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Localitatea Radovanu este situat pe malul drept al Argeului, la 15 km NV de
municipiul Oltenia. antierul arheologic, situat în punctul „Gorgana a doua” sau
„Gherglu”, cum îi spun localnicii, se înal cu 35 m deasupra nivelului luncii
Argeului i este caracterizat de pante greu accesibile ce ddeau un plus de
securitate comunitilor ce îi amplasau aici aezrile.
Investigaiile de la Radovanu-Gorgana a doua au intrat în literatura de
specialitate odat cu publicarea rezultatelor cercetrilor întreprinse pân în 19851.
Dup cum se cunoate, aici a fost identificat o aezare, posibil întrit cu
an i val, din Bronzul Târziu, mai exact, din Bronzul Final2, cunoscut astzi sub
denumirea de cultura Radovanu. Între materialele arheologice recuperate, o mic
parte o reprezint piesele litice. Procentajul lor în ansamblul materialelor descoperite
cu greu se apropie de 1%. Aceast constatare este valabil i pentru noile investigaii,
reluate începând cu anul 20043.
Pân în prezent au fost identificate 33 de piese de silex, dintre care unele
între resturile unor locuine, în gropi menajere i în exteriorul complexelor4. Pe lâng
artefactele din piatr cioplit, au fost gsite i altele de piatr lefuit (topoare-ciocan,
mai multe mciuci sferice etc.)5, care nu fac obiectul prezentei intervenii.
Repartizarea, în funcie de locul i perioada de descoperire, se prezint dup
cum urmeaz:
1. între anii 1971-1985: seciunea I – 11 piese, seciunea II – 2 piese,
seciunea IV – 3 piese, seciunea VI – 1 piese, seciunea VIII – 1 pies;
2. în anii 2004-2005: seciunea XXII – 2 piese, seciunea XXIII – 4 piese,
seciunea XXV – 3 piese;
3. passim: 6 piese.
În general, stratul culturii Radovanu are o grosime de 0,60 m, dar acolo unde
au existat complexe, mai ales gropi, ea crete considerabil. De aceea, piesele litice au
fost descoperite la adâncimi cuprinse între 0,50 i 1,70 m.
Un numr de 12 piese, toate lame, au fost realizate dintr-o materie prim de
culoare bej, cu nuane de închis i deschis, ce prezint impuriti în structura sa.
Dintr-un silex de culoare brun rocat au fost realizate 2 piese, o achie i o
lam, iar restul de 19 piese (toate lame) au nuane de maroniu deschis pân la
maroniu închis.
Cu excepia unei achii, toate celelalte piese sunt lame retuate sau
neretuate.
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S. Morintz i D. erbnescu, Rezultatele cercetrilor de la Radovanu, punctul „Gorgana a
doua” (jud. Clrai). 1. Aezarea din epoca bronzului. 2. Aezarea geto-dacic, ThracoDacica, VI, 1-2, 1985, pp. 5-30.
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Ibidem, p. 16 i fig. 15/5-6

44

www.muzee-valcea.ro / www.cimec.ro

Cercetrile nu au dus la descoperirea unor deeuri de debitaj sau a unor
achii rezultate în urma prelucrrii, ceea ce ar putea însemna c utilajul litic nu era
obinut în aezarea de la Radovanu, ci pe un alt sit de unde erau „importate”.
Una dintre lame prezint pe captul ei un gratoar, are lungimea de 8 cm,
limea proximal de 4,2 cm, limea mezial de 3,7 cm, limea distal de 2,5 cm i
grosimea de 1 cm. Frontul de gratoar de tip ungniform prezint retue directe,
abrupte, lamelare. Lamele retuate, în numr de 15, au lungimi cuprinse între 13,8 i
5 cm i limi meziale ce variaz de la 4,5 pân la 2,5 cm.
Dintre aceste lame 6 sunt fragmente proximale, 5 fragmente meziale i 4
distale.
În ceea ce privete retuele aplicate acestor piese, putem vorbi de retue
directe în cazul a 7 lame, de retue inverse pentru 2 lame i de retue bifaciale pentru
un numr de 6 lame.
Retuele continui caracterizeaz 11 piese, în vreme ce restul de lame
retuate au aplicate retue discontinui.
Lama care are pe captul ei gratoarul descris mai sus prezint pe latura
dreapt retue directe, continui, abrupte i solzoase, pentru ca pe latura stâng
retuele s fie discontinui, abrupte i solzoase.
O alt lam retuat, cu lungime de 13,5 cm, are aplicate retue directe,
stângi, continui, abrupte, lamelare.
Lama cea mai mare (13,8 cm) are profil curbat i prezint retue inverse,
drepte, continui, oblice, marginale, lamelare. Lamele neretuate au lungimi cuprinse
între 13,2 cm i 5,4 cm. Din totalul de 17 lame neretuate una este un fragment
mezial, 2 sunt fragmente distale, restul de 14 fiind fragmente proximale. Pe
fragmentele proximale se poate observa bulbul, proeminent în general, talonul în mare
parte neted, dar nu lipsesc i alte tipuri cum ar fi în plrie de jandarm, faetat sau în
arip de pasre.
Analiza bulbului i a talonului ne permite s afirmm c pentru desprinderea
acestor lame s-a folosit un percutor dur, percuia fiind direct.
Pe suprafaa superioar a tuturor celor 33 de lame se pot observa negativele
desprinderilor anterioare despre care putem afirma c sunt predeterminate i, în
general, subparalele (70%). Prezena acestor negative indic faptul c lamele aparin
unei etape avansate a procesului de debitaj, ceea ce înseamn c, cel puin teoretic,
exist i alte produse de debitaj care sunt absente, fapt care întrete afirmaia fcut
la începutul acestei analize, c piesele erau realizate într-o alt locaie (probabil un
atelier specializat în prelucrarea materiei prime).
Prezena unui numr mare de lame neretuate (17) ne îndeamn s credem
c membrii comunitii le stocau pentru a le retua mai târziu sau pentru a le folosi ca
moned de schimb în relaiile cu alte comuniti.
Pe dou dintre lamele retuate (fragmente meziale) se poate observa foarte
bine lustrul datorat utilizrii lor la tiatul cerealelor, a cror cultivare trebuie s fi
reprezentat un segment important în economia aezrii.
Analiza de fa a materialului litic gsit la Radovanu-Gorgana a doua este
prima de acest gen pentru cultura Radovanu din Bronzul Final din Muntenia. Pieselor
litice din epoca bronzului de pe teritoriul României, cu puine excepii, nu li s-a acordat
o atenie special. Afirmaiile referitoare la acestea au fost sumare, având caracter
general.
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Mai detaliate sunt analizele i concluziile privind utilajul litic dintre Carpaii
Meridionali i Dunre ale lui Alexandru Punescu6; numai c acestea reflect
descoperirile de pân în anii '70 ai secolului trecut: culturile Coslogeni, Tei,
Verbicioara, Monteoru.
C. Schuster a scris despre piesele din piatr cioplit din aria culturii Glina7; V.
8
Leahu i C. Schuster i T. Popa9 despre cultura Tei, iar G. Crciunescu despre
cultura Verbicioara10. Asupra pieselor descrise nu s-au efectuat, din pcate, analize
de specialitate.

Résumé
Des considérations sur l’outillage lithic decouvré dans l’établissement du
Bronze Final à Radovanu, département de Clrai
La village de Radovanu est située sur la bord droit de la rivière Arge, à 15
Km NV de la ville d’Oltenia. Ici a été identifié un établissement du Bronze Final,
appartenant à la culture de Radovanu.
Après les recherches, on a été identifiés 33 pièces de silex, les unes de
l’intérieur des établissements et les autres dans les fossés ménagères où à l’extérieur
des complexes.
Les pièces ont été découvertes aux profondeurs de 0,50 jusqu’à 1,70m.
La plupart de pièces, qui a été exécute dans un silex de couleur brun ou
beige, sont représenté de lame retouchée ou non retouchée.
La présence d’une grand nombre de lame non retouchée on peut indiquer qu’ils été
stocker pour être taillé après ou pour les échanges avec d’autre communautés.
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