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1. Introducere
Situl paleolitic Poiana Cireşului se află amplasat pe un

rest al terasei de 45 m
altitudine relativă, de pe partea dreaptă a Bistriţei, la poalele masivului Cernegura 1 , la 4
km de municipiul Piatra-Neamt (fig. 1).
Primele cercetări în această aşezare paleolitică au fost întreprinse în anul
1963, materializându-se într-un sondaj de 15 m2, cu adâncimea de 0,90- 1 ,40 m. În urma
acestor prime săpături arheologice, efectuate de C. Scorpan, s-au descoperit, în cadrul a
patru straturi geologice, resturi de combustie şi faunistice, precum şi 2162 piese litice,
considerate ca aparţinând unui singur orizont cultural, definit - conform schemei
culturale acceptate în anii '60 - drept aurignacian superior răsăritean2•
Un al doilea sondaj, efectuat în anul 1968, a ajuns până la adâncimea de 1 ,50
m, cu acest prilej fiind identificate cinci straturi geologice care includeau trei niveluri de
locuire, atribuite de data aceasta gravetianului3 .
Un nou sondaj a fost realizat, în 1989, de către M. Bitiri-Ciortescu şi R.
Dobrescu, însă rezultatele obţinute în acel an au rămas deocamdată inedite.
Interpretarea iniţială a rezultatelor cercetărilor din acest sit a suferit diverse
modificări de-a lungul timpului. Astfel, părerea lui C. Scorpan4 , precum că locuirea de
la Poiana Cireşului ar aparţine unui aurignacian superior răsăritean, a fost modificată
de V. Chirica5, care o atribuie simplu aurignacianului, pe motiv că: No Gravettian
specific tools (Gravette points and "a bord abattu " blades and bladelets) were founcf.
1

M. Bitiri-Ciortescu, V. C�pitanu, M. Cârciumaru, Paleoliticul din sectorul subcarpatic al
Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău, în Carpica, XX, 1989, p. 23.
2 C. Scorpan, O nouă aşezare paleolitică pe Valea Bistriţei, în MemAntiq, IV-V ( 1 972- 1 973),
1976, p. 255-257.
3 V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice în judeţele Neamţ şi Vaslui, în Carpica, II, 1969, p. 7- 1 1 .
4
C. Scorpan, op.cit.
5 V. Chirica, The Gravettian in the East ofthe Romanian Carpathians, BAI, III, 1 989, p. 1 02.
6

Nu s-au găsit unelte specifice Gravetianului (vâifuri "IA Gravette ", lame şi lamele a bord abanu ").
"
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a altă opinie susţine prezenţa a trei niveluri de locuire, aparţinând gravetianului
mijlociu, superior şi final7 În sfârşit, conform unei scheme a cărei validitate trebuie
>11pusă unui examen critic, situ! de aici ar aparţine etapei a VIl-a de evoluţie a

�mvetianului de pe valea Bistriţei8

Începând cu 1998, pe parcursul a patru campanii de săpături (1998, 2001�003), situ! de la Poiana Cireşului a fost cercetat de un colectiv condus de Marin
! 'ârciumaru (Universitatea Valahia, Târgovişte), în colaborare cu Muzeul de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ şi Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte.
l'rezentul articol încearcă să ofere stadiul actual la care au ajuns cercetările noastre în
urma celor patru campanii de cercetare. Întrucât suprafaţa cercetată a rămas mică - în
raport cu potenţialul arheologic estimat al sitului -, iar prelucrarea informaţiei arheologice
\C află în curs, concluziile noastre vor păstra, desigur, un caracter preliminar (fig. 2).
2. Principii metodologice

Dată fiind densitatea deosebită a materialului litic şi osteologie, ca şi
prezenţa unor structuri de locuire - toate menţionate de cercetările anterioare şi
�·onfirmate pentru început de sondajul realizat de noi înşine în 1998 -, colectivul
nostru a fost nevoit să reflecteze serios asupra metodologiei de exploatare a
mformaţiei arheologice prezente în acest sit.
Într-adevăr, timp de decenii, cercetarea paleoliticului din România s-a
rezumat, în majoritatea situaţiilor, Ia o concepţie generală specifică paleontologiei:
delimitarea ansamblurilor litice se realiza pe baza fosilelor directoare, în vederea
delimitării succesiunii culturale din respectivul sit. În completare, metoda stratigrafică
înţeleasă - cu excepţia siturilor de mari dimensiuni - drept o sondare a nivelurilor
geologice, stabilea de obicei poziţia cronologică a acestor ansambluri. În foarte puţine
situaţii, în general atunci când densitatea materialului o impunea, secţiunile înguste erau
lărgite, în vederea unei cercetări planimetric-topografice. Recuperarea materialului
osteologie, realizată consecvent îndeosebi în ultimele decenii, urmărea doar
reconstituirea parametrilor climatici, în foarte puţine situaţii studiile arheozoologice
contribuind la înţelegerea relaţiilor dintre om şi mediul său, precum şi modul cum ar fi
vizibile acestea în strategiile de asigurare a subzistenţei.
În opinia noastră, aceste obiective de cercetare nu numai că nu satisfac
curiozitatea istorică şi rigorile arheologiei paleoliticului în Europa, dar - prin viziunea
lor verticalistă - compromit un volum important de informaţie arheologică. Cu atât mai
nepotrivită ar fi fost perpetuarea unui astfel de sistem în cazul unui sit precum cel de Ia
Poiana Cireşului. Prin urmare, aşezarea de aici permite înţelegerea unui întreg set de
fenomene, de Ia organizarea sitului şi comportamentul cultural al vânătorilor gravetieni,
până la semnificaţia diverselor faze şi etape ale gravetianului, delimitate până acum
doar pe principii tipologico-stratigrafice. Astfel motivaţi, vom renunţa, deocamdată, la
7
8

M. Brudiu, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova. Studiu arheologic, BA, seria
complementară, 2, 1974, p. 1 00, 1 0 1 .
Al. Păunescu, Paleoliticul ş i epipaleoliticul de p e teritoriul Moldovei cuprins între Carpaţi şi
Siret. Studiu monografie, vo i . l/wwww.cimec.ro
1 , Bucureşti, 1998, p. 280.
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plasarea locuirii de aici în ansamblul gravetianului de pe Valea Bistriţei, încercând - în
.��·castă etapă - să înţelegem dinamica internă a sitului.
Obiectivelor de cercetare - paleoetnografice - nu le putea corespunde decât o
metodă de cercetare care să permită dezvelirea atentă a solurilor de locuire, recuperarea
•ntegrală a materialului arheologic şi studiul intensiv, pluridisciplinar, al documentaţiei.
Pentru studierea depozitului au fost deja recuperate eşantioane palinologice şi peste 40
de eşantioane pentru datări radiocarbon. Colectivul nostru îşi propune, în cadrul
�·ampaniilor ulterioare, un studiu sedimentologic al întregului depozit.
Principalul obiectiv urmărit de săpătură a fost dezvelirea planimetrică a
nivelurilor antropice şi înregistrarea fidelă a relaţiilor spaţiale dintre diferitele artefacte şi
�tructuri de locuire. Gruparea secţiunilor a căutat, deocamdată, să exploateze suprafata
IXlienii neafectată de cercetările anterioare. În ciuda avantajelor pe care le poate avea
deschiderea unei suprafeţe mai mari, dimensiunea acestora a rămas modestă (maxim 3 x 4
rn), din considerente obiective: topografia poienii, regimul de proprietate şi finanţarea.
Suprafaţa cercetată a fost permanent împărţită în carouri de 1 x 1 m, iar
inregistrarea s-a realizat în funcţie de un punct O unic. Decaparea s-a realizat în niveluri
rninimale impuse doar de dimensiunea artefactelor (în medie 2 cm), fiind permanent
insoţită de înregistrarea tridimensională, desenarea pe hârtie milimetrică (în culori de
cod), fotografierea tuturor situaţiilor arheologice care o solicitau şi trecerea prin sită (0,5
mm) a sedimentului. Sistemul de înregistrate a oferit posibilitatea alcătuirii unei baze de
date, care să permită modelarea informatică a rezultatelor.
3. Stratigrafia geologicli

Stratigrafia geologică a sitului, extrem de complexă şi serios afectată de
fenomenele periglaciare, poate fi urmărită de-a lungul a şapte depozite diferite
(numerotate de jos în sus) (4, 5):
- stratul 1 depozit nisipos cu pigmentaţii ferimanganice şi slabe acumulări de carbonat
de calciu în partea superioară, unde componenta lutoasă este mai bogată; textura este
în general prăfoasă şi oarecum compactă în partea inferioară;
- stratul 2 depozit lutos, cu scurgeri de carbonat de calciu permanente, ceea ce îi
conferă o structură pseudo-miceliană; vetrele din cadrul său îi modifică pe alocuri
compoziţia şi faciesul;
- stratul 3 - este un orizont de tranziţie spre stratul următor, întrucât contactul său cu
stratul 2 este foarte net, punând în evidenţă o posibilă discontinuitate
sedimentologică; aspectul său este lutos, dar nu atât de compact faţă de stratul care îl
suprapune şi îi conferă o oarecare autonomie în cadrul coloanei stratigrafice;
- stratul 4 puternic argilos, cu bogate depuneri ferimanganice, care îi conferă o
structură glomerulară şi desprinderi prismatice; caracterul puternic argilos şi bogăţia
mai mare de depuneri ferimanganice se realizează către mijlocul acestui strat;
uniformitatea sa este întreruptă de pătrunderi cenuşii, scăpate pe canalele de rădăcini
care pătrund aici; el ar putea reprezenta orizontul B al solului actual (suprapus
probabil de o serie de orizonturi fosile), în timp ce stratul pseudo-micelian ar putea
reprezenta orizontul C al solului actual;
-

-

-

wwww.cimec.ro

Marin Cârciumaru şi colaboratorii

54

m

4

3

2

1

o Om

1

3

ffiliiiil stratul 1
ffi stratul 2
� stratul 3

� stratul 4
mi!El stratul 5
� stratul 6

&::2.\fcl stratul 7

m strat de umpluturl
-

crotovine

Jao- vatrA
*

Fig. 4 - Poiana Cireşului. Profi lul de est al secţiunii IV-2002

wwww.cimec.ro

piese &lic:e

launA

Gravetianul de la Piatra-Neamţ - Poiana Cireşului

55

- stratul 5 - depozit lutos şi foarte compact, de culoare mult mai deschisă faţă de stratul
subiacent; el poate constitui un orizont de tranziţie între orizontul B şi orizontul A al
solului actual; în accepţie pedologică, el poate fi notat cu A' sau AB;
- stratul 6 - orizont brun-pal, care stă la baza solului actual, dar este mult mai compact,
atât faţă de orizontul subiacent, cât şi faţă de orizontul A;
- stratul 7 - reprezintă orizontul de acumulare de humus, altfel spus orizontul A al
solului actual, cu structură grăunţoasă şi lipsit de compactitate.
4. Succesiunea culturală

Cercetările noastre au condus la reevaluarea serioasă a interpretărilor
anterioare. Astfel, partea superioară a depozitului - unităţile geologice 7, 6 şi 5 conţine materiale arheologice amestecate: resturi de debitaj, lame fragmentare, toporaşe
şlefuite, atribuite în întregime unei tradiţii neolitice. Tot în neolitic pot fi încadrate
fragmentele unei râşniţe, ceramica corodată (nedecorată), ca şi resturile unei locuinţe (o
podea, chirpic puternic degradat, lemn carbonizat, fragmente ceramice şi litice),
descoperite la o adâncime de 0,95 m, în campania 2003. De altfel, analiza ceramicii
descoperite în acest an - ca şi în anii anteriori, la aceeaşi adâncime -, realizată de către
dr. Gh. Dumitroaia, permite încadrarea acestor ultime artefacte în cultura Star�evo-Criş.
Prezenţa neoliticului la adâncimea de 0,95 m - în condiţiile în care nici o
perturbare stratigrafică de origine geologică sau antropică nu apare în profil - pune
serios în discuţie cronologia întregii părţi superioare a depozitului de aici, considerat ca de altfel în toate siturile paleolitice de pe valea Bistriţei - ca fiind de vârstă
pleistocenă. Posibilitatea ca ele să poată fi atribuite holocenului trebuie luată serios în
calcul, cu atât mai mult cu cât ea presupune o severă spălare a depozitelor pleistocene
subiacente, cu importante consecinţe în privinţa încadrării geocronologice a materialului
paleolitic. Sperăm ca observaţiile paleopedologice şi cele palinologice să poată clarifica,
în viitor, această problemă.
Î n orice caz, date fiind perturbările stratigrafice evidente, amestecul
serios de material din partea superioară a depozitului, ca şi prezenţa unei structuri
neolitice nederanjate, ipoteza unor nivele superioare aparţinând gravetianului este
cel puţin improbabilă.
Cu totul alta este situaţia bogatei ocupări gravetiene plasate, în medie, între
1,70-2,10 m adâncime (de la caroiaj), în unitatea geologică 2, asupra căreia cercetările
noastre s-au concentrat cu deosebire. Acest nivel cultural cuprinde cel puţin trei soiuri
de locuire, după cum o arată urmele lenticulare de vetre sesizate foarte clar în profilul
estic al sec}iunii IV, şi face dovada unei intense activităţi antropice (fig. 4).
In acest nivel sunt foarte bogate urmele de combustie, diseminate sau
concentrate sub forma unor vetre subţiri, uşor alveolate, uneori suprapuse. Aceste vetre
par a fi funcţionat o perioadă notabilă, orizonturi de pământ ars la roşu şi resturi de
combustie diseminate apărând practic pe întreaga grosime a stratului de cultură.
Din cadrul acestui nivel au fost recuperate bogate resturi faunistice de
erbivore - după dentiţie, preponderent ren, însă nu lipsesc şi speciile de mai mari
dimensiuni - şi un volum impresionant de material litic. Lor li se alătură diverse
dovezi de artă mobilieră, un fragment de răşină, fragmente de coloranţi minerali (ocru)
wwww.cimec.ro
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'' dteva zeci de galeţi plaţi, de dimensiuni variabile, a căror funcţionalitate nu este
, Iară. De la diverse adâncimi au fost prelevate mai multe eşantioane de cărbune şi os
m, în vederea efectuării unor datări radiocarbon.
Aglomerarea deosebită de material ne-a împiedicat, până în acest moment, să
reuşim delimitarea fidelă a fiecărui sol de locuire, cu atât mai mult cu cât este foarte
probabil ca fiecare nouă ocupaţie să fi afectat soiurile de locuire anterioare. Din acest
motiv, studiul repartiţiei spaţiale se află în curs. Sperăm, însă, că utilizarea unor
programe informatice adecvate şi sistemul de înregistrare ne vor permite delimitarea
o�rizonturilor de concentrare insesizabile macroscopic.
În orice caz, cu titlu preliminar, putem susţine că această etapă de ocupare a
•rtului este arheologic omogenă şi aparţine unei tradiţii gravetiene. Această încadrare
1"\le susţinută de armăturile, destul de rare (lamele a dos), de tipologia generală a
utilajului şi de tehnologia utilizată. Modesta amenajare a vetrelor poate presupune şi o
runcţionare protejată a acestora, deşi nu au fost delimitate direct structurile de Iocuire
responsabile de acest fapt (cu excepţia unor pietre de mari dimensiuni, aduse cu
, crtitudine în sit de oamenii paleolitici). Durata acestor ocupaţii (sezoniere?) este,
·lcocamdată, greu de estimat. Sperăm ca studiile arheozoologice şi cele sedimentologice
•!1 ne ofere, în viitor, răspunsuri şi în această privinţă.
Al doilea nivel de concentrare a dovezilor de locuire paleolitică este cel
plasat între 3,50-3,70 m adâncime. Atribuirea iniţială - aurignacian -, realizată de noi în
1 998, pe baza dimensiunii şi a caracterului general al inventarului, avea la dispoziţie un
eşantion limitat. Studiile tehnologice ulterioare au demonstrat că şi acest nivel aparţine
�travetianului, după cum sugerează mai multe lamele a dos şi vârfuri fragmentare.
Acest nivel, mult mai sărac decât primul, este lipsit de resturi faunistice, dar
.rtcstă, diseminat, existenţa unor urme de combustie. Materia primă presupune o
'arietate mult scăzută faţă de nivelul superior: statistic, gresia silicioasă cu glauconit
rste preponderentă.
În concluzie, în raport cu estimările cercetărilor anterioare, rezultatele noastre
.le la Poiana Cireşului au evidenţiat existenţa a două etape de ocupare a sitului: prima,
.le tip repetitiv şi probabil sezonier, este plasată între 1 ,70 şi 2,10 m adâncime; ce-a de-a
doua, mult mai puţin intensă, nu a fost remarcată cu prilejul săpăturilor anterioare.
Întrucât, în acest stadiu al cercetării atenţia noastră a fost reţinută îndeosebi
de nivelul superior, vom prezenta, în continuare, observaţiile privind utilajul şi obiectele
de artă care provin din cadrul acestuia.
5. Materia primă

În ciuda cercetărilor de teren, efectuate într-un areal de 5-10 km în preajma
'riului, identificarea surselor de materie primă a fost foarte dificilă, motiv pentru care
, ,hservaţiile noastre păstrează acelaşi caracter preliminar. O dificultate importantă a fost
rleterminată de construcţia lacului de acumulare de lângă Piatra-Neamţ, care a acoperit
.llhia iniţială a Bistriţei. Prin urmare, ne este imposibil să cunoaştem calitatea şi
,·antitatea roci lor exploatate, în epocă, din prundişul râului.
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În orice caz, nivelul superior al gravetianului de la Poiana Cireşului
sugerează un spectru foarte larg de aprovizionare cu materie primă litică, incluzând atât
surse locale, cât şi roci alogene (fig. 6).
Menilitul (rocă sedimentară silicioasă, de culoare neagră sau brună, cu aspect
vărgat) are o origine strict locală (o arie de maxim 2 km). Un alt tip de rocă este
silicolitul, care împreună cu menilitul acoperă aproximativ 66% din ansamblul litic de
aici. Aceeaşi origine locală o are şi gresia silicioasă, prezentă însă într-un procent mai
modest. Aşchiile corticale ne arată că aceste roci au fost exploatate fie sub formă de
bulgări şi plachete, fie sub formă de galeţi rulaţi.
Roci le alogene sunt reprezentate de jasp, opal, agat, cuarţit, şist negru (zis de
Audia) şi mai multe varietăţi de silex (silex de Prut, silex de platformă prebalcanică,
silex hidrotermal alburiu, provenit probabil din Transilvania).
Chiar dacă, în stadiul actual al cercetărilor, identificarea precisă a surselor de
materie primă este departe de a fi realizată, rămâne cert faptul că situl de la Poiana
Cireşului atestă un areal de aprovizionare larg, extins în mai multe direcţii.
6. Analiza tehno-tipologică a utilajului litic

În această etapă a fost sup us studiului tehno-tipologic un eşantion de 44 1 1
piese, dintre care 1 30 sunt unelte. Intrucât distingerea solurilor de locuire nu a fost
deocamdată posibilă, iar conţinutul eşantionului este foarte omogen pentru întregul
nivel, am considerat edificatoare o analiză tehno-tipologică unică.
6. 1. Identificarea diferitelor tipuri de producţie

Date obţinute din analiza nucleelor (fig. 7)
Identificarea tipurilor de producţie litică porneşte de la două criterii:
morfologia suprafeţei de debitaj şi numărul planurilor de lovire. Morfologia suprafeţei
de debitaj determină forma suportului şi este, la rândul său, direct dependentă de
numărul şi poziţia planurilor de lovire.
Nucleele cu un singur plan de lovire şi suprafaţa plată sau îngustă şi arcuită
apar în proporţie de 63% şi par să reflecte o schemă operatorie frecvent abordată.
Date obţinute din analiza lamelor şi lamelelor neretuşate (fig. 8)
Î n această categorie au fost incluse şi lamelele tip chute de burin, considerate
produse obţinute intenţionat şi nu resturi de debitaj, datorită prezenţei retuşelor pe unele
dintre ele. Diferenţierea dintre cele obţinute în scopul retuşării şi cele rezultate din
reamenajarea uneltelor de tip burin este la fel de greu de operat ca şi diferenţierea dintre
uneltele-burins şi nucleele-burins.
Lamele şi lamelele clasice au între 5 şi 20 mm lăţime, iar lamelele tip chute
de burin au, în majoritate, sub l O mm lăţime.

late şi

Date obţinute din analiza uneltelor (fig. 9)
Uneltele tip grattoir şi burin apar în proporţie de 60%, având drept suporturi lame
plate, de lungimi variind între 25 şi 35 mm (grattoirs), sau între 35 şi 40 mm (buri1zs).
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Printre lamelele retuşate au fost identificate patru lamele a dos, având ca
suport lamele plate, cu lăţimea mai mare de 5 mm, şi 13 lamele cu retuşe fine pe una sau
pe ambele margini, având ca suport lamele torses, cu lăţimea mai mică de 5 mm.
Numărul lamelelor este surprinzător de mic, comparativ cu numărul nucleelor
susceptibile de a fi produs suporturile.
Din datele prezentate până acum, se conturează două tipuri de producţie
litică: obţinerea, pe de o parte, a lamelelor a dos şi a lamelor plate şi late, pentru
realizarea uneltelor tip grattoirs 1 burins şi, pe de altă parte, obţinerea de lamele înguste,
torses, pentru o ulterioară retuşare foarte fină.
6.2. Descrierea principalelor tipuri de producţie

Lame şi lamele plate şi late

Menilitul şi silicolitul apar sub forma blocurilor corticale şi rotunjite sau non
corticale şi paralelipipedice, iar aşchiile de tip entame din acest material au o frecvenţa.
redusa.. Gresia apare sub forma galeţilor de râu, de la care provin numeroase aşchii tip
entame caracteristice. Silexul apare sub formli de blocuri deja decorticate, probabil la
locul de origine, dupa. cum o indica. dimensiunea aşchii lor şi pieselor a crete.
Lamele neocrete şi sous-crete, care apar, au servit probabil la llirgirea
suprafeţei de debitaj, la accentuarea unei nervuri-ghid sau Ia facilitarea unei desprinderi
ulterioare unui accident.
Planul de lovire, unic pentru majoritatea nucleelor, este reprezentat fie de suprafata
unei splirturi naturale, fie de o suprafaţă amenajata., uneori total sau parţial reamenajată. În
unele cazuri, a fost exploatata. o a doua suprafaţă, opusă sau perpendiculară pe prima.
Lamele torses înguste

Principala diferenţa. între primul şi al doilea tip de producţie liticl!. se
regăseşte în morfologia suprafeţei de debitaj. Al doilea tip de producţie exploateaza.
fragmente mici de nuclee, mici blocuri paralelipipedice 1 rotunjite natural sau aşchii şi
lame groase. Tehnica de reamenajare afecteaza. întreaga suprafaţă de lovire, prin
desprinderea unei tablette !aminare, de tip Themes.
6.3. Discuţii şi concluzii

Identificarea lanţurilor operatorii de la Poiana Cireşului evidenţiază câteva
aspecte importante:
- diferenţierea dintre nucleele cu o formli apropiată de aceea a pieselor tip burin şi
piesele tip burin folosite ca unelte;
- diferenţierea dintre lamelele provenite din nucleele-burins şi lamelele tip chute de burin;
- asemlinarea dintre Iamelele obţinute din nucleele-burins şi lamelele Dufour aurignaciene.
Î n privinţa ultimului punct, asemănarea se opreşte la nivelul dimensiunilor şi
al morfologiei, iar diferenţierea poate fi operata. la nivelul retuşelor: retuşa lamelelor
Dufour este alterna., pe când în cazul de faţli, retuşa este directă.
În concluzie, gravetianul de la Poiana Cireşului se recomanda. prin câteva
elemente tehno-tipologice proprii: raritatea armăturilor gravetiene propriu-zise, bogliţia
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uneltelor de tip grattoirs şi burins, existenţa a două tipuri de producţie litică şi, mai ales,
prezenţa unor lamele de foarte mici dimensiuni, retuşate abraziv şi a căror
funcţionalitate este deocamdată necunoscută.
7. Obiecte de artă mobilieră

Studierea atentă a materialului osteologie, imposibilă în condiţiile în care
materialul este extrem de friabil, iar condiţiile de cercetare pe teren dificile, s-a realizat
in laborator. Cu prilejul acestei prelucrări (spălare, marcare, conservare preliminară) s-a
reuşit identificarea unor obiecte de artă mobilieră, unice pentru paleoliticul de pe
teritoriul României. Toate obiectele descrise în continuare au fost recuperate în
cuprinsul stratului gravetian menţionat.
În cursul campaniei din 1998, a fost descoperit un fragment de os gravat cu o
copită de animal (fig. 10/6). Pentru arta mobilieră din România o reprezentare zoomorfA
este excepţională; chiar şi la nivelul gravetianului din Europa Centrală şi de Est,
gravurile figurative zoomorfe sunt o excepţie, animalul fiind reprezentat în special prin
statuete din fildeş, marnă sau pământ ars.
În timpul cercetărilor desf"Aşurate în 2001 au fost descoperite două obiecte de
artă mobilieră. Primul este un galet ,.din cuarţit, cu cinci incizii profunde pe una din
margini, urmate de o a şasea, superficială, toate prezentând urme de ocru în interior (fig.
10/1); galetul poate fi asimilat tipologie celor doi galeţi din marnă (fig. 10/3),
descoperiţi în mormântul de la Brno II şi galetulului plat din şist de la Predmosti (fig.
10/2), toate purtând incizii marginale9•
Al doilea obiect descoperit este un dinte de cerb perforat, fragmentat din
păcate chiar la nivelul perforaţiei (fig. 10/7). În România un astfel de exemplar este
atestat în nivelul gravetian de la Gura Cheii-Râşnov, datat la 22 190 ± 90 B.P. (fig.
10/9) 1 0• În Europa Centrală şi de Est dinţii de cerb apar în număr destul de restrâns; la
Dolni Vestoni�e predomină cei de lup şi de vulpe 1 1 ; totuşi, un dinte de cerb este
menţionat la Timonovka (Rusia) (fig. 10/10) 12•
Seriei obiectelor de artă mobilieră i se adaugă descoperirile din anul 2002:
un canin de lup perforat (fig. 10/5), analog celor descoperiţi în număr mare la Dolni
Vestoni�e. sau la Eliseevici, Avdeevo, Sungir şi Kostenki 4 Alexandrovka 1 3 ; un
fragment de diafiză de os lung (metapod), cu 17 incizii triunghiulare profunde pe una
din margini (fig. 10/8), asemănătoare celor observate pe p iese din os provenind de la
Climăuţi (Republica Moldova), sau Khotilevo II (Rusia) 1 ; o falangă de ren, perforată

9

K. Valoch, Le Pateolithique en Tchequie et en Slovaquie, în Collection L 'Homme des Origines,
Grenoble, 1 996, p. 144- 1 46.
10 Al. Păunescu, Paleoliticul din peştera Gura Cheii-Râşnov şi unele consideraţii privind cronologia
locuirilor paleolitice din sud-estul Transilvaniei, în SCIVA, 42, 1 -2, 199 1 , p. 5-20.
1 1 J. Kozlowski, L 'art de la Prehistoire en Europe Orientale, 1992, p. 54, 55.
12 Z. Abramova, L 'art pateolithique de { 'Europe Orientale et de Siberie, în Collection L 'Homme
des Origines, Grenoble, 1995, p. 60.
13 Ibidem, p. 1 5 1 , 169.
1 4 Ibidem, p. 1 25, 1 59.
·
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doar pe o parte, care s-a dovedit a fi un instrument de suflat (fig. 10/4), în genul celui
descoperit la Dolni Vestonite 1 5
În cursul campaniei din anul 2003 a fost descoperit un fragment de corn, cu o
serie de incizii dispuse liniar pe una din suprafeţe şi care par să se multiplice spre partea
fragmentată (fig. 1011 1).
Alături de acesta, menţionăm descoperirea a. patru cochilii bivalve,
aparţinând probabil speciei Congeria şi provenind dintr-un nivel miocen sau pliocen
inferior. Nu este exclusă posibilitatea ca aceste cochilii să fi fost recuperate şi păstrate
datorită formei lor - care amintesc o vulvă -, dacă luăm în calcul importanţa acordată
simbolurilor sexuale feminine în ansamblul artei paleolitice (fig. 10/12- 15).
Desigur, seria fragmentelor din os care prezintă incizii profunde, dispuse
aparent ritmic pe una sau ambele suprafeţe, este mult mai mare, dar nu putem afirma cu
certitudine caracterul intenţionat al producerii lor.
8. Concluzii

Datele prezentate mai sus, deşi păstrează un caracter preliminar, determinat
de stadiul cercetărilor întreprinse până acum, sunt suficiente pentru a conferi aşezării de
la Poiana Cireşului o poziţie binemeritată în cadrul siturilor gravetiene din România.
Poziţia specială a acestui sit este justificată, pe de o parte, de plasarea sa într-o zonă de
mare densitate a locuirilor gravetiene (Valea Bistriţei), care permite extrapolarea
rezultatelor obţinute aici cu cele din siturile similare din vecinătate. Pe de altă parte,
măsura în care conservă dovezile activităţilor umane permite aşezării de aici să devină
un sit-cheie în înţelegerea variabilităţii culturale a gravetianului din zonă (prin analiza
organizării habitatului, studiul lanţurilor operatorii litice sau al exploatării resurselor
animale). În acest sens, analiza repartiţiei spaţiale, ca şi studiul arheozoologic, vor fi
completate de analiza traseologică a unui eşantion de utilaje. De asemenea, avem în
vedere studiul microscopic al obiectelor de artă mobilieră, al căror număr este
impresionant, în raport cu suprafaţa restrânsă cercetată până acum.

LE GRA VETTIEN DE PIATRA-NEAMŢ - POIANA

CIREŞULUI

Resume
Le site paleolithique de Poiana Cireşului se trouve a 4 km de la viile de Piatra
Neamţ, sur la rive gauche de la riviere de Bistriţa. En 1963, 1968 et 1989 on y a effectue
des sondages dont les resultats se sont avoues peu satisfaisants. A partir de 1998, notre
collectif a repris les recherches, en changeant autant les objectifs que la maniere de

15

B. Klima, Dolni Vestonice Il. Ein Mammutjăgerrastplatz und seine Bestattungen, în ERA UL,
73, 3, 1995, p. 1 73, fig. 1 26.
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fouiller. Ainsi, on a suivi le decapage planimetrique de differents sols dlmbitat et
I'etablissement des relations spatiales entre les artefacts et les structures dbabitat.
Au long de sept depots geologiques on a identifie une succession culturelle
assez complexe: la partie superieure du depot, fortement derangee (unites geologiques
7, 6 et 5), contient des materiels archeologiques melanges, appartenant au neolithique;
I'occupation gravettienne se trouve a 1 ,70-2,10 m de profondeur (unite geologique 2) et
contient des traces de combustion eparpillees, des foyers minces, alveoles, quelque fois
meme superposees, plusieurs restes osseux, quelques fragments d'ocre, certains objets
qu'on a attribue au domaine de l 'art mobilier et plus de 4000 des pieces lithiques; le
deuxieme niveau d'occupation, toujours appartenant au gravettien, se trouve a 3,50-3,70
m de profondeur, mais n'approche guere la richesse culturelle du premier.
C'est justement a cause de cette richesse remarquable que nous avans
envisage pour l 'avenir des demarches pluridisciplinaires, dant les resultats devront
eclaircir la variabilite culturelle du gravettien de la region.
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Fig. 1 - Emplacement du site Poiana Cireşului.
Fig. 2 - Plan des fouilles.
Fig. 3 - Carte geomorphologique de Poiana Cireşului (faite par E. Pliunescu).
Fig. 4 - Poiana Cireşului. Profile de )'est de la section IV-2002.
Fig. 5 - Poiana Cireşului. Profile du sud de la section IV-2002.
Fig. 6 - Poiana Cireşului. Diagramme representant les diverses categories de matiere
prime utilisee.
Fig. 7 - Poiana Cireşului: 1 -6 - nucles.
Fig. 8 - Poiana Cireşului: 1 -4 - lames; 5 - 1 3 - lamelles non-retouchees.
Fig. 9 - Outils de Poiana Cireşului: 1 -5 - lamelles non-retouchees; 6-8 - grattoirs; 9 grattoir-burin; 1 0- 1 2 - burins.
Fig. 10 - Art mobilier gravettien: 1, 4-8, 1 1 -15 - Poiana Cireşului; 2 - Predmosti et 3 Bmo II (apud K. Valoch, 1996); 9 - Gura Cheii-Râşnov (apud Al. P!iunescu,
1991); 10 - Timonovka (apud. Z. Abramova, 1995).
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