. crete cu concreţiuni silicioase (Campanian ş

4. calcedoni în roci vulcanice din Cretacicul Superior (Coni
de tip Sredna Gora 

5. calcedoni în roci vulcanice din Oligocen în zona Mun

6. limitele dintre structurile şi zonele tectonice

Fig.1 Harta geologică a principalelor 

 

Strategii de procurare a materiei prime

În toate epocile istorice, indiferent de zona geografic

anumite comportamente privind aprovizionarea cu materie pri

Comportamentul unei comunităţ

depinde de particularitățile geografice 

precum şi de perioada istorică şi contextual social.

Grupurile umane pot avea dou

indirecte (Wilmsen 1970). Achiziţ

sau mobilităţii grupurilor umane. A
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1. calcare din Cretacicul superior (Oxfordian) cu concreţiuni silicioase (J3 ox) – silex de tip Haemus 

țian) cu concreţiuni silicioase (K1a) –silex dobrogean, silex de tip Luda Gora

iuni silicioase (Campanian şi Maastrichtian) – silex moesic 

4. calcedoni în roci vulcanice din Cretacicul Superior (Coniancian, Santonian, Campanian), și în zona Sredna Gora (K2 Cn

5. calcedoni în roci vulcanice din Oligocen în zona Munţilor Rodopi. 

i zonele tectonice 

 a principalelor tipuri de roci ce conţin silicolite în Bulgaria (Nachev 2009a)

Strategii de procurare a materiei prime 

În toate epocile istorice, indiferent de zona geografică, comunitățile umane si

anumite comportamente privind aprovizionarea cu materie primă sau cu obiecte gata f

Comportamentul unei comunităţi umane privind aprovizionarea cu materie prim

țile geografice şi climatice, de strategia de subzistență aleas

ă şi contextual social. 

Grupurile umane pot avea două modele principale privind achiziţia materiei prime: directe sau 

indirecte (Wilmsen 1970). Achiziţiile directe se datorează proximităţii faţă de sursa de materie prim

ii grupurilor umane. Achiziţiile indirecte sunt atribuite schimbului inter

 

dobrogean, silex de tip Luda Gora 

i în zona Sredna Gora (K2 Cn-Cp)- silex atipic 

in silicolite în Bulgaria (Nachev 2009a) 

țile umane si-au dezvoltat 

 sau cu obiecte gata făcute. 

i umane privind aprovizionarea cu materie primă sau cu obiecte 

ă aleasă de comunitate, 

ţia materiei prime: directe sau 

ţă de sursa de materie primă 

uite schimbului inter-comunitar. 
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Odată cu trecerea la perioada neolitică, comunitățile umane, pierzând din mobilitate (și 

reducându-se astfel substanțial teritoriul controlat propriu-zis de comunitate) au nevoie de resurse ce 

pot proveni din alte zone. Depărtarea față de sursele de materie primă poate duce, în interiorul 

aceluiași spațiu cultural, și la modificări legate de tipologia uneltelor sau de tehnicile folosite.Zonele 

de proveniență a lucrurilor de care o comunitate are nevoie ca să subziste reprezintă spațiului fizic și 

simbolic al lumii cunoscute cu care se întrețin relații; acesta mai este cunoscut și sub numele de 

teritoriul ”virtual” al unei comunități (Mester 2013). Acest spațiu se poate modifica în decursul 

timpului, în funcție de posibilitățile și de strategia de subzistență abordată de comunitate. 

Unele materii prime (în special obsidianul) ajung să fie transportate pe distanţe lungi. Totodată 

apar primele puțuri și galerii miniere, iar producția minieră specializată crește, în unele zone având o 

deosebită importanță. În unele zone, precum în Bulgaria de nord-est, unde predomină depozitele 

secundare de silicolite (acestea aflându-se în nisipuri carbonatice), extracția se făcea prin săparea de 

gropi (cu diametrul aproximativ de 3 m și o adâncime de 50-70 cm). Specifice acestei zone sunt și 

așezările-ateleir aflate chiar lângă zonele de extracție. În aceste așezări-atelier materia primă era 

prelucrată parțial, urmând apoi să fie transportată în întreg spațiul cultural Gumelnița-Karanovo VI. 

În Bulgaria de nord-est, în apropierea locurilor de extragere a silicolitelor, așezările de la 

Topchii, Yasenovets, Balkanski și Kamenovo au fost asociate cu manufacturarea lamelor de mari 

dimensiuni, specifice arealului cultural Gumelnița-Karanovo VI (Manolakakis 2011, p. 227). Lamele 

prelucrate în aceste centre erau transportate (probabi pe cursurile unor râuri precum Topchiiska) în 

diferite regiuni/așezări din spațiul cultural Gumelnița-Karanovo VI (Gatsov et al. 2012, pp. 39-40). 

 

Compoziția și sursele silicolitelor eneolitice din nordul Bulgariei și din 

Muntenia 

Acest capitol este dedicat analizei unui număr de artefacte (provenind din așezări încadrate 

cultural în spațiul Gumelnița-Karanovo VI). 

Pentru identificarea componenţei chimice a silicolitelor (atât a artefactelor cât şi a depozitelor) 

s-a folosit spectometria de fluorescenţă de raze x. Analizele au fost făcute în cadrul Universitatăţii 

Alberta-Departamentul de Antropologie. A fost utilizat un spectometru de fluorescență de raze x 

Bruker AXS Tracer III-SD portabil.Ca și probe de referință au fost folosite NIST278 (obsidian) și 

NIST2710 (sol din Montana), probe înregistrate la Institutul național pentru standarde și tehnologii – 

Canada (NIST). 
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Pentru modelarea datelor XRF cu ajutorul analizelor statistice a fost folosit GRUN, program 

conceput de MURR (University of Missouri Research Reactor) pentru analize arheometrice. Ca şi 

elemente distinctive au fost alese Fe, Mn, Sr și Zr, acestea înregistrând cele mai mari variaţii. 

Pentru o distincție vizuală a grupurilor de variabilitate chimică diferită am folosit o diagramă 

de dispersie 2D, iar pentru identificarea diferitelor grupuri de silicolite în rândul artefactelor am folosit 

analiza statistică de cluster (fig. 2-3). 

Dintre grupurile distincte de variabilitate chimică, unele sunt atribuite  zonelor Nicopole şi 

Razgrad/Ludgorie (fig. .4-5). 

O dovadă în plus privind corectitudinea datelor XRF şi a analizelor statistice o reprezintă 

variabilitatea chimică a artefactelor din aşezările ce sunt asociate cu ateliere preistorice de prelucrare 

primară a silicolitelor (Ravno şi Ciukata) (fig. 6-7). 

 

Fig.2.Analiza de cluster aplicată artefactelor de la Golijamo Delcevo 
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Fig. 3.Analiza de cluster aplicată artefactelor de la Vitănești 

 

 

Fig. 4. Integrarea artefactelor de la Golijamo Delcevo în grupurile de variabilitate chimică aferente 

surselor 
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Fig. 5. Integrarea artefactelor de la Vităneşti în grupurile de variabilitate chimică aferente surselor 

 

 

Fig. 6. Încadrarea artefactelor de la Ceakmaka, Ravno şi Stanoveț în variabilitatea chimică a 

depozitului-sursă 
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Fig. 7. Încadrarea artefactelor de la Ciukata în variabilitatea chimică a depozitului-sursă 

 

Pentru o diferențiere mai sigură a grupurilor de variabilitate chimică identificate s-a încercat o 

diferențiere zonală în funcție de incluziunile fosile. Prin intermediul microscopiei optice (pe secțiuni 

subțiri) au putut fi determinate micro-fosile și fragmente de macro-fosile atât în atât în în interiorul 

grupurilor de variabilitate chimcă din zona Razgrad/Ludgorie cât și din zonele Nicopole și Ciuperceni. 

În prezentul studiul de față a fost folosită și difractometria de raze x, prentru constatarea 

posibilelor diferențe mineralogice dintre silicolite. În toate probele analizate a fost înregistrată o 

cantitate foarte mare de cuarț, urmată procentual de  calcit, neputând fi făcută o diferențiere între 

depozite pe baza acestei metode.  

Concluzii 

Pentru determinarea surselor de silicolite folosite de comunităţile umane şi pentru identificarea 

relaţiei sursă-artefact, considerăm că cea mai adecvată metodă o reprezintă metodele geochimice, în 

special spectometria de fluorescenţă de raze X (cu condiția unui aparat capabil să determine 

elementele-urmă), plasma cuplată inductiv (ICP), spectometrie de masă şi analiza prin activare de 

electroni (NNA). 

Pentru intrepretarea datelor obţinute cu ajutorul metodelor geochimice folosind analize 

statistice multivariate, considerăm soft-ul GRUN ca fiind cea mai simplă metodă de analiză (datorită 
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diversităţii tipurilor de analiză statistică, a faptului că nu este costisitor, modul de operare este simplu, 

iar reprezentările grafice 2D şi 3D şi diversitatea formelor de redare grafică îl fac agreabil oricărui 

arheolog nefamilarizat cu arheometria şi cu analizele statistice). 

A doua metodă utilizată în încercarea de a corela artefactele cu depozitele-sursă a fost analiza 

incluziunilor fosile. În cazul de față identificarea acestora nu a putut duce la datarea vârstei de formare 

a silicolitelor, în schimb a furnizat date valoroase privind formarea acestora (în funcție de roca inițială, 

de apă puțin adâncă sau relativ adâncă). În anumite cazuri această metodă poate indica și vârsta de 

formare a silicolitelor. 

Metoda difracției de raze x (a treia metodă utilizată) considerăm că nu este utilă în 

diferențierea surselor de silicolite, implicit nici în identificarea surselor de materie primă folosite de 

comunitățile preistorice.   

 

Al doilea obiectiv al prezentului studiu îl reprezintă identificarea anumitor surse de silicolite 

folosite de comunităţile eneolitice din spaţiul cultural Gumelniţa-Karanovo VI. Ne-am oocupat în 

special de ceea ce se poate numi problema „silexului balcanic''.  

În urma rezultatelor obţinute cu ajutorul spectometriei de fluorescenţă de raze X, am ajuns la 

diferenţierea variabilității chimice a surselor de silicolite din zona nordică a Bulgariei (zona oraşului 

Nicopole) de sursele din zona de nord-est a Bulgariei (sudul Dobrogei şi regiunea istorică Ludgorie). 

Diferențierea poate fi făcută pe baza concentrației zirconiului și stronțiului, ce au valori mai ridicate în 

interiorul depozitelor din zona Nicopole, precum și a fierului, cu o concentrație mai mare în silicolitele 

din zona Ludgorie. O parte a silicolitelor ce provin din depozitele de la Ciuperceni (aproximativ 3 km 

depărtare de Nicopole, la nord de Dunăre) au concentrațiile de stronțiu și de zirconiu foarte apropiate 

de cele prezente în accidentele silicioase de la Nicopole, o diferență putând consta în concentrația mai 

mică de fier în cazul depozitului de la Nicopole (analizele viitoare, afectuate pe un eșantion extins de 

probe, vor confirma sau infirma acestă posibilă diferențiere). 

În zona Ludgorie, variabilitatea chimică a depozitelor de la Tetovo, Kriva Reka, Ravno, 

Ceakmaka și Ciukata se intersectează, fiind greu de făcut o distincție între ele. Considerăm totuși 

posibilă o diferențiere în funcție de variabilitatea Mg și Fe între depozitele nordice și depozitul de la 

Kriva Reka, din sudul regiunii, silicolitele de aici înregistrând concentrații mai scăzute de fier.  

Incluziunile fosile identificate (foraminifere, spongieri, echinide), deși nu au putu data 

formarea silicolitelor, arată două medii diferite de formare: un calcar peloidal de apă puțin adâncă și 

un calcar bazinal (apă relativ adâncă). A fost identificat și un facies caracterizat prin abundența de 
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spiculi de spongieri. Sperăm ca cercetările ulterioare să coreleze aceste informații cu grupurile de 

variabilitate chimică. 

Existenţa unor aşezări - atelier în imediata vecinătate a depozitelor-sursă (cel puţin în cazul 

regiunii Ludgorie), în care comunităţile preistorice prelucrau (primar) silicolitele credem că este 

dovedită prin variabilităţile chimice aproape identice ale artefactelor de la Ravno şi Ceakmaka cu 

depozitele din aceleaşi localităţi (evident, şi în corelaţie cu faptul că în aceste aşezări se observă zone 

întinse unde, la nivelul solului actual se întâlneşte o concentraţie mare de aşchii de debitaj). Asemenea 

așezări-atelier sunt cunoscute până acum la Tchakmaklyka/Kriva Reka (regiunea Shumen), 

Ravno/Kamenovo (regiunea Razgrad), Ciukata (regiunea Razgrad), Ceakmaka (regiunea Isperih), și 

posibil la Sazluka (regiunea Samuil). Este posibil să existe esemenea așezări și în Dobrogea sudică 

(România). 

Considerăm că această aglomerare de locuri de extragere a materiei prime (care se efectua prin 

săparea de gropi de dimensiuni medii direct în sol), locuri de prelucrare primară a materiei tocmai 

extrase și de așezări în care se produceau lamele de mari dimensiuni presupune o specializare a 

anumitor grupuri umane (familii, clase sociale) în extragerea și prelucrarea silicolitelor. Legătura 

dintre producători și consumatori era efectuată de alt grup specializat, ce trebuiau să parcurgă distanțe 

relativ mari, și să treacă peste anumite obstacole naaturale, precum Dunărea. Este posibil ca 

transportul materiei prime (și a arteefactelor) să se fi făcut pe văile unor râuri, precum Topchiiska, râu 

ce trece în imediata apropiere a unor așezări precum Ravno, Kamenovo sau Ciukata. 

Nu trebuie exclusă însă nici achiziționarea directă, de către membrii comunității, a unei părți a 

materiei prime (un procent însemnat îl constituie artefactele ce provin din alte depozite, posibil mult 

mai apropiate ca și distanță). 
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Fig.8. Posibile rețele de distribuție a silicolitelor existente în eneolitic 
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