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ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ. CONFECŢIONAREA  
ŞI UTILIZAREA GRATTOIR-ULUI ÎN PREISTORIE 
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* Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; barbumarius0216@yahoo.com 
** Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; mishu_maria@yahoo.com 
 
 
Abstract. Experimental archeology is based on archaeological experiment, that helps in 
understanding the actions of historical communities. Through archaeological experiments we 
try to approach and understand as much as we can of the communities past philosophies. 
These approaches are especially useful if the period to which we refer to is earlier in time 
and less well known, therefore, the method of manufacture and use of different types of 
prehistoric stone tools raises many questions to modern scientists. 
In this paper we tried to show how to make and especially how were used the scrapers. These 
pieces are some small lithic tools that can have multiple uses in daily activities. 
Trough the experiments that we made, it was seen that the scrapers can be used in different 
techniques, also the results that were registered was comparred, observing that these tools 
can satisfy several needs. In addition to their base purpose (scrape fat from animal skins), 
scrapers can be useful in performing other operations, such as making wooden vessels. 
 
Keywords: Experimental archeology, scrapers, scrape animal skin, wooden vessels. 
 
 
 Arheologia experimentală este o ştiinţă care are drept obiectiv descifrarea 
faptelor din trecut, prin utilizarea diverselor metode, tehnici şi analize, specifice acti-
vităţilor preistorice sau antice. Ea vine cu ceea ce e definitoriu pentru o ştiinţă: expe-
rimentul. Un experiment este, prin definiţie, o metodă de stabilire a unei concluzii 
rezonabile, în ciuda ipotezelor iniţiale, prin încercări sau teste1. Prin experimente 
arheologice încercăm să ne apropiem cât mai mult de filosofia de viaţă a comunită-
ţilor din trecut, aceste demersuri fiind cu atât mai utile, cu cât perioada la care ne 
referim este mai îndepărtată cronologic şi mai puţin cunoscută. Din această cauză, 
modul de confecţionare şi utilizare ale diferitor categorii de unelte preistorice din 
piatră a trezit foarte multe semne de întrebare oamenilor şi cercetătorilor moderni. 
Dacă arheologia clasică a reuşit să lămurească problematica legată de aspecte pre-
cum evoluţia uneltelor, tipologia sau cronologia acestora, modul de confecţionare şi 
utilizare a diverselor utilaje preistorice încă mai lasă loc de interpretări. Pentru rezol-
varea acestor aspecte, în ultimele decenii au fost realizate studii etnografice asupra 
comunităţilor primitive contemporane şi s-a trecut la efectuarea de teste experimen-

                                                      
1 Reynolds, 1999, p. 157. 
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tale, în timp apărând şi lucrări de specialitate, care încearcă să descrie etapele con-
fecţionării şi folosirii uneltelor din piatră cioplită2 . 
 În cadrul lucrării de faţă am încercat să expunem etapele de confecţionare şi 
mai ales modalităţile de utilizare ale grattoir-elor, aceste răzuitoare fiind nişte unelte 
litice de dimensiuni mici, dar care pot avea mai multe întrebuinţări în activităţile 
cotidiene. 
 Termenul de grattoir reprezintă acea unealtă care serveşte la răzuirea unei 
suprafeţe3. În literatura destinată arheologiei, grattoir-ul este o lamă sau o aşchie litică, 
care prezintă la una din extremităţi sau pe o porţiune dintr-o margine, o serie de retuşe 
directe, ordinare, care formează frontul de grattoir, definit prin lăţimea sa, înălţimea, 
forma şi tipul retuşelor sale4. Denumirea a fost dată acestui tip de unealtă în secolul 
al XIX-lea “prin analogie cu uneltele din piatră utilizate de anumite populaţii primi-
tive pentru a grata pieile de animale”5, răzuirea pieilor fiind considerată principala 
utilizare pe care o putea avea acest utilaj litic. 
 Unealta litică de tip grattoir apare încă din Paleoliticul inferior6 în unele 
zone ale Europei, dar într-o cantitate mică. Grattoir-ul este utilizat şi de-a lungul 
Musterianului (Paleolitic mijlociu), însă tot cu o frecvenţă redusă7. În Paleoliticul 
superior acest utilaj se diversifică şi capătă o formă standardizată, de aceea este 
denumit “unealtă de tip Paleolitic superior“8. Acum se poate vorbi şi de o tipologie 
a grattoir-ului, diversele tipuri fiind clasificate în funcţie de mai multe criterii precum:  
– dimensiunile frontului (grattoir subţire, gros); 
– forma frontului (grattoir ogival); 
– dimensiunile suportului (microgratoar); 
– natura suportului (pe lamă, pe aşchie); 
– asocierea cu alte retuşe (grattoir “în evantai”)9.  
 De asemenea, în Paleoliticul superior se întâlnesc unelte cu funcţie dublă de 
tipul grattoir-ului – burin sau a grattoir-ului – străpungător10.  
 În perioada următoare, aceea a Mezoliticului, au loc schimbări de climă prin 
încălzirea treptată, care duc la împuţinarea vânatului mare, având ca rezultat microli-
tizarea şi geometrizarea uneltelor din piatră, deci şi a grattoir-ului. 
 Deşi odată cu neo-eneoliticul, când se trece de la o economie de tip prădător 
la o economie de tip producător, necesităţile de unelte litice se schimbă, grattoir-ul 
continuă să fie folosit şi nu-şi schimbă semnificativ nici forma, nici funcţionalitatea. 
Sunt folosite atât microgratoarele, cât şi grattoir-ele mai mari, cele pe aşchie şi pe 

                                                      
2 Whittaker, 2004; Whittaker, 2009; Barbu, 2007-2008. 
3 Condeescu, 1959, p. 306. 
4 Cârciumaru, 2000, p. 74. 
5 Demars, Laurent, 1989, p. 30. 
6 Bordes, 1961, p. 31. 
7 Păunescu, 1970, p. 12-15. 
8 Bordes, 1961, p. 31. 
9 Cârciumaru, 2000, p. 74-75. 
10 Păunescu, 1970, p. 23. 
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lamă, grattoir-ele duble, uneltele cu funcţii multiple de genul grattoir pe lamă cu 
lustru vegetal sau grattoir pe lamă cu urme de uzură (tocire) pe ambele margini11.   
 În ceea ce priveşte cultura Coţofeni, regresul industriei litice cioplite este dat 
de regresul tehnicilor de debitaj12, rezultând sărăcirea inventarului litic şi a reperto-
riului funcţional. Totuşi, printre uneltele litice cioplite prezente în aşezările acestei 
culturi se numără şi grattoir-ele.  
 Odată cu epoca bronzului, aceste utilaje devin atipice şi sunt lucrate pe aşchii 
masive13, iar începând cu prima epocă a fierului, materialele de piatră cioplită înce-
tează a mai fi folosite, fiind în totalitate înlocuite cu cele de metal14.  

 1. Confecţionarea uneltelor 
 Confecţionarea unei unelte din piatră cioplită (Fig. 1) implică mai multe etape, 
începând de la alegerea materiei prime şi până la înmănuşare. În vederea realizării 
experimentelor au fost realizate trei grattoir-e, din trei galeţi de silex de provenienţă 
diferită. Prima unealtă a fost realizată din silex “bănăţean”15, recoltat dintr-o sursă 
aflată lângă satul Herepeia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara16. Materia primă utili-
zată la realizarea celei de a doua piese o constituie binecunoscutul silex de Prut17, iar 
cea de a treia unealtă a fost debitată dintr-un galet de silex brun-negricios şi mat, 
recoltat din albia râului Mureş. 
 1. Realizarea suportului – presupune existenţa unui galet sau a unui nucleu 
din piatră. Prin lovirea acestuia se desprinde o piesă, care poate fi o aşchie sau o 
lamă. Acest proces se numeşte debitaj şi presupune existenţa unui percutor dur (tot 
piatră) sau moale (os, corn), care loveşte galetul sau nucleul. Acestea din urmă pre-
zintă planul de lovire, punctul de lovire şi negativul de aşchiere. Aşchia sau lama 
desprinsă prezintă talonul, bulbul de percuţie, stigmate de tip fisuri şi desprinderi, 
undele de şoc (pe faţa ventrală) şi cortexul (în cazul unui galet) sau negativele de 
desprindere anterioare pe faţa dorsală (în cazul unui nucleu). 
 Suporturile celor trei unelte utilizate în cadrul acestui studiu au fost confec-
ţionate prin lovirea directă cu ajutorul unui percutor dur a nucleelor preparate în 
prealabil. S-au obţinut astfel trei aşchii cu forme propice creării unor grattoir-e (Fig. 
3A, 4A) .  

2. Retuşarea – reprezintă operaţia care, prin percuţie sau presiune, permite 
fasonarea piesei, prin rectificarea sau acomodarea marginilor obiectului, dându-i 
forma definitivă utilajului18. Retuşa poate fi unifacială (realizată pe o singură faţă a 
uneltei) sau bifacială (pe ambele feţe)19. În literatura de specialitate există numeroase 

                                                      
11 Barbu, 2013, p. 85. 
12 Barbu, Marc, 2014, p. 46. 
13 Păunescu, 1970, p. 72-73. 
14 Ibidem, 1970, p. 63.  
15 Barbu, 2007-2008, p.51. 
16 Ibidem, p. 52. 
17 Cârciumaru et alii, 2007, p. 15 
18 Cârciumaru, 2000, p. 30. 
19 Whittaker, 2009, p. 19. 
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clasificări ale tipurilor de retuşe, acest procedeu putând fi realizat în numeroase 
moduri, în funcţie de: destinaţia dată uneltei, nivelul intelectual şi priceperea indivi-
dului ce produce retuşele, retuşoarele folosite în acest scop, faţa şi zona piesei supuse 
retuşării etc. Existând o gamă atât de variată de retuşe, specialişti ca François Bordes, 
Yvette Taborin, Michel Brezillon ori Marin Cârciumaru “le-au clasificat după 
numeroase criterii: modul de realizare, amploarea retuşei, conturul, orientarea, 
unghiul în raport cu planul piesei, localizarea, întinderea, morfologia, forma etc., 
astfel încât, fiecare piesă retuşată poate fi privită ca unicat”20. 

 În ceea ce priveşte grattoir-ele, indiferent de tipul acestora, putem consi-
dera o constantă faptul că partea activă este amenajată prin retuşare abruptă, retuşele 
fiind doar date de pe una dintre feţe (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Fabricarea unui grattoir (după Cârciumaru, 2000, p. 74). 

 Pentru prima dintre piesele noastre, cu un retuşor din os, am presat capătul 
distal al aşchiei din silex bănăţean, obţinând retuşe abrupte, paralele, directe21, unifa-
ciale. Rezultatul este un grattoir simplu direct convex, pe aşchie, cu un front lat de 
2,2 cm (Fig. 3B). 
 Cel de-al doilea utilaj a fost obţinut prin retuşarea capătului distal al aşchiei 
de silex de Prut, prin percuţie directă cu un percutor dur de dimensiuni mici. Astfel 
am realizat un grattoir simplu direct convex, pe aşchie, cu un front lat de 2,1 cm 
(Fig. 4B). 
 Cea de a treia unealtă a fost realizată prin retuşarea abruptă cu ajutorul unui 
percutor dur, a părţii distale a aşchiei de silex brun-negricios. Grattoir-ul obţinut în 
acest mod este simplu direct convex, pe aşchie, cu un front lat de 3,2 cm (Fig. 5). 

                                                      
20 Barbu, 2007-2008, p. 61. 
21 Ibidem, p. 66. 
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 În afara retuşelor care definesc frontul grattoir-ului, de multe ori poate fi 
observat faptul că răzuitoarele preistorice prezintă diferite tipuri de retuşe şi în alte 
zone ale utilajului. Uneori retuşele dispuse în partea diametral opusă faţă de front 
ajută la înmănuşarea uneltei. În acest sens am îngustat, prin retuşare bifacială, partea 
proximală a utilajelor noastre, având drept scop principal îndepărtarea bulbului de 
percuţie şi subţierea talonului.  
 Nu de puţine ori pot fi identificate retuşe şi pe marginile grattoir-elor. Une-
ori acestea au fost interpretate ca dovezi ale unei duble utilizări a utilajului, alteori 
par a cizela forma uneltei, studiile etnografice determinând însă şi o altă cauză a aces-
tei practici. Se pare că retuşarea marginilor foarte subţiri ale unor grattoir-e duce la 
întărirea structurală a uneltei, care altfel ar risca să fie fracturată în timpul utilizării22. 
Din acest motiv am retuşat şi noi două dintre cele trei utilaje (Fig. 3B, 4B).  
 3. Înmănuşarea – reprezintă prinderea uneltei într-un suport de os, corn sau 
lemn, pentru o mai bună utilizare. Deşi doar o parte a grattoir-elor preistorice poartă  

 
Fig. 2. Tipuri de înmănuşare a grattoir-elor  

(după Anderson-Gerfaud, Helmer, 1987, p. 52, fig. 30, 31, 32). 

urme clare de înmănuşare23, este foarte posibil faptul ca mult mai multe dintre aces-
tea să fi fost montate în suporturi de lemn, os sau corn, înmănuşarea permiţând o 
exercitare mai amplă a forţei şi o prindere mai comodă a uneltei24. Atunci când vine 
vorba despre înmănuşare, forma şi dimensiunile cozii influenţează profund funcţio-
nalitatea uneltei. Dacă arheologic este foarte greu de surprins acest aspect, studiile 
etnografice sunt concludente. Spre exemplu, deşi populaţiile primitive din Patagonia 
şi Ţara de Foc utilizează aceleaşi utilaje litice, modul de înmănuşare diferit de la o 

                                                      
22 Mansur-Franchomme, 1987a, p. 304. 
23 Plisson, 1987, p. 84. 
24 Anderson-Gerfaud, Helmer, 1987,  p. 43. 
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zonă la alta determină diferenţe considerabile, în modul de utilizare a grattoir-elor25. 
 Materialele utilizate pentru mânere, modurile de îmbinare între utilaj şi 
coadă sau liantul folosit pentru lipire sunt câţiva dintre factorii care definesc tipurile 
de înmănuşare. Observând răzuitoarele populaţiilor preistorice contemporane, din 
diferite zone ale globului, putem spune că, din punctul de vedere al înmănuşării, ele 
pot fi clasificate în două mari categorii. În prima categorie intră uneltele cu mânere 
drepte, în structura cărora utilajul litic stă în prelungirea cozii (Fig. 2A). Din cea de a 
doua categorie fac parte răzuitoarele care au dispus utilajul litic la un unghi de apro-
ximativ 90° faţă de axul mânerului şi care utilizează de obicei cozi sub forma literei 
“L” (Fig. 2B). 
 Pentru gratoir-ul din silex bănăţean am folosit o înmănuşare din prima cate-
gorie enumerată mai sus. Am ales ca suport o tibie de oaie, pe care am lovit-o cu o 
piatră, fracturând-o pe o direcţie oblică. Am lovit osul a doua oară, de data aceasta  

 
Fig. 3. Grattoir înmănuşat în suport drept. 

folosind ca plan de lovire spărtura anterioară, obţinând două scobituri paralele, având 
forma literei “V”. Apoi am amenajat aceste scobituri, astfel încât să se potrivească 
cu gratoir-ul. În ceea ce priveşte lipirea, am utilizat ca liant răşină în amestec cu 
bitum, aceste materiale fiind atestate prin analize şi în preistorie26. Apoi am legat zona 

                                                      
25 Mansur-Franchomme, 1987a, p. 298. 
26 Cârciumaru et alii, 2012, p. 1946. 
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de îmbinare cu fibre extrase dintr-un tendon de vită27 (Fig. 3C). 
 Cel de-al doilea răzuitor a fost obţinut prin montarea grattoir-ului din silex 
de Prut în scobitura practicată în braţul scurt al unei cozi din lemn de forma literei “L”. 
Lipirea s-a făcut cu un liant, ce avea în amestec răşină de brad şi ceară, iar legarea cu 
fibre extrase dintr-un tendon de vită. S-a obţinut astfel un grattoir, al cărui front se 
află perpendicular pe axul mânerului (Fig. 4C, D). 

 
Fig. 4. Grattoir înmănuşat într-o coadă de forma literei “L”. 

 
Fig. 5. Grattoir neînmănuşat. 

 Cel de-al treilea grattoir a fost lăsat neînmănuşat (Fig. 5) pentru a putea fi 
testată şi eficienţa unor astfel de unelte, analizele efectuate asupra pieselor preisto-
rice scoţând la iveală faptul că unele dintre răzuitoare erau mânuite ca atare28. 

                                                      
27 Barbu, 2007-2008, p. 66-67. 
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 2. Utilizarea grattoir-elor 
 Datele arheologice coroborate cu studiile etnografice şi analizele de labora-
tor par a demonstra că cele mai multe dintre grattoir-ele preistorice erau utilizate 
pentru a îndepărta grăsimea şi resturile de ţesut moale, rămase pe suprafaţa interi-
oară a blănurilor după jupuirea animalelor29. 
 În afară de caracteristicile morfologice ale uneltei, o serie de alţi factori 
influenţează modul de acţionare şi rezultatele utilizării acesteia. Astfel, am supus 
testelor uneltele descrise mai sus, încercând să analizăm variabilele ce pot fi obser-
vate. Fără a putea surprinde dexteritatea unui om preistoric în a utiliza un grattoir şi 
fără a putea însuşii tradiţiile moştenite de către acesta, generaţie de generaţie, am 
testat caracteristicile tehnice ale operaţiunii de răzuire a pieilor, datele înregistrate 
referindu-se la experimentele recente, timp de aproximativ doi ani ducând o muncă 
de antrenare şi repetare periodică a acestor operaţiuni, pentru o deprindere a tehnici-
lor necesare realizării unei astfel de munci. Chiar dacă operaţiunea pare simplă, 
practica îndelungată este esenţială pentru înregistrarea unor rezultate reale, nişte 
experimente desfăşurate fără a deţine aptitudinile necesare transformându-se într-o 
simplă joacă30. 
 Unul dintre principalele aspecte ale utilizării răzuitoarelor este modul de 
acţionare a acestora, precum şi direcţia de mişcare, poziţia şi unghiul frontului 
grattoir-ului, faţă de planul de lucru de pe suprafaţa pieii. Analizele microscopice 
efectuate asupra unor unelte preistorice par a indica două mari metode de utilizare a 
grattoir-elor31. 
 În primul caz gratoir-ul este ţinut cu partea ventrală (faţa dinspre care s-au 
dat retuşele) spre piele, înclinat la un unghi mic faţă de planul de acţiune şi este 
împins sau tras, cu frontul grattoir-ului ca sens al mişcării (Fig. 6A). 

 
Fig. 6. Modalităţi de utilizare a grattoir-lor (desen Mugurel Manea). 

 În cel de al doilea caz, unealta este ţinută relativ vertical, frontul grattoir-ului 

                                                                                                                                         
28 Plisson, 1987, p. 84. 
29 Demars-Laurent, 1989, p. 30. 
30 Barbu, 2007-2008, p. 68. 
31 Anderson-Gerfaud, Helmer, 1987, p. 38; Mansur-Franchomme, 1987b, p. 336. 
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fiind aproape perpendicular pe planul de lucru. În acest fel, sensul de mişcare a răzu-
itorului este înspre faţa ventrală (Fig. 6B). 
 O altă variabilă este starea în care se găseşte pielea de animal în momentul 
acţionării asupra ei, aceasta putând fi prelucrată în stare crudă sau după uscare. Un 
prim experiment a fost realizat asupra unei piei crude de ied, cu o suprafaţă de apro-
ximativ 0,6 m². Pentru început, pielea crudă a fost aşezată pe un suport din lemn, ce  
permitea întinderea ei (Fig. 7). S-a utilizat grattoir-ul neînmănuşat, teste anterioare 
arătând că atunci când se operează asupra pieilor crude, sunt foarte eficiente şi utila-
jele fără coadă. Am verificat eficienţa celor două modalităţi de utilizare a unui gratoir, 
lucrând câte 10 minute în fiecare manieră. 

 
Fig. 7. Răzuirea unei piei crude. 

 Atunci când răzuitorul din silex brun-negricios a fost împins sau tras cu 
frontul grattoir-ului ca sens al mişcării (Fig. 7A), s-au înregistrat dificultăţi, unealta 
alunecând frecvent pe deasupra ţesutului moale care acoperea pielea. După cele 10 
minute am reuşit să curăţ o suprafaţă de aproximativ 0,02 m² (Fig. 7B). Atunci când 
utilajul a fost ţinut relativ perpendicular pe planul pieii, trăgând spre direcţia feţei 
ventrale (Fig. 7C) s-a observat o îmbunătăţire semnificativă a productivităţii. În 
această manieră, partea activă a uneltei desprindea foarte uşor grăsimea şi carnea, 
lăsând pielea foarte curată. Unghiul format între răzuitor şi planul de lucru s-a dove-
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dit a fi extrem de important, eficienţa maximă nefiind înregistrată atunci când unealta 
era perfect perpendiculară pe piele (Fig. 6Ca), ci atunci când frontul gratoir-ului 
făcea un unghi ceva mai mic cu aceasta (Fig. 6Cc). În cele 10 minute avute la dispo-
ziţie a fost curăţată o suprafaţă de 0,3 m² (Fig. 7D). 
 Păstrând cele două modalităţi de lucru şi intervalul de timp de câte 10 minute, 
am testat eficienţa răzuitoarelor asupra pieior uscate. În acest sens am folosit o piele 
uscată de ied cu o suprafaţă de aproximativ 0,5 m², aşezată pe un suport de lemn 
(Fig. 8). 

 
Fig. 8. Răzuirea unei piei uscate. 

 Încercările de a curăţa pielea uscată cu ajutorul utilajului neînmănuşat nu au 
dat roade, suprafaţa dură formată de grăsimea şi carnea întărită necesitând o forţă 
mult mai ridicată decât la răzuirea pieii crude. 
 Astfel, pentru prima metodă am folosit grattoir-ul din silex bănăţean, înmă-
nuşat în segmentul de os. Ţesutul cărnos s-a desprins foarte bine atunci când unealta 
a fost împinsă la un unghi mic faţă de planul de lucru, cu frontul grattoir-ului ca 
sens al mişcării (Fig. 8A). După cele 10 minute fusese curăţată o suprafaţă de apro-
ximativ 0,2 m² (Fig. 8B). Pentru cea de a doua metodă, a fost utilizat răzuitorul din 
silex de Prut, înmănuşat în coada de lemn sub forma literei “L” (Fig. 8C). Trăgând 
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cu utilajul dispus cu frontul aproximativ perpendicular pe planul de lucru, s-a reuşit 
curăţarea pieii, însă a putut fi observat faptul că, spre deosebire de metoda anteri-
oară, acum se desprindeau segmente mai mici de ţesut cărnos, astfel încât după tre-
cerea celor 10 minute, era curăţată o suprafaţă de doar 0,08 m² (Fig. 8D). 
 După cum se poate observa, au fost înregistrate date foarte diferite în ceea 
ce priveşte eficienţa metodelor de răzuire, atunci când pielea se află în stare crudă, 
faţă de pielea uscată. Diferenţe majore s-au înregistrat şi în privinţa caracteristicilor 
pieilor după terminarea procesului de răzuire. Chiar dacă pielea crudă a fost mult 
mai uşor de curăţat, după uscare a devenit rigidă. Pielea deja uscată a fost deopotrivă 
curăţată de ţesutul cărnos, dar şi înmuiată, devenind aptă pentru tăiat, cusut etc. 
 De-a lungul timpului s-a considerat că principala utilizare a grattoir-elor a 
fost aceea de a curăţa pieile de ţesutul în surplus, însă observaţiile microscopice 
efectuate asupra mai multor utilaje preistorice arată că acestea au fost folosite şi la 
prelucrarea lemnului. Analizând un lot de 36 de grattoir-e, descoperite în situl mous-
terian Périgord din Franţa, cercetătorii au ajuns la concluzia că doar 8 dintre acestea 
au fost utilizate la răzuit pieile, restul purtând urmele prelucrării lemnului32. La fel 
de concludente sunt şi analizele efectuate asupra unui lot de 38 de grattoir-e magda-
leniene din situl Pincevent, Franţa. Dintre acestea, doar 14 poartă urmele utilizării ca 
răzuitoare pentru curăţarea pieilor33, restul fiind cel mai probabil folosite în prelu-
crarea materiilor lemnoase. 
 Întrebarea care se ridică este: ce anume se putea face cu un grattoir, în ceea 
ce priveşte prelucrarea materialelor lemnoase? Este cert faptul că aceste utilaje erau 
folosite în răzuirea unor anumite suprafeţe lemnoase. Am încercat să utilizăm rep-
licile noastre în vederea decojirii unor tije de lemn. Acest lucru a fost posibil, însă s-
a dovedit mult mai eficientă utilizarea unei lame sau a unei aşchii masive.  
 O necesitate constantă a populaţiilor preistorice a fost aceea de a procura 
recipiente. Recipiente din piatră, cu o vechime de aproximativ 50.000 de ani, au fost 
descoperite în Peştera Cioarei din judeţul Gorj34. Cu siguranţă au fost folosite şi reci-
piente din lemn, până la apariţia vaselor ceramice, aceast material fiind cel mai acce-
sibil în această privinţă. 
 Am încercat să confecţionăm un recipient de lemn cu ajutorul unui răzuitor 
din piatră. Ca materie primă, am folosit un segment de trunchi de plop (un lemn de 
esenţă moale), lung de 40 cm şi cu un diametru de 15 cm (Fig. 9A), iar ca unealtă, 
replica de grattoir neînmănuşat (Fig. 5). 
 Pentru început, butucul a fost pus într-o vatră de foc şi ars controlat timp de 
câteva minute (Fig. 9A). Mai apoi, suprafaţa arsă a fost răzuită cu ajutorul grattoir-
ului, ţinut perpendicular pe planul de acţiune şi cu direcţia de mişcare spre faţa ven-
trală (Fig. 9B). A putut fi îndepărtat un strat de lemn carbonizat, gros de aproximativ 
1 cm. Mai apoi, suprafaţa concavă obţinută a fost acoperită cu jăratic şi ventilată 
timp de câteva minute (Fig. 9C). Stratul carbonizat, nou format, a fost îndepărtat în 

                                                      
32 Anderson-Gerfaud, Helmer, 1987, p.  38. 
33 Plisson, 1987, p. 80. 
34 Cârciumaru, Țuțuianu-Cârciumaru, 2009, p. 9-14. 
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aceeaşi manieră (Fig. 9D). După repetarea aceluiaşi ciclu de 7 ori, într-un interval de 
timp de 45 minute, a fost obţinut un recipient, cu o capacitate de aproximativ ½ litru 
(Fig. 9E, F). 

 
Fig. 9. Confecţionarea unui recipient din lemn cu ajutorul unui grattoir. 
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3. Concluzii 
 În urma realizării acestor experimente, am putut trage o serie de concluzii, 
cu privire la confecţionarea şi utilizarea răzuitoarelor din piatră. În ceea ce priveşte 
fabricarea unui grattoir, acest tip de unelte de dimensiuni mici pot fi uşor obţinute, 
suporturile de tip lamă sau aşchie fiind retuşate abrupt la unul dintre capete. Even-
tuala înmănuşare poate fi făcută în mai multe feluri, deosebindu-se două mari abor-
dări. Din prima grupă fac parte răzuitoarele montate în capătul unui mâner drept şi 
în prelungirea acestuia, iar din cea de a doua grupă fac parte uneltele a căror utilaj 
din piatră este montat în ramura scurtă a unei cozi de forma literei “L”. 
 O serie de factori determină diferite moduri de utilizare a unui grattoir. 
Atunci când vine vorba despre răzuirea grăsimii de pe pieile de animale, starea în 
care se află pielea respectivă este esenţială. Pieile crude pot fi curăţate mai repede 
decât cele uscate, o piele de ied cu o suprafaţă de aproximativ 0,6 m² fiind finisată 
cu tehnica adecvată, în aproximativ 20 minute. O piele uscată de acelaşi fel va fi 
curăţată în aproximativ 35–40 minute, însă spre deosebire de pielea crudă, care după 
uscare va deveni rigidă, aceasta din urmă va rămâne moale, propice pentru a fi pre-
lucrată (tăiată, cusută etc).  
 De asemenea, în funcţie de starea în care se găseşte pielea, variază şi metoda 
de lucru cu răzuitorul. Pentru pieile crude, grattoir-ul trebuie ţinut relativ perpendi-
cular pe planul de lucru şi acţionat cu faţa ventrală ca sens al mişcării. Pentru pieile 
uscate poate fi utilizată şi metoda anterior amintită, însă productivitatea maximă este 
obţinută atunci când grattoir-ul este împins sau tras la un unghi mic, cu faţa ventrală 
înspre planul de lucru şi frontul grattoir-ului ca sens al mişcării. 
 Pe lângă utilitatea curăţării pieilor, răzuitoarele din piatră mai pot fi utilizate 
cu succes şi la alte operaţiuni, precum aceea de a fabrica recipiente din lemn. Cu aju-
torul focului şi a unui grattoir din silex, am reuşit obţinerea unui vas din lemn, cu o 
capacitate de aproximativ ½ litru.  
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