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UTILAJUL LITIC CIOPLIT DE LA LEŢ
Î n partea sudică a Munţilor Bodoc, pe
un promontoriu numit Dealul Cetăţii (Vtir
hegy), desprins din terasa pârâului Negru, în
hotarul dispre satul Comolău, se găsesc aşeză
rile preistorice de la Leţ (fig. 1). Materialele
arheologice descoperite atestă locuirea zonei
de comunităţi aparţinând culturilor Stareevo
Criş (neoliticul timpuriu), Boian, Precucuteni
(neolitic mij-lociu şi târziu), Cucuteni (ene
olitic), precum şi epocile: bronzului, fierului,
dacică, romană şi medievală, până în sec.
XVIII. Staţiunea este cunoscută din literatura
de specialitate din anul 1929 şi a fost sondată în
1949, săpăturile fiind reluate mai târziu cu
intennitenţe până în 1998. De aici provine şi un
topor de aramă cu "braţele în cruce", descope
rit întâmplător (RosKA 1 929; 1942; NESToR 1957;
SZEKELY 195 1 ; 1967; COMSA 1960; 1965; VULPE
1975; ZAHARIA 1964), iar materialele se găsesc la
Institutul de Arheologie din Bucureşti, Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT),
Cluj-Napoca (nr. inventar cu P.), Muzeul
Secuiesc şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni (nr.
inventar cu A.), din Sfântu Gheorghe.

Din săpăturile mai vechi (1948-1950) au
fost studiate o parte dintre materiale aparţi
nând culturii Stareevo-Criş, constatându-se că
70% din total sunt sile),.Li ri, 27% corneene (gre
sii silicioase) şi 3% obsidian (PAuNEScu 1970,
153, anexa 1). Din săpăturile recente au rezul
tat 70 de piese litice cioplite (unelte, arme şi
resturi de prelucrare), dintre care 60% sunt
corneenc şi numai 10% silexuri ( calcedonii).
Aceste piese aparţin culturilor Stareevo-Criş,
Precucuteni şi Cucuteni.

Materialele arheologice descoperite în
ultima campanie de cercetare (condusă de
Gheorghe Lazarovici) au fost studiate interdis
ciplinar. Astfel, printre altele, utilajul litic cio
plit a fost introdus în Baza de Date specială
("Litoteca"), din sistemul BAZARH existent la
MNIT (MAXIM 1999) şi exploatat prin pachetul
de programe ZEUS (TARcEA 1996a). La înma
gazinarea datelor se folosesc fişiere de date
arheologice şi geologice (fişa generală pentru
toate obiectele litice; fişa de litotecă cu date
geo-arheologice şi fişa pentru datele geologice
rezultate prin studiu microscopic: (TARCEA 1996;
MAxiM 1999) pe bază de cataloage codificate.
Pentru definirea pieselor am folosit dicţionarul
de termeni uzitat de colegii din Europa, pre
zentat de Bir6 Katalin, în 1985, la Simpozionul
international "Chipped stane industries of
Early Forming Cultures in Europe" din Kro
kovia - Mogilany ( BIR6 1987).

O singură piesă este specifică neoliticu
lui dezvoltat, având analogii între materialele
de la Turdaş, fiind acel "silex" fumuriu, trans
parent, de foarte bună calitate, cu structura
amorfă, având retuşe fine oblice pe faţa şi dosul
lamei trunchiate (fig. 2/9). La fel ca şi în cazul
calcedoniilor cafenii, sursa nu a fost încă des
coperită, fiind, poate, un "import".

Din neoliticul timpuriu sunt patru piese
din calcedonie cafenie, care au structura crip
tocristalină: o lamă trunchiată cu retuşe abrup
te pe o latură (fig. 211); un gratoar pe lamă cu
retuşe fine, dintr-o calcedonie cu pete albe, ca
re face parte din categoria celor întâlnite în
majoritatea staţiunilor Stareevo-Criş (fig. 2/2);
un fragment de vârf - străpungător, fin retuşat,
dintr-o calcedonie mată (fig. 2/3) la fel ca şi
răzuitorul neretuşat din fig. 2/4. Sursa de pro
venienţă a materiei prime este încă necunos
cută în această fază a cercetărilor.

Piesele cele mai numeroase sunt din cul
tura Cucuteni-Ariuşd din două motive: 1) săpă
turile noastre din ultima campanie au fost în
zona marginală a locuirii neolitice timpurii,
locuirea eneolitică fiind mai intensă unde stra
tul de cultură cucutenian era mai gros; 2) exis
tenţa, cunoaşterea şi exploatarea surselor
locale din zona flişurilor Carpaţilor Orientali,
alcătuite, în special, din depozite Cretacice şi
Paleogene (Munţii Oituz, Munţii Vrancea,
Munţii Bodoc, Munţii Baraolt).
Din regiunea vulcanitelor neogene, la
nord de Băile Tuşnad (Munţii Harghita), provi
ne o piesă componentă din microdiorit care are

Utilajul litic cioplit de la Leţ a fost studiat
mineralogie, atât macroscopic cât şi microsco
pi c pentru cunoaşterea com poziţiei şi s tr uctu r i i
,

masa fu ndamentală formată din hornblendă,
feldspaţi plagioclazi şi minerale opace (A.

geolo g ice, în vederea iucntificării posibilelor

!';Uf!';e de materii prime.

27

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ZOIA MAXIM
1023, fig. 3/1). Distanţa până la sursă este
destul de mică, roci din atloriment, fiind, foarte
probabil, vehiculate de apele Oltului.

cuarţ, glauconit şi, izolat, calcit prinse într-un
ciment argilos (P. 165573/2; fig. 3/8), uneori cu
minerale opace (A 1676; P. 1 65573/2; fig. 2/19;
4/1).

În zona de tliş, mai exact în Pânza de
Audia, aflorează între Valea Covasnei şi Munţii
Siriu un complex inferior sferosideritic, de
vârstă cretacică, ce conţine straturi alternative
de gresii polimictice cu elemente de şisturi
verzi, calcarenitc, spongolite, argile şi siltite de
culoare neagră. Din acest atloriment provin
două piese de culoare brună, din spongolite cu
spiculi de spongieri. Roca a fost diagenizată
(silicifiată), cea iniţială fiind formată din spiculi
de spongieri calcaroşi prinşi într-o matrice
argiloasă micritică (A 131 1 ; P. 165573/4; fig.
3/2).

Cea de a treia grupă de corneene au ca
rocă de bază gresii silicioase cu ciment argilos
şi carbonatic în care sunt prinse granule de
cuarţ, carbonat de calciu, glauconit şi subordo
nat muscovit (A 1037, 1310, 1309; P. 165573a
b; fig. 2/12, 14, 10; 4/2-3), uneori cu biotit şi cal
cit (A 1470; fig. 4/4), sau micacee (A 1058,
1720; fig. 2/5; 4/5).
Cea de a patra categorie este cea a gre
siilor cornificate care au matricea argiloasă cu
oxi-hidroxizi de fier şi subordonat muscovit (P.
165575; fig. 4/6).

Complexul şistos al Pânzei de Audia, de
vârstă cretacică (Aptian - Albian), ce face parte
din suita şisturilor negre, care atlorează la nord
de Targu Secuiesc şi la sud de Covasna este în
cea mai mare parte pclitic, având intercala ţii de
gresii, spongolite, precum şi unul sau două
nivele de brecii sau gresii arcoziene. Din acest
strat provin două piese din comeene de culoare
neagră, roca iniţială fiind argila supusă unui
metamorfism termic (A 1741; fig. 3/3), cu
conţinut de cuarţ şi minerale opace (A 1031;
fig. 3/4). Aceste roci au fost folosite pentru
obţinerea unor piese de dimensiuni mici şi
mijlocii, având muchia foarte tăioasă. Sursa cea
mai plauzibilă este cea de la nord de Targu
Secuiesc datorită gradului mai mare de comifi
care.

Din corneene au fost confecţionate sim
ple: cutiţe, lame, răzuitoare, rar retuşate.
Din punct de vedere geologic aceste
complexe aflorează discontinuu ocupând zone
axiale ale unor sinclinale. La alcătuirea Pânzei
de Audia din care fac parte aceste complexe
sedimentare, participă şi depozitele Vraconian
- Turoniene, în care predomină argilele vărgate
depuse peste seria şisturilor negre, care au la
partea inferioară intercalaţii de tufite şi silico
lite a căror origine este legată de procesele vul
canice din zonă (MuTIHAC 1990), care este posibil
să fi fost cunoscute de omul neolitic.
O altă categorie de piese sunt calcedoni
ile de culoare neagră-albăstruie (A 1 044, 1046;
fig. 2/8, 7) care provin din Pânza de Vrancea
(depazi te Cretacice, Paleogene si Miocene) ce
atlorează în Munţii Oituzului şi Vrancei.
Aceste calcedonii sunt criptocristaline cu
geode de cuarţ, numeroase impurităţi de limo
nit şi fragmente cărbunoase (A1386); cu fila
nasc ramificate de cuarţ sferoidal (P. 165572;
fig. 4/7) şi cu microorganisme prinse într-o
masă silicioasă microcristalină, pe alocuri, cu
intruziuni de carbonat de calciu (A 1039; fig.
4/8). Uneltele din acest tip de rocă, cu o calitate
foarte bună de Iamelare, sunt executate îngrijit,
fiind retuşate şi având o întrebuinţare specială.
Sursa nefiind foarte accesibilă se confecţio
nează şi unelte microlitice, până la epuizarea

Complexul gresiilor silicioase care inclu
de gresii silicioase dure de culoare cenuşiu
verzuie, cu glauconit (autigen), din Pânza de
Audia, atlorează în mai multe locuri din Munţii
Bodoc, foarte aproape de aşezarea preistorică,
ceea ce explică şi multitudinea pieselor din gre
sii aflate în diferite faze de cornificare. După
compoziţie, structură şi calitatea de aşchiere
corneenele identificate în staţiunea de la Leţ se
împart în patru grupe (care nu înseamnă întot
deauna şi surse diferite).
Prima grupă, cea mai numeroasă, este
alcătuită din corneene din gresii silicioase cu
glauconit prinse într-un ciment carbonatic (P.

nucleului.

1 95573/3; fig. 3/5 ) ; cu ciment argilos şi carbo
n ati c în ca re sunt p rinse şi granulc, cu aceeaşi

Toate informaţiile obţinute din prelu
crarea geo-arheologică a pieselor liticc ciop l ite
au fost introduse în baza generală de date
("1 .itoteca" de la Muzeul Naţional uc istorie a
Transilvaniei, Cluj-Napoea), din care s-au făcut

mărime, de cuarţ, glaucon it şi carbonat de cal
ciu (A. 1057, 1 72 1 ; P. 1 65573; fig. 2/17; 3/6, 7).
Grupa a doua
cornificnte care au în

este fo rmatii din gresi i
st ructu ră fragmente de
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nalitate. Cele mai multe piese sunt retuşate
sumar, tăişul obţinându-se direct din percuţie,
existând puţine piese care au retuşuri oblice
sau abrupte, fine, minuţios elaborate ca în fa
zele timpurii ale neoliticului. Utilajul litic cio
plit aparţinând culturii Stareevo-Criş conţine: o
lamă din obsidian; un gratoar din opal; câteva
piese componente pentru seceri din calcedonie
cafenie şi un răzuitor din cuarţit.

diferite tipuri de prelucrări. Din cauză că
numărul de piese este relativ mic din punct de
vedere statistic, o pare din rezultate nu sunt re
levante, astfel încât pe acestea nu le vom
prezenta.
Rezultate deosebite, însă, a dat prelu
crarea prin comparare a materialului de la Leţ
cu alte staţiuni transilvănene existente în baza
de date, aparţinând unor culturi neo-eneolitice.

Prelucrând datele după tipul de piese a
rezultat clasificarea separată a gratoarelor
aparţinând neoliticului timpuriu, urmează
grupa vârfurilor şi a pieselor speciale, apoi o
grupă distinctă a lamelor şi a răzuitoarelor pe
aşchie. Din corneene s-au realizat, în general,
răzuitoare şi lame simple.

Astfel din compararea staţiunilor de la
Baciu, Ţaga, Iclod (Cluj), Zau de Câmpie
(Mureş), Zalău, Răstolţu, Buciumi, Bocşa,
Zăuan (Sălaj), în funcţie de tipul materiei
prime folosite, se constată că materialele de la
Leţ se poziţionează între cele de la Ţaga şi Zau
de Câmpie (cultura Petreşti şi sinteza lclod
Petreşti), ceea ce sugerează că marea majori
tate a pieselor aparţin culturii Cucuteni, exis
tând slabe corelaţii cu staţiunile Stareevo-Criş
de la Baciu si Zăuan. De asemenea, prezenţa
corneenelor şi a calcedoniei negre-albăstrui
între uneltele şi armele cioplite sugerează cu
noaşterea şi exploatarea surselor din zonă.

Cercetarea interdisciplinară a utilajului
litic au confirmat rezultatele obţinute prin pre
lucrarea ceramicii, din observaţiile stratigrafice
şi din analiza ecosistemului în care au trăit co
munităţile de la Leţ. Aceste rezultate deosebite
de la Leţ ne determină să aprofundăm acest
gen de cercetare şi să preconizăm, în viitor,
elaborarea unor studii pluridisciplinare ale
siturilor arheologice, pentru a înţelege şi a
cunoaşte mai bine modul de viaţă din
neo-eneolitic.

Pentru datarea târzie a majorităţii
pieselor pledează şi forma lor dată, în mare
parte, de natura materiei prime şi de funcţia-
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Chipped Stone industry from Let
On the South side of the Bodoc Mountains, on a promontory resulted from the ten-ace of the Negru river; in the boundary
of the village Comalău, in the place named Dealul Cetăţii (Vcirhegy), there are the Prehistoric settlements from Leţ. The archaeo
/ogical discoveries belong to more archaeological cultures: Stareevo-Criş (Early Neolithic), Boian, Pre-cucuteni (Middle and Late
Neolithic), Cucuteni (Eneolithic) and to Bronze, Iron, Dacian, Roman and Medieval Ages, tii/ in XVIIIth century. This archaeo
/ogical station is known in the bibliography since 1929 and was researched for the fU"St time in 1949 and than, ti/1 1998. Here was
discovered, by chance, a copper hatchet with "anns in cross". The archaeolo-gical objects are at The Archaeological Institute
(Bucharest), The National History Museum of Transylvania (Cluj - Napo-ca), The Szekely Museum and The Eastem Carpathians
Mu-seum in Sf Gheorghe.
lnside this area, geologica/ speaking, there are flisch facies are very well developed in the Baraolt and Bodoc Mountains
well as in the basement of the Neogene formations. Over the Cretaceous levels there are strata of Miocene-Pleistocene storage.
A pari of the archaeologica/ materials was studied with the help of a geologist. So, were made Data Base for the lithic
objects (Lithotheca), a pari of the BAZARH system and ZEUS program formulated at The National History Museum of
Transylvania, Cluj-Napoca. The accumulations of informa/ion is made using archaeological and geological fiches based on codi
fied catalogues (General fiche of al/ lithic objects; stone fiche containing geo-archaeological infonnation and the fiche ofthe geo
logical ana/ysis). To define the pieces we used the dictionary used by our European collea-gues, presented by Bir6 Katalin in 1985
to the International Symposium " Chipped stane industries of Early Cultures in Europe" in Krokovia-Mogilany).
The chipped lithic objects from the last archaeo/o-gical diggings (led by Gheorghe Lazarovici from Tlze National History
Museum of Transylvania, Cluj-Napoca, between 1977 -1998), was integral studied and put into DataBase. From the older archae
ological diggings belong to Stareevo-Criş cu/ture, a pari of the archaeo/ogica/ materials were studied and they are 70% flint, 27%
homfels (siliceous sandstone) and 3% obsidian. In the researches of the lasi few years there were found about 70 carving lithic
pieces, between 60% are sili-ceous sandstone and only 10% flint.
Comparing the arclzaeo/ogica/ stations from Baciu, Taga, Iclod (Cluj), Zau de Câmpie (Mureş), Zalău, Răstolţu,
Buciumi, Baeşa, Zăuan (Sălaj) following the type ofthe stone used, we can see that the materials from Leţ are between those from
Ţaga and Zau de Câmpie, so we can say that the great majority of the pieces belong to Cucuteni cu/ture (dated to the end ofLate
Neolithic and Eneolithic), being co"e/ation's with Stareevo-Criş stations from Gura Baciului and Zăuan (whiclz belong to
Stareevo-Criş cu/ture). As we/1 as, the presence of the black-blue silex between the tools and weapons from Leţ make us to think
that these sources in this area were known and used in this period.
The late dating of the lithic objects is suggested by their shape taken from the shape of Slone and for what the stane was
used. A grea/ number of tlzese pieces are summary retouched, the edge being obtain directly by percussion, only few pieces having
slanting or abrupt retouches suclz as in the Early Neolithic. Between the carving lithic objects belonging to Stareevo-Criş cu/ture we
mention an obsidian blade, an opal scraper; few pieces for stickles made of brown chalcedony and a scraper made of quarlzite.
Processing the data according the type ofpieces, the end-scraper classification resulted, belonging to the Early Neolithic,
than the group ofpeaks and special pieces and a distinctive group ofblades. Simple blades were made ofsandstone.
These analyses complete the archaeological informa/ion given by the examination of tlze ceramics. In the explored area
during fast two archaeological campaigns the Prehistoric cultural levels were disturbed especially by the medieval forl-ress, so the
archaeologica/ materials since few historical periods were mixed, the separation of the lithic pieces being difficult. The modem
methods of the interdisciplinary research helped the archaeo/ogist to select these objects, so, were confirmed the observations result
ed after the ceramics was stu-died. Our soundings were made inside an area where the Cucuteni cu/tural level was thicker; the pop
ula/ion dense while the material traces belonging to Staree�•o-Criş cu/ture are few, only on the border of the Early Neolithic settle
ment.
In the same time, the presence in large number of the homfels shows a late horizon. This kind ofrock was also used at
the end of the Neolithic in the Somes Basin. The siliceous homfe/s are rocks of thermic contact, having sources in the areas with
volcanic activi/ies. The settlement from Leţ belongs to such area, so the rock used for tools is near by, in South of Tuşnad Băi.
For the so ca/led ''flints", which represent black-bluest chalcedony, the source of primary material is representing by the
nearby area of Întorsura Buzaului being used since Mesolithic and Early Neolithic.
The mos/ especially stones are: obsidian, jasper and brown siliceous sandstone, which are "imporls" and are dated in Early
Neolithic during the migrations belonging to Starcevo - Cris IIIB!WA leveL

cercetător Zoia Maxim
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei;
Muzeograf Luminiţa Săsăran
Str. Constantin Daicoviciu, nr. 2, Cluj Napoca,
Tel. 064/195677, Fax: 064.191718
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Anexa
Legenda hărţii de la Fig. 1
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Utilajul litic cioplit de la Leţ

3

7
Fig. 4.

Fnt Q.Rrafi i m i croscopicc a unor 1 uci .

A1icro.t:;c:ot'ica/ phoLns of san u : rocks.
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