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Pe teritoriul spaŃiului geografic supus demersului nostru, cercetările
arheologice din domeniul Paleoliticului au debutat în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea şi au fost reprezentate de investigaŃii cu caracter geologic,
speologic, paleontologic, primii exploratori având alte preocupări de specialitate
sau, cel mult, acestea fiind înrudite cu arheologia. O etapizare a cercetărilor de
specialitate a fost realizată de către Al. Păunescu1, astfel că se impun numai
unele precizări de importanŃă cronologică şi cu privire la rezultatele obŃinute.
Béla Jungbert precizează că J. E. von Fichtel a fost cel care a prezentat
Peştera Liliecilor (Peştera Mare) de la Moeciu, la 1870, într-o lucrare din
domeniul mineralogiei2. Pentru aceleaşi considerente, includem aici şi semnalarea
unor importante descoperiri paleontologice, dar şi a unor locuiri de peşteră,
printre care Peştera Curată de la Nandru, la 1852, de către M. J. Ackner3.
În ceea ce priveşte cercetările lui Antal Koch, se apreciază că descoperirea
pieselor de silex şi cuarŃit, de la Rădaia-Cluj, a căror autenticitate a fost evidenŃiată
şi de H. Breuil4, ar reprezenta prima semnalare a unor materiale paleolitice pe
1

Al. Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul din spaŃiul transilvan. Studiu monografic, Bucureşti,
2001, p. 13-30; Idem, Din istoria arheologiei româneşti pe baza unor documente de arhivă,
Bucureşti, 2003, p. 138-153.
2
B. Jungbert, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III), în AMN,
XIX, 1982, p. 543-555.
3
Cf. Al. Păunescu, op. cit., p. 140, n. 167; M. Roska, Erdély Régészeti Repertóriuma, I öskor
(Thesaurus Antiquitatium Transsilvaniearum), tom I-Praehistorica, Cluj, 1942, passim.
4
H. Breuil, Stations paléolithiques en Transylvanie, în Bull. Soc. Sc. Cluj, II, 2, 1925, p. 193-215.
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întregul teritoriu al Ńării5, dar după opinia noastră, prima semnalare a unei
descoperiri paleolitice de pe teritoriul actual al României a fost făcută de Gr.
Ştefănescu, la Mitoc, pe Prut, în 18856. Marele merit al lui A. Koch este şi acela că
a descoperit şi caracterizat ca valoare ştiinŃifică mai multe situri paleolitice, chiar
dacă spre sfârşitul secolului al XIX-lea cunoştinŃele erau, ca şi în alte Ńări europene,
relativ sumare. Mai mult încă, descoperirea tibiei şi a humerus-ului de lup, ambele
perforate (în Peştera cu oase, de la Gilău-Cluj), a introdus, poate pentru prima dată,
teritoriul României în marele spaŃiu geografic european al elementelor de
spiritualitate, proprie comunităŃilor umane gravettiene. Prin cercetările şi
descoperirile sale, Antal Koch rămâne unul dintre marii precursori ai investigaŃiilor
paleolitice de pe teritoriul geografic luat în consideraŃie.
O altă personalitate a arheologiei Paleoliticului din Transilvania a fost
Carl Goos, care a publicat un adevărat Repertoriu al descoperirilor arheologice,
pe baza cercetărilor anterioare, eruditul autor precizând, pentru prima dată
contemporaneitatea omului cu marile ierbivore ale Pleistocenului superior.
Printre alŃi specialişti, paleontologi cu preocupări arheologice, trebuie
menŃionat E. A. Bielz, îndeosebi pentru lucrările sale consacrate peşterilor în
care ulterior au fost descoperite importante campamente umane din Paleoliticul
mijlociu şi superior: Peştera Liliecilor-Moeciu, Peştera Curată-Nandru, Bordu
Mare-Ohaba Ponor, Gura Cheii-Râşnov7.
Pentru a încheia demersul nostru privind personalităŃile care au investit timp
şi efort în cercetările cu caracter multidisciplinar din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, trebuie să mai menŃionăm numele unor iluştri speologi, geologi, arheologi,
cum ar fi Zsofia Torma (cu bogata sa colecŃie arheologică, bazată pe săpături în
unele peşteri), Gábor Téglás (cunoscut prin cercetările în domeniul carstic), Bódog
Milleker (care a efectuat cercetări îndeosebi în Banat), Eduard Albert Bielz
(naturalist, specialist în problematica peşterilor din întreaga Transilvanie) şi alŃii8.
Prima jumătate a secolului al XX-lea în Transilvania este dominată
de cercetările efectuate de Julius Teutsch şi Marton Roska.

5

Al. Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul din spaŃiul transilvan. Studiu monografic, p. 15.
V. Chirica, La genèse et l’évolution des cultures du Paléolithique supérieur dans la zone du
Prut Moyen d’après les recherches récentes, în V. Chirica (éd.), La genèse et l’évolution des
cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie, BAI, II, Iaşi, 1987, p. 25; Idem,
Gisements paléolithiques de Mitoc. Le Paléolithique supérieur de Roumanie à la lumière des
découvertes de Mitoc, BAI, XI, Iaşi, 2001, p. 9.
7
B. Jungbert, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II), în AMN,
XVI, 1979, p. 391-395; Idem, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din
Transilvania (III), în loc. cit., p. 544-550.
8
V. Chirica, D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii, vol. I, Paleolitic-Mezolitic, BAI, XIII,
Iaşi, 2003, p. 48-51.
6
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Farmacist de profesie, dar arheolog prin vocaŃie, Julius Teutsch a
fost, aproape trei decenii, director al Muzeului de Arheologie şi ŞtiinŃe
Naturale din Braşov, calitate în care a întreprins investigaŃii de teren şi a
descoperit staŃiunea de la Cremenea-Sita Buzăului, devenită obiectiv
deosebit de important al cercetărilor paleolitice din spaŃiul est- şi centraleuropean tocmai prin valoarea interpretărilor sale ştiinŃifice privind
încadrarea cultural-cronologică a descoperirilor.
La rândul său, Marton Roska a devenit, prin cele peste trei decenii de
cercetări arheologice din Transilvania, cea mai cunoscută personalitate a
preistoriei României, comparabil cu N. N. Moroşan – geolog şi paleolitician, care
a întreprins aceleaşi cercetări în spaŃiul carpato-nistrean9. Prin intensele sale
cercetări de teren, M. Roska a identificat aproape 30 de staŃiuni paleolitice, de
peşteră sau în aer liber, iar prin săpăturile arheologice întreprinse, el a reuşit mai
întâi să realizeze valoroase colecŃii de materiale de caracter muzeistic, dar şi să le
introducă în circuitul ştiinŃific internaŃional10.
Printre cele mai importante staŃiuni descoperite de M. Roska, devenite
ulterior obiective arheologice de mare importanŃă în cunoaşterea Paleoliticului
Transilvaniei, merită menŃionate acelea de la Ohaba Ponor şi CioclovinaHunedoara, Bixad-Baia Mare, IgriŃa-Bihor, Cremenea-Sita Buzăului etc.
Acest demers a atras atenŃia unor reputaŃi paleoliticieni, printre care
abatele Henry Breuil (care l-a însoŃit pe M. Roska în cadrul unor verificări sau
sondaje stratigrafice, la Cioclovina, Bordu Mare, IgriŃa, sau la Cremenea-Sita
Buzăului, confirmând, în cea mai mare parte a cazurilor, identificările culturalcronologice şi tehnico-tipologice ale lui M. Roska)11, sau de către Et. Patte (care
a participat la cercetările de la Cioclovina, Iosăşel, Ohaba Ponor, Bixad, IgriŃa şi
le-a valorificat într-un studiu de referinŃă)12. Este drept că unele dintre
9

N. N. Moroşan, Le Pléistocène et le Paléolithique de la Roumanie du Nord-Est, în Anuarul Institutului
Geologic al României, XIX, Bucureşti; V. Chirica, The Gravettian in the East of the Romanian
Carpathians, BAI, III, Iaşi, 1989; V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique
supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI, V, Iaşi, 1996; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du
Paléolithique inférieur et moyen entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XIV, Iaşi, 2005; Idem, Gisements
du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XXII, Iaşi, 2009.
10
M. Roska, Săpăturile din Peştera de la Cioclovina, în Cercetări arheologice în MunŃii
Hunedoarei, Cluj, 1923, 27-55; Idem, Recherches préhistoriques pendant l’année 1924, în
Dacia, I, 1924, p. 297-317; Idem, Rapport préliminaire sur les fouilles archéologiques de
l`année 1925, în Dacia, II, 1925, p. 400-416; Idem, Paleoliticul Ardealului. Privire generală, în
Anuarul Institutului Geologic al României, XIV, 1930, p. 99-126; Idem, Recherches
paléolithiques en Transylvanie en 1927. Première partie, în Dacia, III-IV, 1927-1932 (1933),
p. 8-23; Idem, Erdély Régészeti Repertóriuma, passim.
11
H. Breuil, op. cit., p. 193-217.
12
Et. Patte, Souvenirs de voyage en Roumanie. Notes de Préhistoire, în BSPF, XXXI, 9, 1934,
p. 371-391.
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materialele arheologice, pe care M. Roska le-a atribuit Paleoliticului inferior au
fost reanalizate şi încadrate în Paleoliticul mijlociu, îndeosebi de către M.
Moga13, dar valoarea cercetărilor sale rămâne indiscutabilă, cu atât mai mult cu
cât, alături de acesta şi alŃi cercetători, printre care Jozsef Mallász (Cioclovina,
Bordu Mare, Nandru), István Gaál (Bordu Mare), Alfred Prox (Peştera-Moeciu,
Gura Cheii-Râşnov) au avut contribuŃii deosebit de valoroase la cercetarea şi
cunoaşterea Paleoliticului Transilvaniei.
A doua jumătate a secolului al XX-lea se caracterizează prin reluarea
cercetărilor şi a săpăturilor în peşterile carpatice şi în aşezările deschise din łara
Oaşului, de către Institutul de Arheologie din Bucureşti, în colaborare cu
muzeele zonale. Trebuie să precizăm că baza documentară a fost constituită de
cercetările efectuate de pionierii arheologiei preistorice din Transilvania,
îndeosebi Julius Teutsch, Marton Roska, Jozsef Mallász, T. Kormos, István
Gaál, Alfred Prox, în colaborare cu specialişti ai domeniilor conexe arheologiei,
printre care menŃionăm contribuŃiile lui Fr. Rainer şi I. Simionescu.
Reluarea săpăturilor sistematice în peşterile carpatice s-a impus ca o
necesitate a continuării cercetărilor în domeniu, în acord cu acelea pe plan
continental. Astfel, trebuie să menŃionăm săpăturile întreprinse de C.S.
Nicolăescu-Plopşor în peştera Bordu Mare de la Ohaba Ponor (în colaborare cu
antropologii N. Haas, C. Maximilian, Dardu Nicolăescu-Plopşor), în peşterile
Curată şi Spurcată de la Nandru (în colaborare cu Al. Bolomey), în cele de la
Gura Cheii-Râşnov, Liliecilor şi Valea Coacăzei-Moeciu (cu participarea lui
Ion Pop), în aşezările deschise de la Bixad şi Boineşti (în colaborare cu Elena
Kovacs). La aceste săpături a participat şi Al. Păunescu14, cel care a continuat
investigaŃiile după moartea lui C.S. Nicolăescu-Plopşor.
În łara Oaşului, M. Bitiri15 a reluat cercetările de teren şi săpăturile
sistematice în principalele staŃiuni paleolitice: Bixad, Boineşti, Călineşti,
Remetea, Buşag, Perii Vadului-Ileanda.
Este necesar să precizăm şi descoperirea primelor picturi rupestre, la
Cuciulat pe Someş, prin care spaŃiul geografic al artei parietale paleolitice a fost
sensibil lărgit16. De asemenea, considerăm necesar să menŃionăm şi faptul, deosebit
de important, că, prin sondajele stratigrafice, efectuate de Al. Păunescu, V. Chirica
şi M. Cârciunaru în unele peşteri carpatice, acesta din urmă a stabilit o scară
13

M. Moga, Paleoliticul inferior din Transilvania, în ACMIT, IV (1932-2938), 1938, p. 157-175.
Al. Păunescu, EvoluŃia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul
României, Bucureşti, 1970, passim.
15
M. Bitiri, Paleoliticul în łara Oaşului. Studiu arheologic, Bucureşti, 1972, passim.
16
M. Cârciumaru, V. Chirica, Découvertes d’art paléolithique sur le territoire de la Roumanie,
în: V. Chirica (éd.), La genèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la
Roumanie, BAI, II, Iaşi, 1987, 63-71.
14
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geocronologică proprie teritoriului carpato-dunărean, prin care au fost recunoscute
oscilaŃii climatice specifice acestui spaŃiu geografic, primind denumirile peşterilor
în care au fost recunoscute: Boroşteni, Nandru, Ohaba, Herculane17.
O contribuŃie însemnată a adus-o Béla Jungbert prin repertorizarea tuturor
siturilor paleolitice din Transilvania, lucrările sale18 devenind un extrem de important
instrument de lucru în cunoaşterea dinamicii campamentelor umane paleolitice.
Pentru a încheia acest scurt istoric al cercetărilor şi descoperirilor paleolitice
din Transilvania, este necesar să menŃionăm contribuŃia lui Al. Păunescu19, prin al
cărui program de redactare şi tipărire a Repertoriului staŃiunilor paleolitice şi
epipaleolitice-mezolitice din spaŃiul carpato-dunărean, a introdus în circuitul ştiinŃific
toate descoperirile arheologice din domeniu, subliniind importanŃa prezenŃei
punctelor cu descoperiri de faună pleistocenă. În acelaşi context, nu poate fi trecută
cu vederea reluarea cercetărilor sistematice, prin care au fost descoperite noi staŃiuni,
unele având o importanŃă europeană cu totul particulară, cum ar fi descoperirile din
Peştera cu Oase din Banat20 ori acelea din staŃiunile binecunoscute de la Româneşti,
Coşava etc., tot din Banat (în cadrul specializat al unei teze de doctorat, de către Ion
Băltean), de la Călineşti şi Boineşti din łara Oaşului21, uneori în colaborare cu
specialişti binecunoscuŃi ai Paleoliticului european.
De asemenea, mai tinerii paleoliticieni, formaŃi la Şcoala de la
Târgovişte, au reluat anual, cercetările de teren pe teritoriul întregului spaŃiu
transilvan, contribuind la o mai bună încadrare cultural-cronologică şi
tehnico-tipologică a descoperirilor anterioare. Mai precizăm încă faptul că şi
în spaŃiul est-carpatic al României, la Mitoc pe Prut, cercetările
interdisciplinare, în colaborare cu specialişti belgieni şi francezi, au avut drept
rezultat elaborarea unor lucrări de indiscutabilă valoare ştiinŃifică22.
17

M. Cârciumaru, Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România,
Bucureşti, 1980.
18
B. Jungbert, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I), în AMN, XV,
1978, p. 1-17; Idem, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II), în
loc. cit, p. 389-410; Idem, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania
(III), în loc. cit., p. 543-555; Idem, Repertoriul localităŃilor cu descoperiri paleolitice din
Transilvania (IV), în AMN, XXII-XXIII, 1985-1986 (1987), p. 385-400.
19
Al. Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul din spaŃiul transilvan. Studiu monografic, passim.
20
E. Trinkaus et alii, Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peştera cu oase, în
Banatica, 17, 2005, p. 9-27.
21
R. Dobrescu, Aurignacianul din Transilvania, Studii de Preistorie, Supplementum, 3,
Bucureşti, 2008.
22
M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben, ERAUL
72, Liège, 2007; P. Haesaerts et alii, Cadre stratigraphique et chronologique du Gravettien en
Europe centrale, în Paleo, 19, 2007, p. 31-51; A. Tuffreau et alii, Nouvelles recherches sur le
gisement paléolithique de Mitoc Valea Izvorului (département de Botoşani), Fouilles 2003-2004,
în MCA (s.n.), V, 2009, p. 21-33; P. Haesaerts et alii, Charcoal and wood remains for
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X
Pe teritoriul României, cele mai vechi elemente de locuire umană par să fie
descoperirile de la Bugiuleşti: Valea lui Grăunceanu, La Pietriş, Dealul Mijlociu,
considerate ca aparŃinând Pleistocenului inferior, contemporan cu asociaŃiile
faunistice ale Villafranchianului superior, de tip Senèze. Este vorba despre prezenŃa
speciilor Mammuthus (Archidiskodon) meridionalis (Nesti), Ursus etruscus Cuvier,
ş.a., în asociere cu Paradolichopithecus arvernensis geticus, dar şi cu cele mai
vechi unelte de piatră cioplită, dintre care, cele mai caracteristice ar fi două piese
cioplite rudimentar pe galeŃi din silex şi o aşchie, pe galet din cuarŃit, toate de tip
chopping-tool, cu conservarea unei părŃi a cortexului23.
Datarea acestor unelte la 1,7 Ma, corelată cu descoperirea unui alt
chopping-tool din cuarŃit alb-gălbui, cu două desprinderi alterne, asimetrice, ce ar
putea fi datat pe la 1,2 Ma, asigură includerea teritoriului României în cadrul unui
spaŃiu geografic mai larg, european, al celor mai vechi dovezi de prezenŃă umană
în Paleoliticul inferior (industriile “arhaice” din accepŃiunea lui M. Otte24).
Aceste descoperiri pot fi asociate cu acelea din Câmpia Română, Dobrogea,
Podişul Moldovei (descoperiri în poziŃie secundară), sau din spaŃiul pruto-nistrean
(descoperiri in situ)25. Pe teritoriul Transilvaniei, cele mai vechi unelte cioplite,
atribuite Paleoliticului inferior, par să aparŃină unei etape mai recente, deşi Al.
Păunescu26 apreciază că piesele descoperite in situ în nivelul inferior al carierei de
travertin de la Sândominic-jud. Harghita, ar putea fi datate în Paleoliticul vechi.
În aceste condiŃii, putem racorda şi teritoriul Transilvaniei la schema
geocronologică clasică alpină, utilizată în aproape întreaga Europă, începând,
pentru spaŃiul românesc, cu Pleistocenul inferior, datat între aproximativ
1.700.000 ani şi 750.000 ani (cu interglaciarul Donau-Günz şi glaciarul Günz);
urmează “Faza intermediară”27 între 700.000 - 500.000 ani BP şi “Faza
crucială”28 între 500.000 - 300.000 ani BP, ambele perioade cu descoperiri de
locuiri in situ în aproape toată Europa, apoi perioadele Günz-Mindel, între
aproximativ 350.000 - 250.000 ani BP, Mindel-Riss şi Riss (între aproximativ
radiocarbon dating Upper Pleistocene loess sequences in Eastern Europe and Central Siberia, în
Palaegeography, Palaeoclimatology, Palaeocology, 291 (2010), p. 106-127 şi urm.
23
C. Rădulescu, P. Samson, Traces d’activité humaine à la limite Pliocène/Pléistocène dans le
Bassin Dacique (Roumanie), în Les premiers européens, Actes du 114-e Congrès National des
Sociétés Savantes, Paris, 1991, 203-207.
24
M. Otte, Le Paléolithique inférieur et moyen en Europe, Paris, 1996, p. 78.
25
V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique inférieur et moyen entre le Dniestr et la
Tissa, p. 47-75.
26
Al. Păunescu, op. cit., p. 401-403.
27
M. Otte, op. cit., p. 195.
28
Ibidem.
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250.000 - 120.000 ani BP), apoi interglaciarul Riss-Würm (între aproximativ
120.000 - 80.000 ani BP), care acoperă în întregime Pleistocenul mijlociu;
Pleistocenul superior aparŃine glaciaŃiunii Würm, cu stadiile şi interstadiile sale,
între aproximativ 80.000 şi 11.000-10.000 ani BP.
Considerăm necesar să mai precizăm şi corelaŃiile dintre glaciaŃiunea
alpină şi cea din nordul Continentului, deoarece în încadrările geocronologice
ale campamentelor umane vom opera cu ambele noŃiuni; pentru completarea
informaŃiilor vom insera şi denumiri din Rusia şi America de Nord:
- Günz = Elster = Nebraska (America de Nord) = 1.200 - 700.000 ani;
- Günz-Mindel = Cromer = Afton (America de Nord) = 700.000 650.000 ani;
- Mindel = Elster = Kansas = 650.000 -350.000 ani;
- Mindel-Riss = Holstein = Yarmouth = 350.000 - 300.000 ani;
- Riss = Saale = Nipru (Rusia) = Illinois = 300.000 - 130.000 ani;
- Riss-Würm = Eem = Mikulino (Rusia) = Sangamon = Boroşteni
(România) = 130/120.000 - 110/70.000 ani;
- Würm = Vistula = Valdai (Rusia) = Wiskonsin = 110/70.000 11/10.000 ani29.
Deoarece s-a stabilit că în timpul ultimei glaciaŃiuni avem datate toate
locuirile aparŃinând Paleoliticului inferior final ori Paleoliticului mijlociu şi
superior de pe teritoriul Ńării noastre, precizăm aici şi oscilaŃiile climatice
würmiene, cu propunerile de cronologie absolută30:
- Pleniglaciarul inferior, cu mai multe episoade temperate, 70.000 60.000 BP;
- Interpleniglaciarul (mai ales în Europa Centrală şi Siberia), 60.000 45.000 BP;
- OscilaŃia Moershoofd, 45.000 - 40.000 BP;
- OscilaŃia Hengelo – Les Cottès, 36.000 - 34.000 / 33.000 BP;
- OscilaŃia Arcy – Denekamp – Stillfried B, 32.200 - 28.300 BP;
- OscilaŃia Maisières, 27.965 BP (solul fosil din staŃiunea eponimă);
- Episodul Tursac, 26.000 - 24.000 BP, cu solul fosil Briansk, în
Rusia, datat la 25.000 BP;
- Pleniglaciarul superior, cu mai multe episoade şi faze intermediare:
- Episodul Laugerie (Maximul Valdai în Rusia), 20.000 - 19.000 BP;
- Faza rece, Laugerie-Lascaux, 19.000 - 18.000 BP;
- Episodul Lascaux, 18.000-17.000 BP;
- Episodul climatic Dryas I, 17.000 - 13.000 BP;
- OscilaŃia Bölling, temperată, 13.500 - 12.000 BP;
29
30

V. Chirica, D. Boghian, op. cit., p. 9-16.
F. Djindjian, J. Kozlowski, M. Otte, Le Paléolithique supérieur en Europe, Paris, 1999.
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- Episodul Dryas II, datat pe la 12.000 BP;
- OscilaŃia temperată Alleröd, 12.000 - 10.800 BP, ultima perioadă de
încălzire înainte de Holocen;
- Episodul Dryas III, etapă rece a Tardiglaciarului, 10.800 - 10.000 BP.
Considerăm necesar să precizăm aici şi schema geocronologică realizată
de M. Cârciumaru31, pe baza determinărilor de polen din peşterile carpatice:
- Interglaciarul Boroşteni = Eem = Riss-Würm;
- Complexul interstadial Nandru, cu 4 faze de vegetaŃie: Nandru 1 =
Amersfoort; Nandru 2 = Brörup; Nandru 3 = Odderade; Nandru 4a =
Moershoofd; Nandru 4b = Hengelo;
- Stadiu glaciar (neprecizat);
- Complexul interstadial Ohaba, cu două oscilaŃii climatice: Ohaba A şi
Ohaba B = Arcy – Stillfried B sau Arcy – Kesselt;
- Stadiu glaciar (neprecizat);
- OscilaŃia climatică Herculane I = Tursac;
- OscilaŃiile climatice Herculane II şi Româneşti = Laugerie –
Lascaux, cu precizarea că următoarele episoade climatice,
identificate îndeosebi în Transilvania, prezintă mai puŃin interes în
cadrul demersului nostru.
Nu insistăm aici asupra condiŃiilor de vegetaŃie şi climă, specifice fazelor
(episoadelor, oscilaŃiilor) würmiene sau locuirilor de peşteri ori în aer liber, deoarece
aceste elemente pot fi găsite în capitolul rezervat cercetărilor arheobotanice.
În ceea ce priveşte cronologia absolută a campamentelor, relaŃionată la
oscilaŃii climatice, precizăm doar faptul că, începând cu cele mai vechi locuiri
umane identificate cu certitudine în niveluri arheologice reale, de la Boroşteni
(49.500 + 3.200 - 1.100 BP), sau de la Nandru-Peştera Curată (45.200 + 4.200 2.700 BP), până la cele mai recente, de cultură gravettiană, din Peştera Liliecilor
de la Moeciu (16.110 ± 90 BP şi 17.360 ± 80 BP), putem constata că acestea se pot
încadra între finalul Interpleniglaciarului şi oscilaŃia (episodul) Lascaux.
Evident, aceste aprecieri geocronologice au caracter general, deoarece
limita inferioară stabilită cronologic nu se referă la cele dintâi locuiri
identificate stratigrafic în grotele carpatice, iar limita superioară stabilită
cronologic se bazează tot pe elemente de relativitate stratigrafică şi de locaŃie
geografică ori geomorfologică.
X
Pe teritoriul României, între Prut şi Tisa, Paleoliticul inferior este
reprezentat doar prin descoperiri de suprafaŃă, cu resturi de locuire aflate în
31

M. Cârciumaru, op. cit.
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poziŃie secundară, spre deosebire de spaŃiul pruto-nistrean, unde nivelurile de
locuire sunt in situ, fiind depistate prin cercetări sistematice, în staŃiuni
pluristratificate32. Este de precizat că cele mai multe descoperiri se situează în
Piemontul Cotmeana şi în partea mai înaltă a Câmpiei Române.
Cele peste 1000 de piese, cioplite din silex (marea majoritate), dar şi
din cuarŃit, au fost descoperite în depuneri remaniate, aflate în aluviunile
râurilor Argeş şi Olt, dar şi în ale afluenŃilor acestora (Dâmbovnic, Mozac,
Cotmeana, OlteŃ, Topolog, Dârjov etc.).
Din punct de vedere tipologic, aceste piese sunt de tip chopping-tools şi
choppers, dar au fost depistate şi aşchii, protobifaciale, bifaciale de stil
„abbevillien” şi „acheuleen”. Forma acestor piese este diversă: ovală, ovalalungită, discoidală, amigdaloidă, triunghiulară, subtriunghiulară, cordiformă,
chiar nucleiformă. Se precizează şi faptul că unele dintre aceste piese au fost
descoperite în asociere cu aşchii şi lame de tip Levallois, ceea ce ni se pare firesc,
dată fiind poziŃia lor remaniată, în prundişurile cursurilor de apă menŃionate.
De asemenea, este important de reŃinut faptul că unele dintre piesele
litice au fost descoperite în asociere sau în imediata apropiere a unor resturi
faunistice, printre care se semnalează Archidiskodon meridionalis,
Dicerorhinus etruscus. Deoarece cele două specii aparŃin unor perioade
geocronologice diferite, unele încadrări se pot face şi prin prezenŃa acestora,
în sensul că materialele litice descoperite în asociere cu Archidiskodon
Meridionalis ar putea fi datate ante Cromerian, iar cele aflate alături de
Dicerorhinus etruscus ar putea aparŃine unei etape de după Cromerian.
Descoperirile de la Bugiuleşti-Valea lui Grăunceanu au intrat de mult
în atenŃia specialiştilor prin importanŃa punctelor fosilifere, care, prin asocierea
faunistică, sugerează existenŃa unui climat specific de la limita PleocenPleistocen în spaŃiul nostru, mai ales prin afinităŃile cu fauna de la Senèze33.
Pe Valea Oltului, jud. Sibiu, în perimetrul satului RacoviŃa, aproape de
confluenŃa celor două pâraie locale – Valea Lupului şi Valea Bisericii – cu
Oltul, s-a descoperit, în 1972, un chopper pe galet ovalar din silex maroniu34.
Pe Valea Sadului, jud. Sibiu, în perimetrul satului Tălmaciu, în prundişurile
acestui afluent al Cibinului (acesta, la rândul lui fiind afluent al Oltului), s-au
descoperit, cu ocazia unor amenajări hidrotehnice, mai multe piese: un choppingtool pe un galet masiv din silex maroniu, cu desprinderi uni- şi bilaterale pe diferite
porŃiuni, fără urme de rulare; un alt chopping-tool tot pe galet masiv ovalar din silex
cenuşiu-maroniu, foarte rulat, cu tăiş sinuos pe o latură şi cu desprinderi diverse pe
32

V. Chirica, I. Borziac, op. cit.
C. Rădulescu, P. Samson, op. cit., p. 203-207; Al. Păunescu, op. cit., p. 301.
34
I. Paul, Un cioplitor atribuit paleoliticului inferior descoperit în jud. Sibiu, în SCIV, 24, 1973,
1, p. 127-128; Al. Păunescu, op. cit., p. 312.
33
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ambele suprafeŃe, o piesă discoidală pe galet masiv din silex alburiu-cenuşiu, intens
patinat şi cu urme de intensă rulare, cu desprinderi pe marginea ambelor suprafeŃe,
o aşchie masivă, nucleiformă, cu intenŃii de cioplire bifacială, din silex, cu talon lat,
neted şi cu bulb proeminent, cu câte trei şi patru desprinderi pe fiecare suprafaŃă. Se
precizează că aşchia are elemente de cioplire bifacială. Aceste materiale au fost
puse în corelaŃie cu descoperirea chopper-ului de la RacoviŃa35.
În bazinul Ciucului superior, în cariera de travertin de la Sândominic, în
nivelul inferior, datat, pe baza asociaŃiilor faunistice, în interglaciarul Mindel-Riss
(Holstein), sau cel mai recent la început de Riss (Saale), au fost descoperite câteva
piese, atipice, cu excepŃia unui fragment de bifacială din gresie, cu retuşe plate pe
suprafaŃa dorsală şi cu desprinderi largi pe cea ventrală, în secŃiune lenticulară.
Precizăm încă faptul că pe întregul spaŃiul geografic dintre Tisa, Prut şi
Dunăre s-au făcut numeroase alte descoperiri de materiale litice încadrate,
tipologic, în Paleoliticul inferior. Acestea au un caracter cu totul izolat, iar
numărul lor este foarte mic şi nu contribuie decât statistic (raportându-le la
întreaga zonă geografică) la o evaluare de caracter general a prezenŃei
elementelor specifice celor mai vechi locuiri.
Pe de altă parte, descoperirea numeroaselor puncte fosilifere, unde până în
prezent s-au descoperit numai resturi de faună pleistocenă, dar şi prezenŃa
materialelor litice în asociere cu resturi faunistice pleistocene, creează o imagine
mai completă cu privire la o anumită intensitate de locuire a teritoriului României.
Evident, la aceste descoperiri ar trebui adăugate acelea din întregul spaŃiu
carpato-nistrean şi central-european, pentru a se putea crea imaginea de
ansamblu a locuirilor comunităŃilor umane în perioada de referinŃă. Din acest
punct de vedere, considerăm că nu este absolut necesară racordarea la
descoperirile aparŃinând paleoliticului inferior la nivel continental, datorită
unei anumite incertitudini a descoperirilor din spaŃiul geografic luat în
consideraŃie în cadrul demersului nostru.
X
Pe baza cercetărilor şi a descoperirilor arheologice, putem constata o
adevărată “explozie” de locuiri umane în Paleoliticul mijlociu, poate chiar mai
intense decât în Paleoliticul superior vechi, îndeosebi în peşterile carpatice. Au
fost identificate cele două tipuri principale de campamente: a – în grote,
considerate adăposturi naturale, în interiorul cărora nu s-au identificat amenajări
speciale de locuit, de tipul celor din alte spaŃii geografice; b – aşezări deschise,
situate pe terasele râurilor sau pe alte forme de relief, dar nici în cadrul acestor
campamente nu au fost semnalate structuri speciale de locuire.
35

P.I. Dicu, op. cit., p. 587-588; Al. Păunescu, op. cit., p. 314.
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Fig. 1. Piese litice din Paleoliticul inferior de la Tetoiu (1-4),
Sândominic (5), RacoviŃa (6) (după Al. Păunescu)
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O altă caracteristică a “spaŃiului transilvan” o constituie faptul că
peşterile carpatice au fost folosite nu numai în Paleoliticul mijlociu, ci şi
(unele) în ambele perioade ale Paleoliticului superior. În aceste circumstanŃe,
şi pentru a nu crea dificultăŃi în receptarea şi înŃelegerea fenomenului istoric al
locuirilor umane, cu toate caracteristicile lor, dar diferenŃiate din punct de
vedere cronologic şi cultural, vom menŃiona toate secvenŃele de locuire din
staŃiunile pluristratificate, urmând ca prezentarea caracteristicilor proprii să se
facă pe criterii crono-culturale.
Mai considerăm necesară o precizare: datorită importanŃei descoperirilor
din Peştera Cioarei-Boroşteni şi Baia de Fier, am inclus şi aceste tehnocomplexe,
cu întregul ansamblu al caracteristicilor locuirilor, în spaŃiul geografic al
Transilvaniei, mai precis printre grotele carpatice cu resturi de locuire umană. Din
analiza tuturor componentelor locuirilor, constatăm unele deosebiri marcante între
tehnocomplexele specifice nivelurilor de locuire din peşteri şi acelea din aer liber,
inclusiv prezenŃa sau absenŃa structurilor de locuire (amenajări speciale pentru
locuit, vetre de foc, ateliere de cioplire), a asociaŃiilor faunistice sau a
posibilităŃilor de cunoaştere a covorului vegetal (paleoflora). Se pare că, măcar
parŃial, unele deosebiri se datorează aspectelor cronologice ale locuirilor, în sensul
anteriorităŃii campamentelor din grote faŃă de acelea situate în aer liber.
Prezentarea celor mai elocvente elemente care compun ansamblul locuirilor
aparŃinând Paleoliticului mijlociu se impune în vederea cunoaşterii şi înŃelegerii
dinamicii acestora în corelaŃie cu factorii de mediu.
O analiză detaliată a inventarelor litice din staŃiunile luate în
consideraŃie nu se impune în acest cadru, astfel că vom prezenta doar
principalele caracteristici ale acestora, din punct de vedere tehnico-tipologic şi
statistic, inclusiv în ceea ce priveşte materiile prime folosite la cioplirea
uneltelor. În acest sens, şi pentru facilitarea accesului la informaŃiile esenŃiale,
vom lua în consideraŃie nivelurile arheologice cele mai bogate în elemente
litice, pe baza cărora se pot efectua corelaŃii tipologice şi diferenŃieri statistice,
pentru celelalte secvenŃe de locuire, cu întreaga gamă de caracteristici, oferind
elemente de identificare în partea a doua a materialului nostru.
Astfel, la Ohaba Ponor, s-a constatat că cea mai bogată secvenŃă de
locuire este stratul III, în totalitatea sa, chiar dacă stratigrafic au fost
diferenŃiate mai multe niveluri (a, b, c, d, e, f, g, inclusiv III fără precizarea
nivelului), acest fapt putându-se datora atât autorilor săpăturilor cât şi
perioadelor în care acestea au fost efectuate (prima, respectiv a doua jumătate
a secolului XX). Stratul III conŃine un număr de 286 piese litice finite, prin
care întregul tehnocomplex este definit ca fiind de debitaj Non-Levallois şi de
facies Non-Levallois. Cea mai importantă grupă de unelte o reprezintă
racloarele, urmată de piese cu encoche şi de denticulate; bifacialele se află în
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număr mic (6) şi sunt destul de atipice, astfel că în ansamblu, acestea nu pot
da o caracteristică specială tehnocomplexului. Indicele Levallois al
complexului luat în consideraŃie este de 5,65%, cu un indice de talon neted
(ITn) de 47,05%, iar cel cortical (ITc), de 36%; Indicele lamelar (ILam) este
de numai 4,49%. Tipologic, se remarcă cele 22 vârfuri Levallois, retuşate şi
neretuşate, 84 racloare (dintre care 32 simple şi 20 pe faŃa plană), 26 piese de
tipul couteau à dos, cu sau fără cortex, 42 piese cu scobituri retuşate, 20
denticulate; celelalte tipuri au ponderi aproape nesemnificative pentru o
caracterizare tehnico-tipologică. Este necesar să precizăm şi faptul că grupa a
IV-a, de tip paleolitic superior, întruneşte un procentaj de 8,93%, cu cele 6
gratoare, 6 străpungătoare, 7 burine, toate cu forme tipice dar mai ales, atipice.
Mai este necesar să precizăm că, din totalul de peste 5770 piese litice
descoperite în această peşteră, peste 5220 sunt atipice (91%) şi numai 542,
tipice (9%), situaŃie specifică aproape tuturor nivelurilor de locuire
musteriană din peşteri, unde ponderea materiilor prime este dată de acelea de
provenienŃă locală.
O altă grotă carpatică intens locuită (cel puŃin din punct de vedere
stratigrafic) a fost Peştera Curată de la Nandru, cu cele două straturi
musteriene, I şi II, cu trei, respectiv patru niveluri de locuire, dar care par să
formeze un singur tehnocomplex, idee susŃinută de o oarecare omogenitate a
utilajului litic, dar şi de aceea a materiilor prime. Din acest punct de vedere, se
poate constata şi ideea pendulării comunităŃilor umane, în sensul că prezenŃa
silexului, alături de cuarŃ-cuarŃit şi de alte roci locale, poate demonstra
deplasarea oamenilor în căutarea de surse de materii prime de mai bună calitate.
În total, tehnocomplexele din Peştera Curată se caracterizează, în cadrul celor
292 piese litice, printr-un număr relativ mic (45) de racloare (chiar dacă ele
formează majoritatea uneltelor), un număr şi mai mic (12) de piese cu scobitură
retuşată, numai 5 denticulate, 10 couteaux à dos natural, cu sau fără cortex, şi
numai trei bifaciale. Debitajul Levallois este aproape nesemnificativ (3 aşchii, o
lamă, 3 vârfuri şi aşchii Levallois).
Considerăm necesar să mai aducem în discuŃie şi descoperirile din
Peştera Muierii de la Baia de Fier, care se pot caracteriza nu numai printr-o
destul de intensă frecventare a comunităŃilor umane (Paleolitic mijlociu şi
superior), dar şi prin existenŃa unor structuri de locuire, ori a unor resturi
antropologice. Aici, inventarul litic aparŃinând Paleoliticului mijlociu se
bazează în proporŃie de peste 97% pe cioplirea cuarŃitului, dar şi pe existenŃa
unor ateliere de ciopplire, cu mari cantităŃi de deşeuri de debitaj, cu galeŃi
aflaŃi în diferite faze de prelucrare, ori cu nuclee epuizate. În cadrul celor 390
de unelte, se remarcă (situaŃie caracteristică tuturor locuirilor de peşteră)
prezenŃa racloarelor (148) cu diferitele lor subtipuri: 72 de tip simplu (drept,
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concav, convex), 15 duble, 14 déjeté, 21 pe faŃa plană, numai 8 de tip
convergent, 12 denticulate, apoi 20 couteaux à dos natural, cu sau fără cortex,
62 piese cu encoche, 50 denticulate, 9 bifaciale, în asociere cu 33 piese
Levallois (aşchii, lame, vârfuri). Cu toate acestea, ILam= 4,20%, a determinat
încadrarea tehnocomplexului în faciesul de debitaj Non-Levallois. Pe de altă
parte, prezenŃa indicelui Charentian de 11% face posibilă existenŃa acestui
facies în cadrul Musterianului peşterilor carpatice, pe care V. Gabori-Csánc îl
denumeşte „Musterianul pe galeŃi”.
Este de remarcat faptul că în celelalte peşteri carpatice, cercetate prin
săpături sistematice, au fost descoperite destul de puŃine unelte finite, care să
poată caracteriza un anume facies tehnologic, chiar un anume tip specific de
debitaj, ori să individualizeze tehnocomplexele respective. Este dificil, dacă nu
eronat să se poată exemplifica deosebiri sau caracterizări tehnico-tipologice pe
loturi de 50-70 piese finite. Chiar şi la Gura Cheii-Râşnov, cele două niveluri de
locuire aparŃinând Paleoliticului mijlociu nu se diferenŃiază semnificativ între
ele sau printre celelalte industrii ale grotelor carpatice.
Rămânând în domeniul industriilor litice, considerăm necesar să mai facem
unele observaŃii asupra tipurilor de retuşe şi cu privire la materiile prime folosite.
La Baia de Fier, s-a putut realiza un foarte detaliat studiu al tipurilor
de retuşe:
- subŃire, 37,33% (directă, 79,51%; inversă, 16%; alternă, 3,57%);
- groasă, 24,33% (directă, 90,41; inversă, 9,59%);
- denticulată, 26,66% (subŃire directă, 55%, inversă, 12,50%, alternă,
3,75%; groasă directă, 27,50%);
- semi-Quina, 3,33%;
- abruptă, 4,33% (subŃire directă, 69,23%, inversă, 7%; groasă directă,
23,77%).
La Ohaba Ponor, nivelul I, predomină tot retuşa subŃire directă, urmată
procentual, de cea groasă şi de cea denticulată subŃire; în nivelul II, predomină
retuşa subŃire directă şi cea denticulată subŃire directă; în nivelul III (integral):
subŃire directă, 62,62%; groasă, 20,70%; denticulată, 11,61%; abruptă, 6,56%,
semi-Quina, numai 1,51%; în nivelul IVa-b, predomină tot retuşa subŃire
directă, apoi cea groasă directă şi denticulată groasă.
În Peştera Liliecilor de la Moeciu, predomină retuşa subŃire şi groasă,
foarte rar cea de tip Quina şi semi-Quina.
O statistică a materiilor prime demonstrează folosirea rocilor locale,
printre care cuarŃitul (sunt unele studii care semnalează necunoaşterea
diferenŃelor morfo-structurale dintre cuarŃ şi cuarŃit, de către arheologi,
astfel că noi folosim o singură noŃiune) se află pe primul loc: la Baia de Fier,
cuarŃit, 97% silex şi alte roci, 3%; la Nandru-Peştera Curată, cuarŃit, 66%,
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Fig. 2. Bifaciale musteriene de la Nandru-Peştera Spurcată (1),
Remetea Şomoş I (2, 4), Iozăşel (3) (după M. Bitiri)
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Fig. 3. Racloare cu desprinderi bifaciale de la Remetea Şomoş II (1-2), Boineşti (3)
(după M. Bitiri)
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silex, 27%, alte roci locale, 7%; la Ohaba Ponor, nivelul I, predomină
cuarŃitul, numai 4 piese fiind din silex; în nivelul II predomină tot cuarŃitul,
numai 2 piese fiind din silex; în nivelul III (cu straturile sale): 88,83%,
cuarŃit, 11%, silex şi alte roci; în nivelul IVa-b, tot cuarŃitul are proporŃia
dominantă, în procente foarte mici fiind silexul şi alte roci; în Peştera
Liliecilor predomină (fără procentaje) rocile locale: cuarŃit, gresii, silexul
fiind pe ultimul loc; aceeaşi situaŃie a fost constatată în cadrul
tehnocomplexelor de la Gura Cheii-Râşnov.
Dimensiunile pieselor litice pot fi sugestive pentru posibilitatea
stabilirii unor corelaŃii. Astfel, la Baia de Fier, 66% dintre unelte sunt de
mărime mijlocie, 21%, mici şi 13%, mari. Dar constatăm că nu s-au efectuat
statistici în toate tehnocomplexele litice, de cele mai multe ori precizându-se
doar că majoritatea pieselor litice sunt de mărime mijlocie, urmată de acelea
mici şi mari, astfel că nu putem realiza diferenŃieri notabile, referitoare la
posibile tehnologii litice, cu anumite specificităŃi locale.
Pe de altă parte, dacă analizăm acest aspect în corelaŃie cu materiile
prime, constatăm că, dată fiind utilizarea net preponderentă a cuarŃitului
(materie primă ce nu se pretează la o cioplire strict controlată, cum este
silexul), comunităŃile umane nu puteau să aibă realizări deosebite în ceea ce
priveşte componentele tehnologică şi tipologică a cioplirii uneltelor.
O categorie importantă o constituie vetrele, existente sau dispărute
datorită unor procese pedo-geologice. În mai multe cazuri, cum ar fi la NandruPeştera Curată (nivelul Ia-c) ori la Gura Cheii-Râşnov, prezenŃa vetrelor a putut
constitui un important element stratigrafic. De cele mai multe ori, conŃinutul
vetrelor a constituit esenŃa eşantioanelor pentru datările prin metodele specifice
cronologiei absolute. În multe cazuri s-au păstrat numai fragmente de cărbuni de
la vetrele care au încălzit adăposturile ori atelierele de cioplire.
S-a stabilit existenŃa celor două tipuri de vetre, specifice locuirilor
musteriene: cu amenajări speciale, din lespezi de piatră, sau cu unele dotări, cum
ar fi folosirea unor mari lespezi care să înmagazineze căldura pentru a încălzi şi
după stingerea focului, dar şi vetre simple, reprezentate de gropi obişnuite, în care
au fost descoperite fragmente de cărbuni, uneori oase arse, cenuşă. Ambele tipuri
au fost identificate la Cioclovina, dar se remarcă vatra amenajată, de la intrarea în
peşteră, în perimetrul căreia s-au găsit oase de urs şi lup.
Este de remarcat faptul că fiecare nivel arheologic de la Nandru-Peştera
Curată (Ia-c) conŃinea câte o singură vatră.
La Ohaba Ponor, o vatră a fost amenajată la intrarea în peşteră, iar o
alta, în centrul grotei; alte vetre nu aveau amenajări speciale.
La Gura Cheii-Râşnov, cele două niveluri musteriene, aproape identice
ca utilaj litic, au fost departajate datorită poziŃiei stratigrafice a vetrelor.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

24

V. Chirica, C.-V. Chirica

Fig. 4. Piese litice de la Ohaba Ponor (după M. Roska)
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În cadrul locuirilor de suprafaŃă, precizăm existenŃa vetrei amenajate cu
lespezi, la Remetea-Somoş II, nivelul I musterian, dar care nu a fost folosită
pentru determinarea vârstei absolute a locuirii.
O componentă deosebit de importantă a campamentelor din grotele
carpatice o constituie prezenŃa resturilor pleoantropologice în unele niveluri de
locuire musteriană. La Ohaba Ponor, resturile osoase se aflau în asociere cu
unelte litice specifice Musterianului, situaŃie întâlnită şi în peştera LivadiŃa de la
Pescari, jud. Caraş-Severin. Resturile faunistice, incluzând şi oase de păsări, din
toate campaniile de cercetări arheologice sunt diverse şi bogate36. Pe baza
prezenŃei micromamiferelor s-au realizat 4 faze climatice (numai pentru
locuirile musteriene): I, climat continental; II, climat temperat şi umed; III,
climat continental; IV, climat temperat şi umed. Vedem, deci, o anumită
ciclicitate a acestor elemente climatice37.
De asemenea, este necesar să precizăm şi descoperirea din peştera CiuruluiIzbuc, jud. Bihor, a unor amprente de paşi, peste 400 (în Sala Paşilor), în asociere
cu urme de gheare şi cu oase, inclusiv un craniu de urs de peşteră38, dar se
estimează că amprentele ar putea aparŃine unei comunităŃi de Homo sapiens.
În sfârşit, ar mai trebui precizată prezenŃa faunei cuaternare în întregul
spaŃiu geografic al Transilvaniei, pe cel puŃin două principii: descoperiri
paleofaunistice în afara contextului arheologic (fără a fi în asociere cu dovezi
ale prezenŃei umane) şi resturi faunistice (inclusiv microvertebrate,
gasteropode, păsări), descoperite în nivelurile de locuire (în perimetrul
campamentelor comunităŃilor umane).
Locuirile musteriene din aşezările situate în aer liber se situează,
geografic, în nordul şi nord-vestul Transilvaniei. Dar acestea conŃin numai
câte un singur nivel de locuire considerată ca aparŃinând Paleoliticului
mijlociu şi mai puŃine unelte finite în comparaŃie cu locuirile din peşteri.
Astfel, la Buşag, nivelul I, inferior, sunt semnalate următoarele categorii de
unelte: 3 piese Levallois, 25 racloare de diferite tipuri (simplu – drept,
convex, concav), dublu drept sau convergent, de tip déjeté, 2 piese cu
scobitură retuşată, dar pe aşchii Levallois, 3 denticulate. Lipsesc piesele de
tip couteau à dos şi bifacialele.
36

Al. Păunescu, op. cit., passim.
Al.-Cr. Păunesco, M. Abbassi, Les microvertébrés de la grotte Bordu Mare (Ohaba Ponor,
Roumanie): paléontologie et paléoécologie, în Trav. Inst. Spéol.”Emile Racovitza”, 35,
1996, p. 153-174; T. Jurcsák, E. Kessler, EvoluŃia avifaunei pe teritoriul României (III).
Filogenie şi sistematică, în Crisia, 18, 1988, p. 647-688; E. Kessler, ContribuŃii noi la
studiul avifaunelor cuaternare din România, în Crisia, 1985, 15, p. 487; Idem, PrezenŃa
galinaceelor (ORD. Galliformes, CL. Aves) printre resturile scheletice colectate din situri
arheologice de pe teritoriul României, în AMN, 26-30, I/1 (1989-1993), 1994, p. 207.
38
Al. Păunescu, op. cit., p. 133.
37
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Fig. 5. Piese litice de la Boineşti, niv. I (după M. Bitiri)
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La Boineşti, nivelul I, inferior, au fost semnalate 15 aşchii, lame, vârfuri
Levallois, 19 racloare de tip simplu, dublu, convergent, chiar pe aşchie Levallois, 3
couteaux à dos neted sau cortical, 8 encoches şi 14 denticulate pe aşchii sau lame
Levallois ori non-Levallois, dar şi 8 nuclee Levallois de lame sau de aşchii.
La Remetea Somoş I, primul nivel cuprinde, printre cele 26 de unelte, 6
aşchii şi un vârf Levallois, 8 racloare aparŃinând tipurilor cunoscute deja, 3
bifaciale triunghiulare sau ovalare etc.
La Ileanda-Perii Vadului, printre cele 47 unelte finite din nivelul I
(inferior), se remarcă 11 piese cioplite în tehnică Levallois, dar numai 4 racloare, 11
couteaux à dos natural cu cortex, 12 piese cu encoche şi numai 2 denticulate.
Constatăm, aşadar, puŃine elemente tehnico-tipologice care să poată
caracteriza aceste industrii, considerate musteriene numai prin prezenŃa unor
elemente specifice, de aspect Levallois, chiar dacă se află în proporŃii aproape
nesemnificative. Datorită sărăciei utilajului litic, nu s-au putut face statistici şi
nu s-a putut stabili cu certitudine apartenenŃa tehnocomplexelor în cadrul
Musterianului în sens larg. În acest sens, considerăm semnificativ faptul că în
toate aceste locuiri nu s-a descoperit decât o singură vatră (la Remetea-Somoş
II, în apropierea unui mic atelier de cioplire). De asemenea, aceste locuiri de
scurtă durată se caracterizează şi prin totala absenŃă a resturilor paleofaunistice.
Unele consideraŃii sunt necesare cu privire la cronologia relativă şi
absolută a locuirilor aparŃinând Paleoliticului mijlociu din spaŃiul geografic al
Transilvaniei. Din acest punct de vedere, cele mai vechi unelte prezentate deja,
fie că au fost descoperite în poziŃie secundară sau in situ, aparŃin,
geocronologic, unei etape evoluate a Pleistocenului inferior.
Odată cu descoperirile aparŃinând Paleoliticului mijlociu, aprecierile de
ordin cronologic pot fi mai exacte, datorită analizelor de cronologie absolută, chiar
dacă determinările sunt supuse unor analize critice, privind calitatea eşantioanelor,
marja de incertitudine a vârstei precizată prin ±, ori natura eşantionului (oase arse /
nearse, cărbune etc.). Din cauza unor neconcordanŃe constatate între vârsta unor
niveluri de locuire şi prezenŃa stratigrafică a acestora, la care se adaugă posibila
incertitudine ±, uneori trebuie să se accepte tot o cronologie relativă.
Datele exacte ale tuturor nivelurilor de locuire din staŃiunile unde s-au putut
preleva eşantioane pe baza cărora s-au stabilit vârstele acestora vor fi prezentate mai
jos, odată cu întregul complex al locuirilor aparŃinând Paleoliticului mijlociu din
peşterile carpatice, deoarece în aşezările situate în aer liber nu s-au efectuat
determinări de cronologie absolută. Aşadar, am putea estima că cele mai vechi
locuiri din peşterile carpatice sunt cele de la Boroşteni şi Nandru-Peştera Curată,
poate şi primul nivel de locuire de la Baia de Fier, datate spre 50.000 ani BP, ceea
ce, din punct de vedere geocronologic ar fi echivalate cu interglaciarul Eem
(Boroşteni din schema lui M. Cârciumaru).
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Fig. 6. Piese din silex şi cuarŃit: Ohaba Ponor (1), Baia de Fier (2-3, 6-7, 11),
Cheia (Dobrogea) (4); Nandru-Peştera Curată (5, 8-9) (după Al. Păunescu)
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Datele disparate pe care le avem cu privire la stratigrafia arheologică a
locuirilor (mai ales din peşteri), coroborate cu lipsa vârstei fiecărui nivel arheologic,
nu ne îngăduie să propunem, acum, un tablou cronologic real al acestora. În acest
sens, nu putem decât să precizăm perioada în care se poate considera finalul
locuirilor, luând în consideraŃie o secvenŃă ce poate fi considerată coerentă: cea de
la Gura Cheii-Râşnov, unde nivelul II musterian este datat la 33.300 ± 900 BP
(GrN-13009), la bază, 30.450 ± 300 ani BP (GrN-13008) în centrul locuirii, şi
29.700 + 1.700 - 1.400 BP (GrN-11619) la partea sa superioară (aceasta din urmă
fiind dublată şi de datarea de 28.900 + 2.400 - 1.800 BP (GrN-14620). Nu poate fi
omisă nici vârsta de 34.400 ± 500 BP (GrN-16141, colagen), de la Peştera Valea
Coacăzei-Moeciu, deşi aparŃine unei locuiri foarte sporadice, dacă luăm în
consideraŃie componentele tehnico-tipologice ale nivelului de locuire.
În acest context, am putea considera că locuirile musteriene din
peşterile carpatice îşi încheie evoluŃia aproape concomitent cu începutul
locuirilor aurignaciene de la est de CarpaŃi (Mitoc-Malu Galben, pe Prut)39.
Dacă raportăm locuirile din Transilvania la un spaŃiu mai larg, spre est
(spre Nistru), constatăm existenŃa mai multor faciesuri, cu unele specificităŃi:
- Musterianul tipic, cu elemente acheuleene, la Trinca I şi II (nivelurile
inferioare), Ripiceni-Izvor;
- Musterianul de tip Levallois (grota Buteşti, Molodova I, Ripiceni- Izvor);
- Musterianul de tradiŃie micoquiană (Volodeni II, Trinca II, Mamaia-Sat);
- Musterianul de tradiŃie charentiană, în grotele carpatice;
- Musterianul denticulat, în Dobrogea, poate la Mitoc-Valea Izvorului
şi la Buzdugeni;
- Paleoliticul cuarŃitic, (în sensul lui Fl. Mogoşanu), în aşezări din Banat.
Dar şi în cadrul strict al locuirilor musteriene din Transilvania se pot
observa unele diferenŃieri în ceea ce priveşte prezenŃa / absenŃa şi procentajul
pieselor caracteristice, printre care bifacialele comportă o situaŃie semnificativă.
După opinia lui M. Gábori40, peşterile carpatice: Nandru, Cioclovina,
Baia de Fier, Ohaba Ponor, Boroşteni) formează un grup, am spune noi, omogen,
al industriilor cu specificitate bazată pe folosirea materiei prime locale: cuarŃitul,
cu unele afinităŃi spre Erd şi spre grotele Alpilor Orientali, grup considerat ca
fiind de factura Charentianului Europei de sud-est. De altfel, Musterianul de la
Erd se caracterizează tot prin debitajul şi faciesul Non-Levallois, cu unelte
cioplite preponderent din cuarŃit, locuirile de aici sau de la Tata având vârste care
concordă cu acelea din peşterile carpatice, de unde se poate deduce acea
uniformitate a Charentianului Europei sud-estice în sens larg.
39
40

V. Chirica, I. Borziac, op. cit.
M. Gábori, Les civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et l’Oural. Esquisse
historique, Budapest, 1976, p. 91-95.
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Fig. 7. Falangele de la Ohaba-Ponor (1-3),
pumnal din os de urs de la Peştera Muierii (4) (după Al. Păunescu)
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X
Trecerea de la Paleoliticul mijlociu la cel superior, de la Omul de
Neandertal la omul modern, apariŃia tehnocomplexelor bazate pe industria
lamelară, inclusiv a unui alt comportament al comunităŃilor umane constituie
încă una dintre cele mai importante probleme ale Preistoriei vechi. Această
întreagă problematică se accentuează datorită (încă) fragmentării şi insuficienŃei
informaŃiilor, a unor opinii rămase “clasice”, potrivit cărora orice locuire ce se
constată, stratigrafic şi industrial (tehnico-tipologic) între Musterian şi
Gravettian trebuie să aparŃină Aurignacianului.
Noi nu am constatat existenŃa fosilelor directoare (tipuri de retuşe,
prezenŃa gratoarelor şi a burinelor carenate, á museau etc.), în cadrul listelor
tipologice ale inventarelor litice din toate staŃiunile caracterizate ca fiind
„aurignaciene”, astfel că am introdus o nouă departajare crono-culturală:
Paleolitic superior vechi şi Paleolitic superior recent, pentru a acoperi
întregul spectru al locuirilor omului modern în spaŃiul carpato-nistrean41.
Aşadar, în accepŃiunea noastră, locuirile considerate aurignaciene în
literatura românească de specialitate (situate, în Transilvania, între nivelurile
musteriene şi gravettiene – la Gura Cheii-Râşnov, de exemplu), trebuie
incluse în ceea ce am numit Paleoliticul superior vechi. În spaŃiul geografic al
Transilvaniei, lista acestor staŃiuni, de peşteră sau de suprafaŃă (aşa cum au
intrat ele în literatura de specialitate), este următoarea: Cremenea-În PoieniŃă
şi Malu Dinu Buzea (jud. Covasna), Gura Cheii-Râşnov şi Peştera LiliecilorMoeciu (jud. Braşov), Baia de Fier şi Boroşteni, (jud. Gorj), Ohaba Ponor,
Cioclovina şi Nandru (jud. Hunedoara), Boineşti, Remetea-Somoş I şi II,
Călineşti (jud. Satu Mare), Buşag (jud. Maramureş). Precizăm că, în cadrul
staŃiunilor pluristratificate, nivelul de locuire specific perioadei va fi precizat
când va fi tratată secvenŃa stratigrafică proprie.
Constatăm o situaŃie cu grad de generalizare: staŃiunile din grotele
carpatice, fără excepŃie, cunosc locuiri sporadice, de scurtă durată, cu utilaje
litice uneori nesemnificative, chiar dacă există, uneori, şi alte componente ale
campamentelor (faună, vetre etc.); locuirile deschise (în aer liber) sunt mai
bogate în utilaj litic, dar, în cadrul acestora, secvenŃele din Oaş şi Maramureş
sunt aproape sau chiar în totalitate lipsite de vetre de foc, ateliere de cioplire,
resturi faunistice, ceea ce micşorează considerabil spectrul elementelor de
analiză şi încadrare cronologică şi culturală.

41

V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le
Dniestr et la Tissa.
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Fig. 8. Unelte din silex de la Cremenea - Sita Buzăului din Paleoliticul superior vechi
(după Al. Păunescu)
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Pentru aceste considerente, nu putem aborda problematica întregii
perioade a Paleoliticului superior după criteriile pe care le-am folosit în tratarea
complexităŃii locuirilor musteriene. Dar nu am exclus descoperirile de la Baia
de Fier şi Boroşteni pentru a da un plus de coerenŃă demersului nostru. În aceste
două grote, nici nu credem că putem accepta cu rigurozitate existenŃa unor
niveluri reale de locuire aparŃinând primelor secvenŃe de locuire a Paleoliticului
superior datorită caracterului relativ neclar al poziŃiei stratigrafice a
descoperirilor. Acestea există, totuşi. Astfel, la Baia de Fier, locuirile au fost
cantonate în mai multe puncte, dar la intrarea în grotă, utilajul litic şi osos este
reprezentat de câteva lame, dintre care una cu laturile retuşate, iar fauna este
compusă din resturi de urs, vulpe, rozătoare; în SecŃiunea transversală, între
cele două locuiri (musteriană şi aurignaciană) nu există un strat steril, iar în
nivelul arheologic s-au găsit numai două lame de silex, în asociere cu oase de
urs. În Galeria M, în nivelul considerat aurignacian, s-a descoperit craniul de
Homo sapiens fosilis, din care s-a recuperat o mare parte a masivului facial, un
fragment de mandibulă, precum şi alte fragmente osoase, în asociere cu faună
de urs, hienă, leu, lup, vulpe, cal, bour etc., care nu pot fi considerate
reprezentative numai pentru începuturile Paleoliticului superior42. Resturile
osoase umane au fost datate la 30.150 ± 800 BP (LuA-5228).
La Boroşteni, eventuala locuire aparŃinând Paleoliticului superior vechi este
reprezentată de câteva piese de silex de tradiŃie anterioară Gravettianului; această
sporadică locuire este datată la 25.900 ± 120 BP (GrN-15051) şi 25.330 ± 240 BP
(GrN-15045), motiv pentru care M. Cârciumaru43 nu-i acordă o atenŃie specială.
La Cioclovina, M. Roska a identificat resturi de locuire de aspect
aurignacian, sporadice ca utilaj litic: o lamă de tip appointée, lame retuşate,
unele denticulate, un burin pe lamă cu scobitură retuşată, un burin de unghi pe
spărtură, pe lamă cu laturile retuşate, deşeuri de cioplire, două posibile unelte
din os (în accepŃiunea lui H. Breuil), în asociere cu resturi faunistice şi cu o
calotă craniană aparŃinând, după Fr. Rainer şi I. Simionescu, unei femei de 3040 de ani, cu elemente specifice tipului Předmosti44. Importantă este vârsta
istorică a craniului, de 29.000 ± 700 BP (LuA-5229)45.
În celelalte peşteri carpatice, aşa-zisele locuiri de tip aurignacian sunt
foarte sporadice, cu excepŃia celor din Peştera Liliecilor-Moeciu şi din Gura
Cheii-Râşnov. Astfel, nivelul II din prima peşteră este alcătuit, ca tehnocomplex
al Paleoliticului superior vechi, din 11 gratoare (dar numai unul carenat şi unul
42

Ibidem, p. 139-141.
M. Cârciumaru, Peştera Cioarei Boroşteni. Paleomediul, cronologia şi activităŃile umane în
Paleolitic, Târgovişte, 2000.
44
O. Necrasov, Originea şi evoluŃia omului, Bucureşti, 1971, p. 215.
45
Al. Păunescu, op. cit., p. 231.
43
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Fig. 9. Unelte din silex şi din os de la Baia de Fier. Paleoliticul superior vechi
(după Al. Păunescu)

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Paleoliticul şi Epipaleoliticul-Mezoliticul din Transilvania

35

à museau), 5 burine, dintre care două de tip diedru, 14 piese cu encoche şi 16
denticulate, 7 racloare, două lamele Dufour (ca elemente de specificitate
aurignaciană), grupa caracteristică aurignaciană întrunind un procent de numai
9,72%. O destul de bogată şi variată faună, alcătuită din macro- şi
micromamifere, gasteropode şi insectivore se asociază inventarului litic.
A doua peşteră, situată la 20 km est, are, în nivelul III, un utilaj litic
alcătuit din 4 gratoare (unul carenat, pe aşchie şi unul à museau, pe aşchie
trunchiată), lame retuşate şi neretuşate, aşchii, în asociere cu resturi faunistice:
mamifere, microvertebrate, păsări. Pe baza asocierii dintre Terricola cf.
subterraneus şi Microtus gregalis, s-a estimat, în această perioadă, restrângerea
pădurii şi înlocuirea ei cu peisaj de prerie şi stepă. Considerăm necesar să mai
precizăm că s-a constatat schimbarea cvasitotală a materiilor prime în această
perioadă, prin folosirea prioritară (uneori, totală) a silexului de bună calitate,
ceea ce ar putea reprezenta o altă strategie a comunităŃilor umane de la
începutul Paleoliticului superior.
Locuirile din staŃiunile deschise sunt mult mai bogate, îndeosebi în
inventar litic. În spaŃiul geografic al CarpaŃilor de Curbură, aşezările de la
Cremenea: În PoieniŃă şi Malu Dinu Buzea au oferit tehnocomplexe care
demonstrează existenŃa unor bogate ateliere de cioplire. Astfel, în prima
aşezare, nivelul I, atribuit Paleoliticului superior vechi, conŃine 18 gratoare (3
carenate), 6 piese de tip bec, 42 burine (10 diedre), 17 lame cu encoche şi 7
denticulate, 18 racloare, 2 lamele Dufour etc., ceea ce a determinat un procentaj
de 14,19% al grupei aurignaciene, în cadrul căreia burinele ocupă primul loc, cu
un indice de 25,92%. În ceea ce priveşte materia primă, s-a constatat un
procentaj de 93% al silexului, extras, probabil, din cariera naturală aflată în
apropiere. Următorul nivel de locuire (II) aparŃine Gravettianului.
În cea de a doua aşezare, situată pe o terasă inferioară a Buzăului,
nivelul I, inferior, aparŃine tot Paleoliticului superior vechi. Tehnocomplexul
este alcătuit din 70 de gratoare (9 carenate şi 5 à museau), 13 burine (numai 3
diedre), 5 piese cu encoche şi 5 denticulate, 5 gratoare, 6 lamele Dufour etc.,
dând grupei aurignaciene un procent de 21,18%. Remarcăm că, spre deosebire
de prima aşezare, aici, pe primul loc se situează gratoarele, cu un indice de
60,16%. Şi aici silexul de bună calitate ocupă un procentaj de utilizare de 81%.
Al. Păunescu46 a apreciat că ambele locuiri ar putea aparŃine unei etape mijlocii
a Aurignacianului din sud-estul Transilvaniei.
Cum vom constata şi în cadrul altor locuiri aproximativ similare în ceea
ce priveşte componenŃa utilajului litic, absenŃa totală sau slaba prezenŃă a
tipurilor clasice (fosile directoare) ale Aurignacianului în sens european, ne-a
46

Ibidem, p. 364.
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determinat să le încadrăm în Paleoliticul superior vechi, întrucât nu am putut
stabili cu certitudine existenŃa unui facies specific, pe care l-am putea numi, de
exemplu, Aurignacian de tip Cremenea. În această staŃiune, nivelul II aparŃine
Epipaleoliticului (Tardenoisianului).
StaŃiunea de la Buşag47 a constituit, multă vreme, un punct de
referinŃă pentru identificarea Aurignacianului tipic (în sensul european al
utilajului litic). Al. Păunescu a considerat că, prin prezenŃa pieselor de certă
tipologie musteriană, cu tehnică Levallois, acest tehnocomplex poate fi
atribuit mai mult Paleoliticului mijlociu decât celui superior. Acceptând
serierea propusă de acesta, constatăm că nivelul II ar putea fi încadrat întrun Aurignacian clasic, datorită prezenŃei elementelor specifice. ComponenŃa
utilajului litic este următoarea: 39 gratoare (3 carenate), 14 burine (7 diedre),
3 lame aurignaciene, 8 piese cu encoche, 4 denticulate, 7 racloare, 3 lamele
Dufour. Este necesar să precizăm că aproape în întregul teritoriu centraleuropean, prezenŃa lamelelor Dufour constituie o caracteristică a tipologiei
aurignaciene. La Buşag, nivelul I, IG are un procentaj de 37%, IB, de 14%,
dar nu toate gratoarele pot fi considerate aurignaciene, cum apreciază Al.
Păunescu (IGA = 37%); grupa caracteristică aurignaciană este de 12%.
Rocile de bună calitate se află în proporŃii dominante: 47% silex, opal şi
jasp, 40%. PrezenŃa obsidianului, a cărui provenienŃă locală nu a fost
determinată cu certitudine, poate conduce la ideea unor relaŃii de schimb cu
comunităŃile din Ungaria, sau a unor deplasări ale grupelor umane în alte
spaŃii geografice. Lipsesc vetrele şi resturile faunistice.
La Boineşti, pe Coasta Boineştilor48, nivelul II, considerat
aurignacian, conŃine 10 gratoare înalte (carenate) pe capăt de aşchii groase, 11
pe capăt de lamă sau de aşchie, 9 pe lamă retuşată, 6 pe aşchie, cioplite pe
suporturi din opal, obsidian, silex. Sunt prezente aşchiile masive, cu un plan
de lovire proeminent, 6 fiind retuşate. Printre lame, numai acelea din silex
sunt retuşate pe una sau ambele laturi; tot din silex sunt cioplite şi cele 4
burine: unul multiplu, pe nucleu epuizat, unul de unghi, pe lamă retuşată, unul
dublu, pe aşchie, ultimul, de unghi, pe aşchie fragmentară49. Al. Păunescu a
mai identificat o lamelă Dufour şi două racloare.
Este semnificativ faptul că însăşi autoarea cercetărilor apreciază aici o
locuire „post musteriană, care se dezvoltă în prima parte a Paleoliticului superior,
caracterizată printr-o industrie litică lamelară, unde tipurile de unelte care

47

R. Dobrescu, op. cit., p. 92-124; M. Bitiri, Aşezarea paleolitică de la Buşag (Date preliminare),
în Marmatia, II, 1971, p. 7-18
48
R. Dobrescu, op. cit., p. 124-132.
49
M. Bitiri, Paleoliticul în łara Oaşului, Bucureşti, 1972.
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predomină sunt gratoarele pe aşchii şi lame”, ceea ce ne îndreptăŃeşte să constatăm
nu un Aurignacian clasic, ci un tehnocomplex de tip Paleolitic superior vechi.
La Călineşti I (Dealu BocoghiŃa)50, nivelul I, inferior, a fost atribuit
Aurignaciaului, iar cel superior, II, Gravettianului. În primul nivel, destul de
sărac, au fost identificate următoarele tipuri de piese: un gratoar pe aşchie
retuşată, două racloare de tip simplu convex şi drept, o lamă macrolitică
parŃial retuşată şi cu encoche, o lamă tip appointée, parŃial retuşată, o aşchie
mijlocie parŃial retuşată. Ca şi la Boineşti, lipsesc în totalitate urmele de vetre
şi resturile osteologice.
Considerăm necesar să prezentăm şi descoperirile de la Călineşti II,
numit şi Dealu Plişca, şi unde a fost identificat un singur nivel de locuire
aparŃinând Paleoliticului superior vechi, bogat în inventar litic, dispus în două
complexe cu pietre, unele arse superficial, între care se afla o vatră circulară,
amenajată, bogată în arsură şi cărbuni. În cele două complexe au fost
descoperite nu mai puŃin de 448 unelte, cioplite din opal în proporŃie de 95%,
între care se precizează 57 gratoare (17 pe aşchie sau lamă retuşată, 14
carenate, 4 à museau) şi numai 3 burine, dintre care 2 diedre, 3 lame
aurignaciene, 20 racloare, o lamelă Dufour, ceea ce dă grupei aurignaciene o
consistenŃă de 23,58%, cea mai importantă din întregul Paleolitic superior
vechi al Transilvaniei. PrezenŃa IG de 52,83% şi a IB, de 1,88%,
individualizează, de asemenea, acest tehnocomplex în cadrul locuirilor
contemporane din spaŃiul geografic analizat.
La Remetea Oaşului, aşezările de la Remetea Somoş I şi II au oferit,
stratigrafic, aceeaşi schiŃă a nivelurilor de locuire: nivelul I (inferior), musterian,
nivelul II (mijlociu), aurignacian, nivelul III (superior), gravettian. Prima
staŃiune pare mai bogată în materiale litice, inclusiv prin prezenŃa unui atelier de
cioplire a opalului, materia primă cu procentajul cel mai mare. Aici au fost
descoperite (în nivelul II) 18 gratoare, dintre care 2 carenate, altele pe aşchii,
numai 2 burine, 5 lame, dintre care 4 retuşate (una de tip appointée), o lamă
aurignaciană, una cu encoche şi alta denticulată, două racloare. În cadrul acestui
sărac utilaj litic, se poate remarca doar preponderenŃa gratoarelor faŃă de burine
şi lipsa aproape totală a elementelor specific aurignaciene, situaŃie similară şi în
a doua aşezare, din apropiere51.
Printre celelalte componente ale Paleoliticului superior vechi din
Transilvania, în afara inventarului litic, cercetările efectuate de M. Roska, unele
cu participarea lui H. Breuil, au pus în evidenŃă şi posibila existenŃă a unor unelte
din materii dure animale, printre care se menŃionează o aşchie de os, lustruită,
folosită, probabil la răzuit şi străpuns, un vârf de suliŃă (?) din os de urs (în peştera
50
51

Ibidem; R. Dobrescu, op. cit., p. 141-151.
Ibidem.
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IgriŃa, jud. Bihor), un alt străpungător, tot din os, ca şi un canin de lup, perforat,
fiind găsite la Ohaba Ponor, în nivelul datat la 28.780 ± 290 BP (GrN-14627). O
tibie de urs, perforată, a fost găsită de M. Roska la Cioclovina, iar un vârf de
lance, de tip Mladec, din corn de ren, provine de la Baia de Fier52.
Printre structurile de locuire, vetrele sunt prezente, sporadic, în ambele
tipuri de aşezări. Primele se pare că au fost descoperite de J. Teutsch în cele
două aşezări de la Cremenea, fiind reprezentate mai mult de resturi de cărbuni şi
pietre arse, de unde conchidem că ele fuseseră amenajate. O altă vatră, mai bine
păstrată, a fost dezvelită la Călineşti II, amenajată într-o groapă circulară, plină
cu cărbuni şi cenuşă, situată între cele două mici complexe de cioplire.
PrezenŃa resturilor osoase aparŃinând omului modern în cele două
peşteri, Baia de Fier şi Cioclovina, ambele cu vârstă asemănătoare, pune,
evident, problema aspectului fizic al acestor locuitori ai peşterilor carpatice,
fără ca specialiştii să poată emite consideraŃii detaliate. Recent, descoperirile
din Peştera cu oase au readus în discuŃie vârsta celor mai vechi reprezentanŃi
ai omului modern în Europa, ca şi contextul stratigrafic şi arheologic al
resturilor osoase din Paleoliticul superior vechi de pe teritoriul României.
Datarea acestora, la 35.200 BP (OxA-1171) şi 34.290 + 970 - 870 BP (GrA22810)53, pare să reprezinte, până în prezent, cea mai timpurie prezenŃă fizică
umană de pe întregul Continent.
Vârsta locuirilor aparŃinând Paleoliticului superior vechi pare să fie
cuprinsă între 35.200 BP (resturile umane din Peştera cu oase), 30.150 ± 800 BP
(resturile umane de la Baia de Fier, Peştera Muierilor), 29.000 ± 700 (resturile
umane din Peştera Mare de la Cioclovina), 28.780 ± 290 BP (nivelul de locuire
din peştera Bordu Mare de la Ohaba Ponor); la acestea se adaugă câteva datări din
apropierea spaŃiului geografic al Transilvaniei: 25.940 ± 230 BP (nivelul II din
Peştera HoŃilor de la Băile Herculane), 23.950 ± 550 BP (nivelul II din aşezarea
de la Cladova-Dealul CetăŃii). În felul acesta, primele locuiri par să se încadreze,
cronologic, la nivelul Aurignacianului de pe Prut (Mitoc-Malu Galben – primele
niveluri de locuire)54. Evident, lipsesc multe coordonate şi, datorită insuficienŃei
datelor, a imposibilităŃii coroborării informaŃiilor arheologice cu acelea de
cronologie absolută, de analiză strict tipologică şi tehnică a utilajelor litice, a unor
incertitudini stratigrafice, nu putem emite opinii ferme cu privire la evoluŃia şi
cronologia relativă internă ori pe orizontală a tuturor locuirilor aparŃinând acestei
perioade din spaŃiul transilvan, chiar şi în corelaŃie cu descoperirile similare de pe
întregul spaŃiu carpato-nistrean.
52

C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în preistoria României, în Studii de preistorie,
Supplementum, 2, Bucureşti, 2007, passim.
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O. Moldovan et alii, op. cit., p. 77-81.
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În linii generale, prezenŃa omului modern în Transilvania începe în
timpul oscilaŃiei climatice Hengelo-Les Cottés şi pare să dureze până în
oscilaŃia climatică Tursac, fără a depăşi începutul Pleniglaciarului superior.
Dacă am lua în consideraŃie faptul că unele dintre locuirile în aer liber (printre
care am putea enumera primele niveluri de locuire de la Buşag, Călineşti II,
chiar nivelul inferior de la Cremenea etc.) aparŃin nu Musterianului final, ci unei
perioade de tranziŃie de la Paleoliticul mijlociu la cel superior, ar trebui să
coborâm limita inferioară a unei posibile prezenŃe a omului modern la începutul
oscilaŃiei Hengelo, dacă nu chiar mai devreme. De altfel, nivelul I de la Buşag
poate să constituie un Aurignacian de aspect central-european.
În grotele carpatice, trebuie să recunoaştem că situaŃia este mai dificilă
sau chiar confuză, şi nu dorim să creăm elemente culturale sau faciesuri acolo
unde acestea nu există.
În tot cazul, dacă admitem schimbarea naturii materiei prime în grotele
carpatice, ar trebui să acceptăm faptul că prezenŃa silexului în locul cuarŃitului
poate constitui amprenta Paleoliticului superior.
X
Includem în sintagma Paleoliticul superior recent aşezările şi nivelurile de
locuire din grote sau în aer liber, de factură gravettiană sau epigravettiană,
caracterizate ca atare prin poziŃia stratigrafică, componenŃa utilajului litic, ori vârstă.
O sumară statistică a acestor locuiri relevă existenŃa celui mai recent nivel
de locuire în peşteri sau aşezări în aer liber, pluristratificate: Peştera Liliecilor şi
peştera Valea Coacăzei de la Moeciu, Gura Cheii-Râşnov, Buşag, Remetea-Somoş
I şi II (fiecare dintre aceste staŃiuni având niveluri de locuire atribuite Paleoliticului
mijlociu şi întregului Paleolitic superior); există staŃiuni locuite numai în Musterian
şi Gravettian: Nandru (ambele peşteri), Ileanda, dar şi altele, locuite numai în
Paleoliticul superior vechi şi recent: Călineşti I, Cremenea-În PoieniŃă.
Mai precizăm că, de exemplu, la Nandru-Peştera Curată, locuirea de
caracter gravettian este reprezentată de un singur fragment de lamelă din silex,
neretuşată; în Peştera Spurcată, prezenŃa gravettiană se reduce la două gratoare
microlitice, pe aşchie, din silex, asociate cu fragmente de cărbune şi oase de
animale, unele cu urme de ardere. În Peştera Liliecilor-Moeciu, în nivelul III
(separat de un steril de cel anterior, şi situat în solul roşcat cu pigmenŃi albicioşi)
s-au descoperit două gratoare pe capăt de aşchie, dintre care unul carenat, două
piese cu encoche, o lamă cu o latură denticulată opusă unui racloar simplu drept,
trei piese cu trunchiere (una, dublă), o lamă şi două lamele de tip à dos, o lamelă
Dufour, dar şi deşeuri de cioplire, ori produse primare de debitaj.
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Fig. 10. Unelte tardenoisiene de la Costanda - LădăuŃi (după Al. Păunescu)
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În toate sau aproape toate locuirile gravettiene, microlitismul tinde să
devină o componentă tehnică a întregului inventar litic. Materia primă de bază o
constituie silexul de bună calitate, urmat de radiolarit.
Fauna este reprezentată de urs, cerb, vulpe, alte cervidee, dar şi de
numeroase specii de micromamifere, pe baza cărora s-a constatat existenŃa unei
vegetaŃii forestiere destul de abundente.
Deşi prin caracteristicile utilajului litic (prezenŃa racloarelor şi a lamelelor
Dufour) acest mic tehnocomplex ar putea fi atribuit unei etape timpurii a
Gravettianului, cronologia absolută infirmă această supoziŃie. Datarea radiocarbon a
oferit vârsta de 16.110 ± 90 BP (GrN-14619), motiv pentru care Al. Păunescu55 a
încadrat locuirea într-o etapă evoluată a Gravettianului din sud-estul Transilvaniei.
În imediata apropiere de Peştera Liliecilor se află Peştera Mică, unde
nivelul de locuire aparŃinând Paleoliticului superior recent este foarte sărac, cu
numai 7 piese litice, din silex şi cuarŃit, între care se semnalează fragmente de
piese à dos şi microgravette; această locuire este importantă prin două elemente:
vârstele de 24.410 ± 20 BP (GrN-24218, colagen) şi 20.470 ± 140 BP (GrN13244, cărbune de lemn), dar şi prin prezenŃa unui fragment de diafiză femurală,
aparŃinând lui Homo sapiens. După opinia noastră, cele două vârste, care pot
marca, ambele, locuirea gravettiană, trebuie acceptate în maniera specifică naturii
eşantionului, mai corectă fiind, credem, a doua, care datează locuirea în spectrul
obişnuit al perioadei mijlocii a Gravettianului din zonă.
O altă secvenŃă de locuire a fost identificată în peştera Valea Coacăzei,
situată la aproximativ 3 km sud-sud-vest de Peştera Liliecilor. Au fost găsite
numai 10 piese, deşeuri de cioplire din cuarŃit, o lamelă neretuşată, din silex, un
racloar pe aşchie. Resturile unei vetre de foc, neamenajată, ca şi puŃinele
fragmente de oase de animale completează acest sporadic nivel de locuire,
prezenŃa vetrei şi a oaselor de animale demonstrând, totuşi, un campament
uman, nedatabil cu certitudine decât în Paleoliticul superior în sens larg.
Un nivel steril există şi între cele două locuiri aparŃinând Paleoliticului
superior de la Gura Cheii-Râşnov. Aici, nivelul IV, situat la partea superioară a
unui sol roşcat deschis, nisipos-lutos, conŃinea, în afara deşeurilor şi a produselor
primare de debitaj, 25 de unelte: 5 gratoare (4 pe aşchii microlitice şi 1 pe
fragment de lamă), 3 burine (1 diedru şi 2 pe trunchiere), 1 racloar dublu dreptconvex şi două piese tip raclette, 5 piese de tip microgravette (considerate, ca şi
vârfurile La Gravette, ori piesele à dos, fosile directoare ale Gravettianului), 1
lamelă denticulată şi 1 de tip à dos, 20 lamele neretuşate, 10 aşchii neretuşate, 1
couteau á dos natural cu cortex. Aproape întregul utilaj este de mărime mică şi a
fost cioplit, în marea majoritate, din silex şi radiolarit.
55
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Fig. 11. Unelte tardenoisiene de la Cremenea – Sita Buzăului (după Al. Păunescu)
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Au fost descoperite resturi faunistice de mamifere, micromamifere, păsări.
O categorie importantă o constituie obiectele de podoabă: un canin de
vulpe şi un incisiv de cerb, ambele piese fiind perforate, ceea ce ne trimite la
existenŃa unor elemente de spiritualitate.
Vârsta de 22.160 ± 90 BP (GrN-14621) datează locuirea, alături de
utilajul litic, într-o etapă anterioară celei de la Moeciu, deci spre Gravettianul
mijlociu, dar intensitatea slabă de locuire, combinată cu sărăcia materialului litic
nu ne permite încadrarea sa într-un facies pe care să-l putem numi Gravettian de
tip Gura Cheii-Râşnov.
La Cremenea-În PoieniŃă, nivelul II, situat în solul roşcat aprins, de
deasupra nivelului de locuire anterior, este destul de sărac în utilaj litic şi în
forme caracteristice. Acest nivel a fost, identificat pentru prima dată prin
săpăturile lui Teutsch, cu colaborarea lui H. Breuil. În cadrul utilajului litic se
remarcă un gratoar aproape circular, trei lamele à dos şi una à dos tronquée
(alte două fiind numai trunchiate), o altă lamelă de formă triunghiulară, aproape
identică cu acelea tardenoisiene, un vârf cu scobitură (pointe à cran atipic),
lame şi lamele neretuşate, nuclee prismatice de lamele. Întregul inventar litic a
fost cioplit din silex. Considerăm această locuire prea puŃin caracteristică pentru
Gravettianul Transilvaniei, iar prin prezenŃa piesei de aspect tardenoisian, o
putem atribui cel mult unei etape epigravettiene.
În cadrul Gravettianului din Oaş şi Maramureş, se remarcă
tehnocomplexele de la Ileanda, Buşag, Boineşti şi Remetea-Somoş I56.
La Ileanda-Cariera Veche nivelul II, situat stratigrafic în orizonturile
pedologice A1-A2 şi A2B, conŃinea 323 piese de silex, dintre care numai 33
unelte: 2 gratoare specifice (mici, pe capăt de aşchie), 7 burine (unul multiplu
diedru), 6 piese cu encoche, 2 racloare simple pe aşchii mijlocii, 2 piese de tip
raclette, numai o lamelă à dos şi o alta à coche, lame sau lamele retuşate şi
neretuşate, peste 250 aşchii atipice şi spărturi (deşeuri de cioplire) etc., cioplite
din silex, radiolarit, foarte puŃine din marnă, cuarŃit, obsidian.
PrezenŃa pieselor de tipologie mai veche, chiar de aspect musterian
(racloare, raclete) şi lipsa altor posibilităŃi de încadrare crono-culturală (vetre,
faună, datări de radiocarbon) fac foarte dificilă o datare certă, dar lipsa pieselor
de tip epipaleolitic (tardenoisian) ne determină spre o datare în Gravettian.
Nivelul III de la Buşag este printre cele mai bogate din întregul
Paleolitic superior recent din Transilvania, chiar dacă este lipsit de resturi
faunistice sau de structuri de locuire. Pe criterii stratigrafice şi tipologice,
acestui nivel i-au fost repartizate 2776 piese, dintre care, numai 70 de unelte
finite: 17 gratoare pe capăt de lamă sau aşchie, circulare (specifice acestei
56

M. Bitiri, op. cit.; Al. Păunescu, op. cit.; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique
supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

44

V. Chirica, C.-V. Chirica

perioade), 13 burine (7 diedre, dar de dimensiuni mici), 2 microgravettes, o
lamă à bord abattu, 8 piese cu encoche, 2 denticulate, 4 racloare, 5 raclettes,
6 lamele à dos, 3 lamele à coche, un vârf de tip azilian, peste 2.700 de piese
atipice, inclusiv nuclee (majoritatea informe sau epuizate), deşeuri de
cioplire, ceea ce demonstrează prezenŃa unui mare atelier de cioplire a
rocilor locale. În proporŃie de 65% s-a folosit silexul, opalul şi jaspul,
obsidianul având un procent de folosire de 35%. S-a calculat grupa specifică
gravettiană, de 16,66%.
Pe baze stratigrafice şi tipologice, întregul tehnocomplex a fost atribuit
unei etape târzii a Gravettianului din Transilvania.
O industrie litică relativ bogată aparŃine nivelului III de la Boineşti, situat
în orizontul cenuşiu sau cenuşiu-gălbui prăfos, până la aproximativ 0,40-0,50 m
(situaŃie caracteristică tuturor straturilor de cultură din Oaş şi Maramureş). M.
Bitiri a întocmit listele tipologice ale întregii industrii gravettiene de aici (la care
adăugăm observaŃiile lui Al. Păunescu): 12 gratoare (dintre care 2 circulare, 2
carenate, dar pe aşchii microlitice), 2 străpungătoare pe aşchii microlitice, 7
burine (4 diedre, dar pe suporturi de dimensiuni mici), 2 microgravettes, 7 lamele
à dos, 2 lamele à dos tronquée, 2 lamele Dufour etc., la care se adaugă destul de
multe piese atipice, lame şi lamele neretuşate, 7 nuclee, cioplite din opal (în
proporŃie dominantă), silex, gresie şi alte roci locale, dar foarte puŃin obsidian. Şi
acest tehnocomplex are o notă caracteristică, dată de structura utilajului litic,
dimensiunile spre microlitizare a pieselor, natura materiilor prime. Încadrarea sa
într-o etapă mijlocie a Gravettianului transilvan nu pune probleme deosebite.
În aşezarea de la Călineşti I (Dealul BocoghiŃa), nivelul II, atribuit
Gravettianului, se suprapune direct peste cel din Paleoliticul superior vechi, fiind
situat la partea superioară a depunerilor loessoide. Printre cele peste 540 piese
litice, se semnalează următoarele tipuri de unelte: 27 nuclee specifice acestei
perioade, 10 gratoare (majoritatea pe capăt de aşchie sau pe aşchii retuşate), 3
burine comune, 1 vârf La Gravette – deocamdată unic în Gravettianul
Transilvaniei –, 1 fragment de lamelă à dos, 2 lamele Dufour, în asociere cu lame
şi aşchii microlitice neretuşate, deşeuri de cioplire, din aceleaşi roci locale.
În cele două aşezări de la Remetea-Somoş, ultimul nivel de locuire, III,
aparŃine Gravettianului. La Remetea-Somoş I, M. Bitiri a constatat un materialul
litic, foarte bogat (peste 1560 de piese, dintre care numai 74 pot fi considerate
unelte), în asociere cu resturile unei vetre de foc, amenajată pe trei lespezi de piatră.
Cele peste 1000 deşeuri, piese neretuşate etc., demonstrează cioplirea
uneltelor pe locul aşezării, fiind folosit opalul, obsidianul, silexul, alte roci având
un procentaj foarte mic. Printre unelte se remarcă 21 gratoare (majoritatea pe
capăt de lamă sau de aşchie), 5 străpungătoare, 8 burine comune, 1 microgravette,
lame retuşate, 3 racloare şi 2 raclettes, 4 lamele trunchiate, 8 lamele à dos, 1
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lamelă Dufour etc., motive pentru care grupa specifică gravettiană are un procent
de 17,56%, cea aurignaciană, de numai 6,75%.
În a doua aşezare, nivelul III are aceeaşi poziŃie stratigrafică şi este
reprezentat numai de piese litice, fără alte componente ale campamentelor. Distrus
de lucrările agricole, acest nivel a oferit un foarte mic număr de unelte tipice, dar
fără nici o piesă specifică Gravettianului57. Atribuirea sa la Paleoliticul superior
recent se impune tocmai pentru că lipseşte orice element de încadrare culturală.
Constatăm aşadar, că din punct de vedere al industriei litice, Paleoliticul
superior recent se încadrează între limitele tehnico-tipologice general acceptate,
dar sărăcia pieselor finite, atât tipologic, cât şi statistic, nu poate fi interpretată
decât prin caracterul sezonier al locuirilor, posibile halte ale vânătorilor în
continuele lor deplasări. Situarea acestor campamente pe locurile cele mai înalte,
unde fenomenele geo-pedologice au putut distruge nivelul arheologic, poate
reprezenta o altă motivaŃie a caracterului incert al descoperirilor, indiferent de
locaŃia lor, în peşteri sau în aer liber. Acestea au fost luate în consideraŃie pentru a
marca, totuşi, o anumită configuraŃie a locuirilor, dar şi prin unele coordonate pe
care le oferă, printre care, prezenŃa obiectelor de podoabă sau de artă mobiliară,
poate constitui elemente importante, mai ales de viaŃă spirituală.
Aşadar, în spaŃiul geografic analizat, constatăm prezenŃa
campamentelor umane cu caracteristici diferite din multe puncte de vedere,
printre care, poate cea mai importantă, determinând structura fiecărei locuiri,
rămâne continua deplasare a comunităŃilor, mereu în căutare de medii ecologice
mai prielnice, de surse de materii prime sau de vânat.
Este posibil că, în łara Oaşului şi Maramureş, deci în afara spaŃiului
carpatic (în sens strict), nu numai fenomenele pedo-geologice, dar şi alte condiŃii de
climat, de floră şi faună să fi determinat lipsa cvasi-totală a vetrelor, a resturilor
faunistice, a altor elemente conexe descoperirilor arheologice. Nu mai revenim aici
asupra prezenŃei vetrelor, a caracteristicilor lor, a altor structuri de locuire,
prezentate deja, acolo unde ele au fost identificate prin săpături arheologice.
Remarcăm doar fragmentul de diafiză femurală din Peştera Mică a ansamblului de
peşteri de la Moeciu, dar şi elementele de spiritualitate. Ne referim la Peştera
Cuciulat-Sălaj, cu binecunoscutele sale picturi rupestre58, prin care s-a extins
corespunzător arealul artei parietale paleolitice. C. Beldiman59 a precizat cele două
categorii în care pot fi incluse acestea: obiecte de podoabă şi de artă mobiliară, chiar
dacă uneori ele formează o singură identitate, ca funcŃionalitate şi importanŃă.
57

M. Bitiri, op. cit; Al. Păunescu, op. cit.
M. Cârciumaru, V. Chirica, op. cit., p. 63-71.
59
C. Beldiman, Parures préhistoriques de Roumanie: pendeloques paléolithiques et épipaléolithiques
(25.000-10.000 BP); Art mobilier au Paléolithique supérieur en Roumanie, în M. Otte (dir.), La
Spiritualité. Actes du coll. int. de Liège,1993, ERAUL, 106, Liège, 2004, p. 55-69; 103-121.
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Fig. 12. Unelte tardenoisiene de la Ciumeşti (1-7, 9-10, 15-18, 20-22, 27-30, 34, 37) şi
Gâlma Roate - Sita Buzăului (8, 11-14, 19, 23-26, 31-33, 35-36, 38-39) (după Al. Păunescu)
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Astfel, la Boroşteni, în stratul O, atribuit Gravettianului, au fost
descoperite mai multe astfel de obiecte, printre care un pandantiv din gresie
marnoasă, finisat, perforat şi decorat, un altul dintr-o falangă de urs, perforată,
al treilea, de formă alungită, dintr-o piatră neagră, decorată, o perlă dintr-un
fragment de stalactită etc. Datarea micului complex de locuire, cu foarte puŃine
piese litice, este de 23.570 ± 230 BP (GrN-15050).
Două pandantive, din dinŃi de animale, perforaŃi, au fost descoperite la
Gura Cheii-Râşnov şi au fost datate la 22.190 ± 90 BP (GrN-14621). În altă
grotă, numită Peştera de la Someşul Rece, în cadrul săpăturilor lui Antal Koch,
abatele Breuil a identificat fragmente de oase de lup (tibie şi humerus),
perforate. Precizăm că nu este exclus ca aceste obiecte să aparŃină unei locuiri
aurignaciene. Atribuirea lor Gravettianului se bazează pe faptul că H. Breuil a
identificat o lamă de silex, considerată de aspect magdalenian.
Nu ne propunem realizarea unor analogii cu descoperirile gravettiene
din zona subcarpatică a Moldovei (Piatra-NeamŃ), din Dobrogea (łibrinu) sau
de pe Prut (Mitoc şi Crasnaleuca)60. Cronologia relativă şi absolută poate
ridica unele probleme de interpretare. Din punctul nostru de vedere, dacă
nivelurile de locuire datate prin carbon radioactiv au vârste cuprinse între
23.570 ± 230 BP (Boroşteni) şi 16.110 ± 90 BP (Peştera Liliecilor), cu
vârstele intermediare de 22.190 ± 90 BP (Gura Cheii-Râşnov), 20.770 + 930 –
830 BP (Peştera Spurcată de la Nandru) şi 20.470 ± 140 BP (Peştera MicăMoeciu), ar trebui să acceptăm existenŃa pendulării comunităŃilor umane
aparŃinând Paleoliticului superior recent între începutul Pleniglaciarului
superior, traversând ceea ce O. Soffer61 a numit Maximum Valdai, şi episodul
Lascaux al Pleniglaciarului superior.
Considerăm că avem prea puŃine elemente de referinŃă în fiecare nivel
de locuire din Transilvania pentru a putea presupune unele etapizări de genul
„etapă” timpurie, relativ timpurie, evoluată, târzie etc. a Gravettianului zonei
geografice. Am precizat că nu putem detalia, tipologic, stratigrafic ori prin
alte mijloace obiective existenŃa unui Gravettian de tip …, dar nici nu se poate
opera o etapizare, de tipul celei propusă de M. Otte pentru Gravettianul
oriental, pe baza prezenŃei şi a procentajelor unor tipuri de piese specifice
(vârfuri La Gravette, lamele à dos etc.), deoarece, după cum am constatat, în
întregul ansamblu litic gravettian din Transilvania a fost identificat un singur
vârf de tip La Gravette.

60

C.-V. Chirica, Les significations artistiques et religieuses de certaines découvertes paléolithiques de
l’espace carpato-dniestréen, în M. Otte (dir.), op. cit., 177-186.
61
O. Soffer, The Upper Palaeolithic of the Central Russian Plain, New York, 1985.
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X
Pe teritoriul României, Epipaleoliticul se poate data între finalul
timpurilor glaciare (oscilaŃia Alleröd) şi finalul Preborealului (mileniile XI-IX
BP). Dacă luăm în consideraŃie şi Mezoliticul, ca etapă separată cronologic,
această perioadă se poate extinde şi asupra oscilaŃiilor climatice Boreal şi
Atlantic, deci până la 7.500-7.000 BP.
O scurtă precizare asupra terminologiei, credem că se impune. După
opinia noastră, Epipaleoliticul este constituit din culturile arheologice locale
ale Paleoliticului superior, care au supravieŃuit în postglaciar; au fost
identificate şi culturi alogene, care au penetrat în teritoriul carpato-nistrean
(Azilianul sau Romanello-Azilianul, Swiderianul, Tardenoisianul). Ele
reprezintă, deci, supravieŃuiri paleolitice în mediul ecologic nou, adaptate la
necesităŃile de moment, impuse de schimbările climatice profunde, care au
antrenat modificări aproape esenŃiale în floră şi faună. Mezoliticul reprezintă
ansamblul de culturi arheologice şi activităŃi umane din perioada de timp
imediat anterioară neolitizării. Dar, pe plan cel puŃin european, nu toŃi
specialiştii utilizează aceeaşi terminologie. Unii dintre aceştia62 folosesc
primul termen; alŃii63 îi folosesc pe ambii, dar le dau un conŃinut preponderent
cultural; o a treia categorie utilizează al doilea termen, în care includ întreaga
perioadă de timp dintre Paleoliticul superior final şi Neolitic.
DefiniŃiile date celor doi termeni sunt nuanŃate: Epipaleoliticul
cuprinde „ansamblul culturilor care debutează la sfârşitul ultimei glaciaŃiuni şi
se termină în Neolitic, spre 3.000 ani BC”, iar Mezoliticul desemnează
culturile „îndreptate îndeosebi spre producŃie şi sedentarizare, dar dependente
încă în mare parte de necesităŃile vânătorii”64.
Potrivit unei alte opinii65, nu există o cezură totală între industriile
epigravettiene de la sfârşitul ultimei glaciaŃiuni şi cele postglaciare, numite
„epi-tardigravettiene” care se neolitizează. O situaŃie similară o constatăm şi
pe teritoriul României, unde locuirile încadrate cultural şi cronologic în
această perioadă, conŃin cu certitudine multe elemente tehnico-tipologice ale
Gravettianului târziu, dar şi piese geometrice, specifice primelor culturi ale
62

J.-G. Rozoy, Les derniers chasseurs. L’Epipaléolithique en France et Belgique. Essay de
synthèse, Charleville, vol. I-III, 1978.
63
D. Sacchi, Les civilisations de l’Epipaléolithique et du Mésolithique en Languedoc occidental
(bassin de l’Ande) et en Rousillon, în La Préhistoire Française, tom I-1, Les civilisations
paléolithiques et mésolithiques en France, vol. 2, Paris, 1976.
64
Art et Civilisation des chasseurs de la Préhistoire. 34.000 – 8.000 av. J.-C., Paris, 1984.
65
J. Garanger, La Préhistoire dans le monde (Nouvelle édition de la Préhistoire d’A. LeroiGourhan), Paris, 1992, p. 495 şi urm.
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Neoliticului timpuriu. Din acest punct de vedere, în cadrul celor trei mari
grupuri culturale, pe care le-am considerat specifice întregii perioade
Epipaleolitic-Mezolitic, am identificat aşezările epigravettiene târzii din sudul
Moldovei, Dobrogea, Muntenia şi Banat, apoi acelea tardenoisiene (de aspect
nord-pontic sau nord-vest pontic), cunoscute în nord-estul Moldovei şi
Transilvania, şi, în sfârşit, mezoliticul de tip Schela Cladovei (= Lepenski Vir)
din zona PorŃilor de Fier.
Aşadar, Tardenosianul din Transilvania poate aparŃine cultural şi
cronologic acestei perioade, când se folosesc tipurile de unelte combinate, de
tip epigravettian târziu şi neolitic timpuriu, dar economia comunităŃilor umane
se bazează numai pe vânătoare şi cules, chiar dacă locuirile se datează în
mileniul VIII BP66.
Pe teritoriul Transilvaniei, printre aşezările tardenoisiene (destul de
puŃine în comparaŃie cu locuirile paleolitice), au fost cercetate prin săpături
sistematice numai acelea de la Cremenea-Malu Dinu Buzea, Gâlma-Roate,
Costanda-LădăuŃi şi Ciumeşti-Păşune. În prima aşezare, nivelul II, situat în
depunerea gălbui-prăfoasă, a oferit un inventar litic foarte bogat, de
dimensiuni predominant microlitice, cioplit din silex local, folosit şi de
locuitorii nivelului considerat aurignacian. Din cele peste 4.700 de piese,
numai 162 sunt tipice (3,44% din total), fiind identificate numai 4 gratoare pe
lamă mijlocie, majoritatea (58), indiferent de formă, fiind cioplite pe aşchii de
dimensiuni mici (de tip raccourci, circular, unguiform), 14 burine diferite, 2
couteaux à dos natural, lamele (24) cu retuşe de diferite tipuri, inclusiv à bord
abattu de forme diferite (similare piesei de tip microgravette sau La Gravette,
trunchiate sau cu trunchiere dublă, unele de tip appointée), forme geometrice
(segment de cerc şi trapeze, încă puŃin tipice), la care se pot adăuga 130
nuclee diferite, 180 lame întregi sau fragmentare, 292 lamele întregi sau
fragmente diverse, 370 aşchii, majoritatea microlitice, peste 3.500 deşeuri de
cioplire67. Este de precizat faptul că prezenŃa unor piese pigmee se încadrează
în spectrul Epipaleoliticului european. Lipsesc orice alte componente ale
campamentelor umane.
La Costanda-LădăuŃi a fost identificat un singur nivel de locuire,
constituit numai din piese litice, în proporŃie de 93% microlitice, cioplite din
silex (88%), gresie (7%), cuarŃit (5%), fără alte resturi de locuire. ExistenŃa unei
cantităŃi imense de material litic pe suprafaŃa aşezării, dar şi în stratul de cultură,
a permis constatarea existenŃei mai unor ateliere de cioplire (se menŃionează, de
exemplu, câte 500-600 piese litice / 1 mp. Piesele tipice sunt reprezentate de 21
66

V. Chirica, Arheologia Cuaternarului, în A. Saraiman, V. Chirica, Cuaternarul pe teritoriul
României, Iaşi, 1999, p. 241-244.
67
Al. Păunescu, op. cit., p. 364-371.
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gratoare diverse, 2 burine, aşchii retuşate, de mărimi diferite, lamele fin
denticulate, de tip à bord abattu sau microgravette ori cu trunchiere68 etc.
Stratigrafic şi tipologic, acest nivel de locuire se înscrie printre coordonatele
specifice Tardenoisianului zonei.
O aşezare mai bogată este cea de la Gâlma-Roate (precizăm că am folosit
denumirile intrate ca atare în literatura de specialitate) - Sita Buzăului. Nivelul de
locuire se află cantonat în solul gălbui prăfos spre brun deschis, la mică adâncime
(0,30-0,50 m, cu răspândiri de material litic şi la suprafaŃa solului). Ca şi la
Costanda-LădăuŃi, au fost identificate mai multe concentraŃii de piese litice,
reprezentând ateliere de cioplire. De altfel, materialul atipic întruneşte un procentaj
de 99,68% din întreaga industrie de aici. Au fost stabilite serii de gratoare,
majoritatea (78) pe aşchii, de diferite tipuri, străpungătoare, 11 burine diverse, piese
cu encoche, majoritatea pe aşchii mici, 5 couteaux à dos natural, numeroase lamele
à bord abattu, 2 asemănătoare tipului azilian, piese de tip microgravette, segmente
de cerc, 9 trapeze simetrice sau asimetrice, alături de 447 nuclee, 292 lame, 775
lamele (ambele categorii, întregi sau fragmentare), peste 55.900 deşeuri de cioplire
de toate categoriile, cioplite, în proporŃie de 88% din silex de bună calitate69. În
condiŃiile lipsei altor elemente de datare şi încadrare, dar pe baza prezenŃei mai
multor piese de tip geometric, estimăm că această locuire poate fi ulterioară
celorlalte două, prezentate anterior, dar încadrată în aceeaşi grupă a
Tardenoisianului din sud-estul Transilvaniei.
Ultima aşezare tardenoisiană din spaŃiul transilvan este cea de la
Ciumeşti-Păşune, situată în Câmpia Careiului, descoperită, se pare, de
preotul Iuliu Kovács. Nivelul de locuire, gros de 0,30-0,60 m, se află într-un
pachet de nisipuri albe-gălbui şi cafenii-cenuşii, şi constă dintr-un bogat
inventar litic, fragmente de cărbuni (din care s-a constituit eşantionul pentru
datarea de radiocarbon), un fragment de os parietal uman, bulgări mici de
ocru roşu, puŃine resturi faunistice neprecizate. Datarea acestei locuiri este
de 7.320 ± 60 BP (GrA-21701)70.
Bogatul inventar litic este reprezentat de 29 gratoare, majoritatea pe
aşchii mici, 4 străpungătoare, 3 burine, 3 couteaux à dos natural cu cortex,
lamele à bord abattu de diferite tipuri, inclusiv microgravette, 1 segment de
cerc, 2 triunghiuri scalene, 13 trapeze simetrice sau asimetrice, 5 lamele à
coche, 23 nuclee, 26 lame şi 356 lamele întregi sau fragmentare, 561 aşchii
microlitice, alte deşeuri de cioplire a silexului, utilizat în proporŃie de circa 70%
şi a obsidianului (30%)71. PrezenŃa şi mai numeroasă a pieselor geometrice
68

Al. Păunescu, EvoluŃia uneltelor şi armelor de piatră cioplită …, p. 145.
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apropie această locuire de acelea aparŃinând primelor niveluri neolitice, mai
târzie decât aşezarea de la Erbiceni-Iaşi, datată la 7.850± 215 BP (Gx-9417), dar
mai timpurie decât vârsta culturii Schela Cladovei, de la Alibeg-Pescari, datată
la 7.195 ±100 BP (Bln-1193). Evident, între aceste locuiri există unele
caracteristici, inclusiv de apartenenŃă la marile arii geografice ale
Tardenoisianului (central-european, respectiv est-european) sau la Mezoliticul
zonei dunărene, care au contribuit, fiecare, cu specificităŃi diferite, la
constituirea tehnocomplexului local din fiecare zonă geografică a României.
Se pot estima elementele unor adevărate secvenŃe, inclusiv de
intensitate, deci coordonatele locuirilor paleolitice şi mezolitice din spaŃiul
Transilvaniei. În felul acesta, constatăm că, dacă pentru Paleoliticul inferior
avem numai 3 descoperiri cu caracter de certitudine, pentru Paleoliticul
mijlociu au fost semnalate 82 descoperiri, dintre care 34 cu un anume grad de
incertitudine; în Paleoliticul superior vechi (= Aurignacian), au fost încadrate
45 descoperiri, dintre care 15 incerte; Paleoliticului superior recent (=
Gravettian) îi aparŃin 39 de aşezări, dintre care 11 nesigure; în sfârşit,
Tardenoisianului i-au fost atribuite 13 aşezări, dintre care 8 incerte. În cadrul
acestora (număr total de descoperiri paleolitice, nu şi mezolitice) se includ
270 obiective arheologice: puncte fosilifere (numai cu faună cuaternară) dar
şi niveluri de locuire cu resturi de macro- şi microfaună în asociere cu
materiale arheologice, cu precizarea că dintre acestea, cele mai importante au
fost prezentate în cadrul demersului nostru.
X
Pentru exemplificarea datelor din sinteza studiului nostru, vom aprecia
ca studiu de caz locuirile musteriene din peşterile carpatice şi din puŃinele
aşezări în aer liber.
Peştera Cioarei este situată în sudul CarpaŃilor Meridionali, între
aceştia şi SubcarpaŃii Olteniei (Depresiunea Tismana-Novaci), pe partea stângă
a pârâului Bistricioara, afluent de dreapta al BistriŃei. Este săpată în calcare
jurasice şi se află la altitudinea de 350 m. Are lungimea de 17,60 m, lăŃimea
între 2,70-6,50 m şi înălŃimea între 1,10-2,50 m. Se apreciază72 că peştera are o
lăŃime de 7 m, pe o lungime de 27 m.
Prin săpăturile efectuate de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi C. N.
Mateescu73, apoi de către M. Cârciumaru74 au fost stabilite secvenŃe
stratigrafice proprii.
72

C. S. Nicolăescu-Plopşor, C. N. Mateescu, Şantierul arheologic Cerna-Olt, în SCIV, 6, 3-4,
1955, p. 395-396; M. Cârciumaru, op. cit., p. 14.
73
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Resturile faunistice din Peştera Cioarei sunt destul de variate şi
abundente, cuprinzând inclusiv oase de păsări75. Pe criterii faunistice, E.
Terzea76 a identificat un număr de 18 strate, diferenŃiate tocmai prin prezenŃa
speciilor de macro-mamifere, la care au fost adăugate şi unele specii de
micromamifere sau de gasteropode.
ConcentraŃiile de materiale litice, chiar piesele izolate, au fost
prezentate de autorii cercetărilor pe nivelurile geologice, nu pe nivelurile reale
de locuire musteriană. În felul acesta, s-a realizat şi un bilanŃ statistic, pe un
total de 802 piese litice:
Niv.
Nr.

A
3

B
6

C
22

D
2

E
167

F
59

G
137

H
245

I
5

J
128

K
10

L
9

M
1

N
8

Primele niveluri (cele mai vechi): A, B, C, D, sunt foarte sărace, şi nu se
exclude o migrare aleatorie a pieselor. Se remarcă prezenŃa doar a aşchiilor (un
singur nucleu) din cuarŃ, cuarŃit, granit; printre aşchii a fost remarcată una de tip
quartier d’orange.
Stratul E, cu cele 167 piese, conŃine şi unelte: piese de tipul à dos,
sau unelte finite, retuşate: gratoar, racloar denticulat, racloare simple sau
duble, aşchii à dos, cu sau fără cortex, un singur nucleu cu două suprafeŃe
piramidale cu desprinderi încrucişate profunde Debitajul este de factură
Levallois şi discoidală.
Stratul F are o aşchie retuşată à dos, din calcar, altele fiind de tip
cortical, un nucleu de mici dimensiuni din gresie cu acelaşi tip de desprinderi,
aşchii fără cortex, un racloar şi un gratoar cu frontul abrupt.
Stratul G conŃine un galet-percutor din gresie, deşeuri de cioplire, aşchii
sau fragmente de aşchii unele à dos, corticale sau fără cortex, piese retuşate ca
racloare (7), o piesă poliedrică, epuizată, 3 nuclee.
Stratul H, cu cele 245 piese, este cel mai bogat, fiind identificate 6
loturi de materie primă, repartizate în trei categorii principale: cuarŃ, roci cu
74

M. Cârciumaru, M.-H. Moncel, R. Cârciumaru, Le Paléolithique moyen de la Grotte Cioarei de
Boroşteni (com. de Pestişani, dép. de Gorj, Roumanie), în L’Anthropologie (Paris), 104, 4,
2000, p. 27-37.
75
J. Chaline, Rozătoarele din Peştera Cioarei-Boroşteni, în M. Cârciumaru, op. cit., p. 64-68; E.
Kessler, ContribuŃii noi la studiul avifaunelor cuaternare din România, în loc. cit., p. 487;
Idem, PrezenŃa galinaceelor (ORD. Galliformes, CL. Aves) printre resturile scheletice
colectate din situri arheologice de pe teritoriul României, în loc. cit., p. 206; T. Jurcsák, E.
Kessler, op. cit., p. 663-681.
76
E. Terzea, La faune du Pléistocène supérieur de la grotte “Peştera Cioarei” (dép. de Gorj), în
Trav. Inst. Spéol. “Emil Racovitza”, XXVI, 1987, p. 55-65; Idem, Fauna din Pleistocenul
superior din Peştera Cioarei, în M. Cârciumaru, op. cit., p.59.
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granulaŃie mare şi cu granulaŃie fină. Au fost descoperite: galete, nuclee,
aşchii întregi sau fragmentare (identice cu acelea din nivelurile anterioare de
locuire), deşeuri de cioplire, racloare uni- şi bilaterale.
Stratul I are numai 4 aşchii din cuarŃ-cuarŃit, dintre care două racloare şi
un nucleu cortical din diorit.
Stratul J conŃine aceleaşi tipuri de piese-suport, dar cu partea activă
ovală; un racloar pe aşchie, un altul dublu şi un vârf pe extremitatea unei
aşchii triunghiulare.
Straturile K, L, M, N au oferit un material litic destul de sărac:
deşeuri, aşchii, adesea de tip à dos, un nucleu, un racloar. Seria stratului N
reprezintă cea mai recentă serie a nivelurilor de locuire care reprezintă
Paleoliticul mijlociu de la Boroşteni, cu numai 8 piese: 7 aşchii (2 din cuarŃ, 2
din cuarŃit, 3 din roci metamorfice) şi un galet din acelaşi tip de rocă
metamorfică77. În ceea ce priveşte locuirile aparŃinând Paleoliticului superior,
se semnalează doar existenŃa a două niveluri, dintre care unul poate să
aparŃină Aurignacianului tardiv sau unui Gravettian vechi, iar al doilea,
specific Gravettianului78. Dar, aşa cum pentru Paleoliticul mijlociu s-a
remarcat importanŃa recipientelor pentru prepararea culorilor (ocru), pentru
Paleoliticul superior, o semnificaŃie aparte o pot avea obiectele de podoabă, de
certă factură spirituală.
Încadrările geocronologice ale locuirilor musteriene sunt asigurate de
rezultatele analizelor de polen, prin care nivelurile geologice A-N au fost datate
între faza finală a glaciaŃiunii Riss-Würm (cu oscilaŃiile climatice
corespunzătoare) şi finalul Würmului inferior (oscilaŃia Hengelo). În ceea ce
priveşte datele de cronologie absolută, se precizează că unele niveluri geologice,
care adăpostesc locuiri musteriene se pot data la 49.500 + 3200 - 1100 B.P.
(GrN-13002), 43.000 + 1300 - 1100 B.P. (GrN-13001), 37.750 ± 950 NB.P.
(GrN-13005). Locuirile aparŃinând Paleoliticului superior par să fie datate la
23.570 ± 230 B.P. (GrN-15.050) şi 25.900 ± 120 B.P. (GrN-15.051). Se
precizează faptul că stratul O, din care au fost recoltate eşantioanele de oase
nearse, aparŃine Paleoliticului superior79.
Grota de la Baia de Fier, numită şi Peştera Muierii, se află în Cheile
pârâului Galben, la 1 km NNE de satul Baia de Fier, şi a fost săpată în masivul
muntos numit Piatra Peşterii. Are o lungime totală de 3566 m, fiind dispusă pe 4
niveluri, mai importante fiind nivelurile 2 (superior) şi 3 (inferior).
Cercetările sistematice, efectuate de C.S. Nicolăescu-Plopşor au afectat mai
multe sectoare ale grotei: 1. Galeria Principală; 2. Galeria Secundară; 3. Sectorul II
77

M. Cârciumaru, M.-H. Moncel, R. Cârciumaru, op. cit., p. 202-224.
Ibidem, p. 208.
79
Ibidem, p. 101-107.
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(situat la trecerea din Galeria Principală în Galeria Secundară); 4. Galeria
Musteriană; 5. Gura peşterii80.
În Galeria M, pe două profiluri, s-a constatat următoarea succesiune:
Profilul 1:
a. nivel musterian I, gros de 0,18-0,20 cm, situat pe patul de calcar al
peşterii;
b. sol cenuşiu, gros de 0,11-0,13 m, fără materiale arheologice;
c. nivel musterian II, gros de 0,10-0,11 m;
d. „sigiliul” peşterii, reprezentat de o depunere fină, alb-cenuşie, de
0,04-0,08 m.
Profilul 2:
a. nivel musterian I, gros de 0,40-0,50 m, situat pe patul peşterii, într-o
argilă galben-roşcată;
b. sol cenuşiu-gălbui, gros de 0,60-0,70 m, fără materiale arheologice,
dar cu oase de urs de peşteră;
c. nivel musterian II, de 0,30-0,40 m, situat într-o argilă galben-roşcată;
d. „sigiliul” peşterii, aceeaşi pulbere fină, calcaroasă, de 0,05-0,10 m.,
fără materiale arheologice şi faunistice.
Autorii cercetărilor au mai prezentat un profil, situat în secŃiunea
transversală din SecŃiunea P:
a. depunere aluvionară, situată pe patul peşterii, groasă de 2,40 m, cu
nisipuri şi pietrişuri de mici dimensiuni, doar cu prezenŃa unor oase
rulate, de urs de peşteră;
b. strat musterian, gros de 0,80 m;
c. strat aurignacian, gros de 0,40 m;
d. strat steril arheologic şi faunistic, gros de 0,20-0,30 m;
e. „sigiliul” peşterii, reprezentat de o pulbere cenuşiu-albicioasă,
groasă de 0,03-0,04 m;
f. strat post-paleolitic81.
Resturile faunistice descoperite în nivelurile de locuire musteriană constau
din mai multe specii de mamifere, micromamifere, păsări82, cu predilecŃia spre
vânarea ursului de peşteră. Se precizează faptul că în apropierea galeriei M, a fost
descoperită Galeria urşilor, numită astfel după numărul mare (183) de cranii, întregi
şi fragmentare, acoperite cu o crustă de calcar sau cu o argilă galben-portocalie.
80

C.S. Nicolăescu-Plopşor et alii, Şantierul arheologic Baia de Fier, în MCA, III, 1957, p. 13-27.
Al. Păunescu, op. cit., p. 311-312.
82
E. Kessler, ContribuŃii noi la studiul avifaunelor cuaternare din România, în loc. cit., p. 487;
Idem, PrezenŃa galinaceelor (ORD. Galliformes, CL. Aves) printre resturile scheletice
colectate din situri arheologice de pe teritoriul României, în loc. cit., p. 206; T. Jurcsák, E.
Kessler, op. cit., p. 656-681; Al. Păunescu, op. cit., p. 313.
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În Galeria M au fost descoperite şi resturi paleoantropologice, a căror
încadrare nu a putut fi precizată cu certitudine datorită poziŃiei stratigrafice.
Astfel, în asociere cu oase de animale (mamut, rinocer, urs, hienă) s-au
descoperit: un fragment de craniu, jumătatea dreaptă a unei mandibule, un
fragment de omoplat şi o diafiză tibială. D. Nicolăescu-Plopşor atribuie aceste
resturi osoase unei femei de 40-50 ani, de tip Homo sapiens fossilis, dar cu
caractere arhaice; O. Necrasov a manifestat unele rezerve în ceea ce priveşte
situaŃia stratigrafică şi atribuirea descoperirilor83. Datarea acestor resturi
paleoantropologice (mandibula) la 30.150 ± 800 B.P. (LuA-5228)84 complică
apartenenŃa lor cultural-cronologică.
În cadrul utilajului litic, constatăm prezenŃa unui slab indice Levallois,
de numai 4,20%; indicele lamelar este de numai 0,73%; 5,36% îl reprezintă
nucleele, dar cele Levallois nu au decât 1,50%; procentul aşchiilor de tip
Levallois este de numai 5,89%. Au fost identificate 192 aşchii fără cortex, 1048
aşchii cu cortex total sau parŃial şi 39 aşchii tip tranche de citrus.
Din punct de vedere tipologic, se constată un indice de racloar esenŃial de
43,40%, un indice Charentian (IC) de 9,23%, ceea ce a imprimat un caracter aparte
tuturor tehnocomplexelor musteriene din grotele carpatice85. Grupa a II-a,
musteriană, are un procentaj de 44,86%, urmată de a IV-a, denticulată, de 18,18%;
grupa a III-a, paleolitic superior, are numai 4,36%. Un eşantion de oase nearse,
recoltate din nivelul I musterian situat în Galeria M, Sector V, la adâncimea de
1,40-1,50 m, a dat vârsta de 42.560 + 1310 - 1120 B.P. (GrN-16977).
Peştera Curată de la Nandru se află în partea de VNV a satului, pe partea
dreaptă a pârâului Valea Roatei, în Dealul Peşterii din MunŃii Poiana Ruscăi.
Al. Păunescu86 a stabilit stratigrafia arheologică:
A. strat post-paleolitic, situat în depunerea 1;
B. strat steril arheologic şi faunistic, gros de 1,50 m, în depunerile 2-9;
C. stratul musterian II, cu 4 niveluri (IId, IIc, IIb, IIa), cu o grosime de
1,60 m, situat în depunerile 10-14;
D. strat steril arheologic situat în depunerea 15;
E. stratul musterian I, cu trei niveluri (Ic, Ib, Ia), gros de 1,70 m, situat
în depunerile 16-21, cu precizarea că nivelul Ia se afla direct pe
soclul calcaros al peşterii.
83

C.S. Nicolăescu-Plopşor, Oamenii de vârsta veche a pietrei, Bucureşti, 1965, p. 60-69; O.
Necrasov, Originea şi evoluŃia omului, Bucureşti, 1971, p. 215.
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Al. Păunescu, op. cit., p. 231.
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M. Cârciumaru, M. Ulrix-Closset, Paléoenvironnement et adaptation culturelle des Néandertaliens
de la Grotte Cioarei à Boroşteni (Roumanie), în M. Otte (dir.), Nature et Culture. Actes du coll. int.
de Liège,1993, ERAUL, 68, Liège, 1995, p. 159.
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Al. Păunescu, op. cit., p. 246.
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Nu este exclusă existenŃa unei foarte scurte locuiri gravettiene, dar
aceasta se bazează pe prezenŃa unei lamele fragmentare, în interiorul stratului B87.
Fauna descoperită în toate nivelurile de locuire musteriană este bogată şi
variată, fiind reprezentată de mamifere, micromamifere, păsări, cu predominarea
calului, a cerbului gigant, a ursului, dar este semnificativă prezenŃa mamutului88.
Inventarul litic este compus din 192 piese, dintre care 179 au fost
considerate ca aparŃinând Musterianului II şi 113, Musterianului I.
Stratul I, nivelul musterian Ia, are numai 34 piese, dintre care 11 sunt
unelte: 2 racloare de tip simplu drept, dintre care, unul cu retuşe fine, subŃiri,
denticulate, altul cu retuşe subŃiri şi cu encoche clactonienne; 1 racloar simplu
convex pe aşchie tip tranche de citron; 1 racloar simplu concav, pe aşchie cu
retuşe groase denticulate; 1 racloar dublu biconvex; 1 racloar pe faŃa plană,
transversal convex, pe aşchie tip tranche de citron; 1 gratoar atipic pe aşchie
fără cortex, cu retuşe groase, denticulate pe o latură; 1 aşchie corticală, parŃial
retuşată; 2 couteaux à dos cortical.
Acest nivel a fost datat la > 36.300 B.P. (GrN-24224, colagen) şi 28.250
+ 350 - 530 B.P. (GrA-13250).
Stratul I, nivelul musterian Ib, are doar 19 piese, dintre care 4 unelte: 1
racloar simplu drept pe aşchie corticală, cu talon cortical; 1 racloar pe faŃa
plană, simplu drept, cu retuşe groase, pe aşchie cu cortex; 1 couteau à dos
natural, pe aşchie fără cortex; 1 piesă tip tranche de citron, cu talon cortical, cu
encoche, cu retuşă inversă.
Acest nivel a fost datat la 45.200 + 4200 - 2700 B.P. (GrN-24222,
colagen), >31.700 B.P. (GrN-24326, cărbune de lemn), >36.300 B.P. (GrN24223, colagen), 29.940 + 420 – 400 B.P. (GrA-13249).
Stratul I, nivelul musterian Ic, are 66 piese, dar numai 25 unelte: 2 racloare
de tip simplu convex, dintre care unul pe couteau à dos natural fără cortex; 1
racloar simplu concav; 1 racloar dublu biconcav, pe aşchie; 2 racloare déjeté,
dintre care unul cu retuşe abrupte, groase, pe couteau à dos natural cu cortex; 1
racloar dublu biconvex pe faŃă plană, pe aşchie tip tranche de citron; 1 racloar
transversal convex pe aşchie Levallois cu talon neted; 1 racloar convergent drept,
cu retuşe bifaciale, pe aşchie cu baza groasă, din silex; 5 encoches; 2 perçoirs
atipice, dintre care unul pe couteau à dos natural fără cortex; 2 raclettes; 1 gratoar
atipic, pe aşchie, din silex; 1 chopper, pe galet masiv; 1 vârf Levallois retuşat, din
gresie silicioasă; 3 couteaux à dos natural, dintre care 2 cu cortex şi unul fără
cortex; 1 piesă bifacială, ovalară, cu baza groasă, corticală, din silex.
87
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C.S. Nicolăescu-Plopşor et alii, Şantierul arheologic Nandru, în MCA, III, 1957, p. 29-38.
E. Kessler, ContribuŃii noi la studiul avifaunelor cuaternare din România, în loc. cit., p. 487;
Idem, PrezenŃa galinaceelor (ORD. Galliformes, CL. Aves) printre resturile scheletice
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Stratul II, nivelul musterian IIa, are 31 piese, dar numai 11 unelte: 1
racloar simplu convex, pe aşchie tip tranche de citron; 1 racloar simplu concav,
pe aşchie Levallois; 1 racloar dublu, drept-concav; 2 racloare pe faŃa plană, unul
simplu drept, altul simplu convex, acesta din urmă, pe aşchie Levallois; 1
racloar cu retuşă alternă, tip déjeté; 2 encoches pe aşchii corticale; 1 raclette pe
aşchie cu retuşe subŃiri, alterne; 1 couteau à dos natural cu cortex; 1 aşchie
Levallois parŃial cu retuşe fine de folosire.
Acest nivel a fost datat la >45.000 B.P. (GrN-23407, colagen) şi
44.600 + 1900 - 1500 B.P. (GrN-24221, oase).
Stratul II, nivelul musterian IIb, are 23 piese, dar numai 8 unelte: 1
racloar simplu convex pe faŃa plană, pe aşchie cu retuşe fin denticulate; 1
aşchie fragmentară cu baza trunchiată concav şi fin retuşată; 1 gratoar carenat
atipic pe talonul unei aşchii; 3 raclettes pe aşchii, cu retuşe fine, subŃiri,
directe, inverse, respectiv alterne; 1 encoche pe aşchie corticală; 1 couteau à
dos natural fără cortex.
Stratul II, nivelul musterian IIc, are 38 piese, dar numai 16 unelte: 3
racloare tip simplu drept, pe aşchii tip tranche de citron; 2 racloare tip simplu
convex, dintre care unul pe aşchie tip tranche de citron, altul pe couteau à dos
natural fără cortex; 1 racloar simplu concav pe aşchie parŃial corticală; 1
racloar cu retuşă alternă, pe aşchie tip tranche de citron, cu retuşe groase
directe şi subŃiri inverse; 1 vârf Levallois parŃial fin denticulat, retuşat la
capăt; 1 gratoar atipic pe aşchie; 1 burin de unghi pe spărtură; 1 perçoir tipic,
pe aşchie; 1 bec burinant altern, pe aşchie; 2 denticulate, dintre care una pe
aşchie corticală, alta pe aşchie tip couteau à dos natural fără cortex (racloar ?);
2 aşchii Levallois, una din silex, alta din gresie silicioasă.
Acest nivel a fost datat la 40.800 + 1050 - 930 B.P. (GrA-13948).
Stratul II, nivelul musterian IId, are 87 piese, dintre care 32 unelte: 3
racloare de tip simplu drept; 2 racloare de tip simplu convex, dintre care unul pe
aşchie tip tranche de citron; 2 racloare tip simplu concav; 1 racloar dublu, dreptconvex; 1 racloar dublu drept-concav; 1 racloar dublu convex-concav; 2 racloare tip
déjeté, dintre care unul pe aşchie Levallois atipică; 7 racloare pe faŃa plană (3
simplu drept, 4 simplu convex, unul pe aşchie tip tranche de citron, altul pe couteau
à dos natural, parŃial cu cortex); 2 racloare cu retuşă alternă, dintre care unul pe
aşchie Levallois; 1 gratoar à museau atipic, pe aşchie cu retuşe subŃiri; 1 raclette pe
vârf pseudo-Levallois; 3 encoches, dintre care una pe couteau à dos natural fără
cortex, alta pe vârf Levallois; 2 denticulate; 1 aşchie masivă Levallois, atipică, cu
encoche largă şi cu retuşe fine, denticulate pe altă latură; 1 aşchie din cuarŃit cu
retuşe subŃiri la extremitatea distală; numeroase deşeuri de cioplire89.
89
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Se constată un foarte scăzut procentaj de piese Levallois (tipice sau
atipice) şi doar câteva unelte cioplite pe suporturi de tip Levallois.
Peştera Spurcată de la Nandru se află la mică distanŃă, în amonte, de
Peştera Curată, tot pe Dealul Peşterii.
În 1994, Al. Păunescu a stabilit profilul peşterii, de sus în jos:
1. sol negru-roşcat, cu fragmente de calcar, de 0,15-0,27 m, cu resturi de
locuire post-paleolitică;
2. lut nisipos, brun, cu fragmente de calcar, de 0,20-0,25 m, steril
arheologic şi faunistic;
3. lut nisipos brun închis, cu mici fragmente de calcar, de 0,10-0,20 m,
cu resturi de locuire gravettiană (nivelul II);
4. lut nisipos brun închis, cu fragmente de calcar, de 0,55-0,70 m, steril
arheologic;
5. lut nisipos, brun-gălbui, cu nuanŃe cenuşii, cu fragmente de calcar, de
0,08-0,20 m, unde se află locuirea musteriană (nivelul I);
6. lut nisipos, brun, cu fragmente de calcar, de 0,03-0,27 m, steril
arheologic;
7. suportul calcaros al peşterii (patul peşterii).
Locuirea musteriană, destul de săracă în resturi de locuire, este reprezentată
de piese litice, oase de mamifere, resturi de cărbuni de la o posibilă vatră.
Resturile faunistice au demonstrat existenŃa numeroaselor specii, cu
predominarea ursului, a calului, dar şi micromamifere. De remarcat prezenŃa
speciei Pliomys lenki (cu o vârstă de aproximativ 30.000 de ani, pentru prima
dată identificat într-o staŃiune aparŃinând Pleistocenului superior de pe
teritoriul României)90.
Inventarul litic, alcătuit din numai 29 piese, este reprezentat de: 1 vârf
Levallois neretuşat, scurt, pe aşchie din silex cu talon faŃetat convex, cu bulb
proeminent; 3 racloare de tip simplu convex: unul pe couteau à dos natural
fără cortex, pe aşchie corticală, al doilea pe aşchie fără cortex, al treilea, pe
aşchie corticală, toate trei din cuarŃit; 1 racloar simplu concav, opus unei
encoche inverse; 1 racloar dublu biconvex pe aşchie Levallois retuşată, din
silex, cu talon faŃetat convex; 1 racloar transversal convex, pe aşchie cu baza
corticală; 2 racloare pe faŃa plană, dintre care unul din silex, altul din cuarŃit,
ambele de tip simplu drept; 1 racloar cu retuşă alternă; 1 străpungător atipic pe
aşchie cu laturile denticulate parŃial; 2 raclete, una pe aşchie din gresie, alta
pe aşchie din silex; 1 troncatură dreaptă retuşată; 1 piesă foliacee bifacială, pe
aşchie din silex, 5 bifaciale: una nucleiformă, cu baza corticală, două de tip
divers (oval-alungite, cu laturile asimetrice), două fragmentare (una plan90

Al.-Cr. Păunesco, Les microvertébrés de la grotte Spurcată (ou la Grotte De Sus – Nandru, dép. de
Hunedoara, Roumanie), în Travaux Institut Spéol. “Emile Racovitza”, 35, 1996, p. 175-196.
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convexă, alta ovalară), toate din cuarŃit. S-au mai descoperit 7 aşchii, una
Levallois, din silex, cu talon diedru, celelalte din cuarŃit.
Prin datarea de 30.000 + 1900 - 1500 B.P. (GrN-14622, pe fragmente de
oase), această locuire de scurtă durată şi de mică intensitate aparŃine unei etape
finale a Musterianului peşterilor carpatice, cu posibile analogii în Peştera Curată.
Peştera Bordu Mare de la Ohaba Ponor este situată în marginea de SE a
satului, fiind săpată într-un pinten de calcar jurasic al MunŃilor Orăştiei.
În anii 1954-1955, C.S. Nicolăescu-Plopşor a stabilit următoarea
succesiune stratigrafică (de jos în sus)91:
1. nivel musterian I, situat pe soclul calcaros (patul peşterii), gros de 0,150,25 m;
2. strat steril arheologic, gros de 0,15-0,27 m;
3. nivel musterian II, gros de 0,17-0,30 m;
4. strat steril arheologic, gros de 0,25-0,70 m, cu numeroase fragmente
de calcar;
5. strat musterian III, foarte bogat, gros de 0,80-1,50 m, împărŃit în 7
niveluri reale de locuire (IIIa-IIIg);
6. strat steril arheologic, gros de 0,13-0,50 m, cu fragmente de calcar;
7. strat musterian IV, împărŃit în două niveluri de locuire (IVa-IVb),
gros de 0,15-0,68 m;
8. strat steril arheologic, gros de 0,10-0,25 m;
9. nivel aurignacian (nivel arheologic V), care în unele spaŃii acoperă
direct nivelul musterian IVb;
10. strat post-paleolitic, gros de 0,03-0,15 m.
Locuirile musteriene constau în vetre de foc, resturi faunistice (micro- şi
macromamifere), resturi osoase paleoantropologice, oase de păsări, piese litice.
Este de precizat şi faptul că, pe baza cărbunilor de lemn din vatra musteriană din
nivelul IIIg, s-a stabilit prezenŃa genurilor Abies şi Pinus.
În campania din 1923 a fost descoperită o falangă de om, iar în cea din
1929, alte două falange, toate trei fiind considerate ca aparŃinând stratului
musterian III. J. Gaál a identificat aceste piese ca aparŃinând celui de al doilea
deget de la piciorul drept (prima falangă, cea din 1923), prima falangă a
degetului arătător de la mâna stângă, respectiv, de la degetul inelar, şi le-a
considerat de vârstă musteriană, atribuindu-le Omului de Neandertal92.
Inventarul litic este destul de variat.
Nivelul musterian I conŃinea numai 63 piese, dintre care, 18, unelte: 5
aşchii Levallois tipice şi atipice; 1 racloar simplu drept; 1 racloar dublu drept91
92

C.S. Nicolăescu-Plopşor et alii, Şantierul arheologic Ohaba Ponor, în MCA, III, 1957, p. 41-50.
C.S. Nicolăescu-Plopşor et alii, op. cit., p. 41-50; O. Necrasov, op. cit., p. 186; Al. Păunescu,
op. cit., p. 274.
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concav; 1 racloar convergent drept; 1 racloar simplu concav pe faŃa plană; 1
gratoar atipic; 1 couteau à dos natural cu cortex; 2 encoches, 2 denticules; 3
piese retuşate; 1 bifacială ovalară atipică.
Nivelul musterian II conŃinea 43 piese şi numai 6 unelte: 1 racloar
simplu concav pe aşchie masivă, din silex; 2 racloare pe faŃa plană, dintre care
unul simplu drept; 1 burin diedru drept; 1 piesă denticulată.
Nivelurile musteriene IIIa şi IIIb aveau 356 piese, dintre care 64 unelte.
La aceste descoperiri se adaugă cele două vetre suprapuse, care au dat vârstele
locuirilor: IIIa: > 40.000 B.P. (GrA 6036, cărbuni, oase, sol ars); 39.200 + 4500
- 2900 B.P. (GrN-11618, cărbuni, cenuşă, sol ars); IIIb: 43.600 + 2800 - 2100
B.P. (GrN-12676, cărbuni, oase, sol); > 41.000 B.P. (GrN-11617, cărbuni,
cenuşă). Piese tipice: 5 aşchii Levallois; 4 vârfuri Levallois şi 2 pseudoLevallois; 1 racloar simplu drept pe aşchie corticală, din gresie; 2 racloare tip
simplu convex; 1 racloar simplu concav; 2 racloare tip dublu drept; 1 racloar de
tip déjeté; 1 racloar transversal convex pe aşchie masivă din silex; 5 racloare pe
faŃa plană; 2 racloare cu retuşă abruptă (unul simplu drept, altul simplu concav);
1 racloar cu retuşă alternă, tip déjeté, pe aşchie ovalară, din silex; 1 racloar
denticulat pe couteau à dos natural cu cortex, din silex; 2 burine atipice, tip
diedru de unghi (unul pe aşchie din silex); 4 perçoirs atipice; 4 couteaux à dos
natural (2 cu cortex, 2 fără cortex); 1 raclette; 1 troncature; 5 encoches (2 cu
encoche duble, 3 cu encoche directe – 1 pe aşchie Levallois, din silex); 1
encoche clactonienne; 7 denticulate (din care 2 din silex); 1 bec burinant
alterne; 3 piese cu scobitură retuşată în vârf, 3 piese diverse: 2 cu retuşe subŃiri,
1 racloar simplu drept, asociat cu burin de unghi pe spărtură, pe aşchie masivă,
tip tranche de citron; 2 bifaciale.
Nivelul musterian IIIc conŃinea 391 piese, dintre care 52 tipice. Acesta
a fost datat la 45.500 + 3500 – 2400 B.P. (GrN-14626, oase din vatră). Piese
tipice: 3 aşchii Levallois; 3 vârfuri Levallois neretuşate, 7 racloare de tip
simplu drept, dintre care unul pe couteau à dos natural cu cortex, din silex, 1
racloar simplu convex, 1 racloar déjeté; 2 racloare tip transversal drept; 8
racloare pe faŃa plană (5 de tip simplu drept, 1 simplu concav, 2 simplu
convex); 1 racloar cu retuşă abruptă; 1 burin diedru, 1 perçoir lateral pe aşchie
din silex; 6 couteaux à dos natural (3 cu cortex, 3 fără cortex); 1 raclette; 1
troncature retuşată; 9 encoches (6 directe, dintre care 2 pe couteaux à dos
natural, 3 inverse); 2 denticulate; 1 piesă cu scobitură retuşată în vârf pe
aşchie din silex; 1 piesă diversă – aşchie cu retuşe inverse subŃiri; 2 piese cu
retuşe abrupte directe; 2 bifaciale, ambele din cuarŃit.
Nivelul musterian IIId conŃinea 205 piese, dar numai 32 tipice: 1 aşchie
Levallois; 5 vârfuri Levallois (2 neretuşate, 3 retuşate, dintre care 1 din silex); 2
racloare de tip simplu convex; 4 racloare tip transversal drept; 1 racloar
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transversal convex; 1 racloar simplu drept, pe faŃa plană, opus unei encoche
inverse; 1 burin diedru de unghi, din silex; 1 perçoir; 3 couteaux à dos natural
cu cortex; 7 encoches (5 directe, 2 inverse); 1 racloar denticulat simplu drept pe
couteau à dos natural fără cortex; 1 piesă cu encoche inversă în vârf; 4 piese cu
retuşe abrupte subŃiri, directe şi alterne.
Nivelul musterian IIIe este mai sărac, cu numai 59 piese, dintre care 11
unelte: 1 aşchie Levallois; 1 vârf Levallois retuşat, din silex, cu retuşe
denticulate groase; 1 racloar simplu drept; 1 racloar pe aşchie masivă; 1 racloar
simplu convex pe faŃa plană; 1 gratoar atipic; 1 burin diedru de unghi pe aşchie;
1 encoche inversă; 2 denticulate, dintre care 1 inversă, din silex; 1 piesă cu
retuşe abrupte subŃiri directe.
Nivelul musterian IIIf este la fel de sărac în utilaj litic, fiind reprezentat
de 61 piese, dintre care 8 tipice: 1 aşchie Levallois; 1 vârf Levallois; 1 racloar
dublu drept; 1 racloar simplu convex pe faŃa plană; 1 racloar simplu drept cu
retuşă abruptă; 1 raclette; 1 hachoir pe aşchie; 1 piesă cu retuşe pe faŃa plană.
Nivelul musterian IIIg are 198 piese, dintre care 32 tipice: 3 aşchii
Levallois tipice; 1 vârf Levallois neretuşat şi 2 retuşate; 2 racloare tip simplu
drept, dintre care 1 pe aşchie corticală din silex, cu retuşe demi-Quina; 1 racloar
transversal drept; 1 racloar déjeté; 3 racloare pe faŃa plană (1 simplu concav, 1
dublu biconcav, 1 convergent convex); 1 racloar cu retuşă abruptă; 1 gratoar
atipic pe aşchie din silex; 1 burin atipic diedru de unghi, pe cuarŃit; 2 couteaux à
dos natural; 6 encoches (3 directe, 2 inverse, 1 alternă - pe aşchii din silex); 3
denticules (2 pe aşchii din cuarŃit, 1 din silex); 2 piese cu scobituri retuşate în
vârf; 2 piese diverse, dintre care 1 din gresie, alta din cuarŃit; 2 piese cu retuşe
abrupte subŃiri, directe şi alterne.
Nivelul musterian IIIh este reprezentat de 441 piese, dintre care 85
tipice: 1 aşchie Levallois tipică; 2 vârfuri Levallois neretuşate şi 2 retuşate; 1
vârf musterian pe vârf Levallois, din silex, cu talon diedru; 9 racloare de tip
simplu drept; 5 racloare tip simplu convex; 1 racloar simplu concav; 2 racloare
déjeté; 2 racloare tip transversal drept; 1 racloar transversal convex; 1 racloar
simplu convex pe faŃa plană; 1 racloar cu retuşă abruptă şi 4 cu retuşă alternă; 4
gratoare atipice, dintre care 3 à museau, unul, pe aşchie din silex fiind asociat
cu un racloar dublu biconcav; 11 couteaux à dos natural (5 cu cortex, 6 fără
cortex); 1 raclette; 14 encoches (10, directă, 3, inversă, 1 dublă, tip ω); 1
encoche clactonienne directă; 6 denticulate; 1 piesă cu scobitură retuşată în
vârf; 1 hachoir pe aşchie din cuarŃit; 2 piese diverse pe aşchii din silex; 5 piese
cu retuşă pe faŃa plană; 7 piese cu retuşă abruptă, directă sau inversă.
În general, în cadrul inventarului litic al stratului musterian III, cu sau fără
precizarea nivelurilor de locuire, indicele Levallois este de numai 5,65%, iar indicele
lamelar, de 4,49%. O constatare importantă merită precizată: apariŃia pieselor de tip
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paleolitic superior (gratoare, burine, perçoirs), chiar şi atipice, cioplite aproape
numai din silex, ceea ce pare să demonstreze apariŃia primelor elemente de tip
paleolitic superior, odată cu schimbarea predominanŃei materiei prime.
Nivelul musterian IVa conŃine 127 piese, dintre care 25 tipice: 1
aşchie Levallois; 2 vârfuri Levallois neretuşate; 2 racloare tip simplu drept;
4 racloare tip simplu convex; 1 racloar déjeté; 1 gratoar atipic pe capăt de
aşchie retuşată, utilizat şi ca racloar dublu drept; 1 burin atipic, diedru pe
aşchie corticală; 1 perçoir atipic pe capăt de lamă masivă, din cuarŃit; 2
couteaux à dos natural cu cortex; 3 encoches (2 inverse, 1 directă); 1 piesă
denticulată; 2 racloare denticulate; 1 piesă cu scobitură la capăt; 1 piesă
diversă; 1 aşchie din silex, retuşată la extremitatea distală; 1 piesă cu retuşă
subŃire inversă; 1 piesă cu retuşă abruptă groasă directă.
Nivelul musterian IVb este datat la 28.780 ± 290 B.P. (GrN-14627,
oase) şi conŃinea numai 49 piese, dintre care 10 unelte: 1 aşchie Levallois
atipică; 1 racloar simplu concav; 1 racloar déjeté; 3 racloare: 2 tip simplu drept,
1 transversal drept, pe faŃa plană; 2 piese cu trunchiere retuşată; 2 denticulate,
una inversă, 1 alternă.
S-a constatat că întregul tehnocomplex este de debitaj Non-Levallois,
aparŃinând unui facies Non-Levallois, caracterizat prin dimensiunile mici şi
mijlocii ale pieselor, de unde şi caracteristicile sale asemănătoare
Charentianului, specific Musterianului peşterilor carpatice.
Peştera Mare sau Peştera Uscată de la Cioclovina este situată la 1,5 km
sud de sat, pe versantul drept al Văii Lunganilor şi a fost săpată în calcarele
jurasice ale MunŃilor Sebeşului. Galeria principală a peşterii a fost exploatată de
Societatea Nitrogen, în anii 1940-1941, pentru a se recolta guano.
Stratigrafia depunerilor a fost stabilită de M. Roska93 (de sus în jos):
1. sol roşu, de 0,08 m;
2. tuf calcaros subŃire;
3. lut brun-nisipos, de 0,40-1,10 m;
4. argilă nisipoasă cu calcar.
Nivelul de locuire se afla în depunerea 3, dar se precizează existenŃa
unei locuiri musteriene şi a uneia aurignaciene.
Vetrele de foc se prezentau sub forma unor aglomerări de cărbuni, dar
şi amenajate.
Se pare că resturile faunistice aparŃineau celor două specii, dar au fost
găsite şi oase de Ursus arctos, Felis spelaea, Canis lupus, Capra ibex.
Inventarul litic, studiat de H. Breuil şi M. Roska, a fost atribuit
Musterianului şi Aurignacianului, numai pe criterii tehnico-tipologice: aşchie
93

M. Roska, Notă preliminară asupra cercetărilor făcute în Ardeal în cursul anului 1928, în
Anuarul Institutului Geologic al României, XIV, 1930, p. 79-98.
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Levallois, parŃial retuşată, cu talon faŃetat; piesă cu scobitură retuşată pe o latură
şi retuşe inverse, pe cealaltă; aşchie neretuşată; aşchie cu urme de intensă rulare;
aşchie retuşată cu retuşe inverse; gratoar dublu drept-convex, pe aşchie; piesă cu
scobitură retuşată directă; racloar cu retuşe alterne, pe aşchie masivă; racloar
simplu drept pe faŃa plană; denticulată pe aşchie masivă; 2 racloare de tip
simplu concav, cu retuşe subŃiri, directe. Ambii specialişti – abatele H. Breuil şi
M. Roska – precizează şi existenŃa deşeurilor de cioplire. Aşadar, din punct de
vedere tehnico-tipologic au existat două niveluri reale de locuire, aparŃinând
celor două culturi arheologice94.
O importanŃă deosebită au descoperirile paleoantropologice, chiar dacă
acestea par să aparŃină lui Homo sapiens sapiens. În urma exploatărilor de fosfaŃi,
în anii 1941-1942, a fost descoperit un craniu întreg, într-o depunere de nisip
argilos, de culoare galben-roşiatică, în asociere cu o lamă macrolitică cu retuşe
denticulate, o lamă mijlocie fin retuşată pe ambele laturi, o aşchie neretuşată, 3
cranii şi vertebre de Ursus spelaeus. Fr. Rainer şi I. Simionescu95 au analizat
craniul uman şi au ajuns la concluzia că aparŃine unei femei de 30-40 de ani, cu
trăsături de tip Předmosti, fiind datat în interstadiul Würm I-II, de factură
aurignaciană96. Acest craniu a fost datat la 29.000 ± 700 B.P. (LuA-5229).
Recenta descoperire a unor resturi paleontropologice din Peştera cu
oase, din MunŃii Apuseni, atribuite celor mai vechi reprezentanŃi Homo sapiens
de pe întregul continent, readuce în discuŃie şi descoperirile de la Baia de Fier şi
Cioclovina, a căror poziŃie stratigrafică este incertă, iar asocierea cu piese litice
sau cu resturi faunistice nu este de natură să precizeze încadrarea lor cronoculturală şi paleoantropologică.
Peştera Mare - Peştera Liliecilor din Moeciu este situată în marginea de
ENE a satului, fiind săpată în calcarul jurasic şi formată dintr-o singură galerie.
Au fost identificate 4 niveluri de locuire:
I. post-paleolitic;
II. nivel gravettian, gros de 0,04-0,09 m;
III. strat steril arheologic, de 0,05-0,10 m;
IV. nivel aurignacian, gros de 0,10-0,20 m;
V. strat steril arheologic, de 0,30-0,40 m;
VI. nivel musterian, gros de 0,35-0,40 m, situat pe soclul calcaros, sau
pe o altă depunere sterilă, de 0,05-0,25 m97.

94

H. Breuil, op. cit., 193-215.
Fr. Rainer şi I. Simionescu, Sur le premier crâne d’homme paleolithique trouvé en Roumanie,
în An. Ac. Rom., Mem. Sect. St., S. III, 1942, p. 18.
96
C.S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit., 1957, p. 43.
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Al. Păunescu, op. cit., p. 319-320.
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Nivelul musterian este reprezentat de numai 44 piese litice, în asociere
cu oase de urs, vulpe, leu, fără micromamifere98.
Datarea nivelului musterian, realizată pe oase de animale, a precizat
vârsta de 38.700 ± 850 B.P. (GrN-14618).
Potrivit tipologiei lui Al. Păunescu99, inventarul litic este compus din: 2
aşchii Levallois, neretuşate; 1 lamă Levallois retuşată la extremitatea distală; 4
vârfuri Levallois, dintre care 1 vârf musterian cu retuşe denticulate pe ambele
laturi; 1 racloar simplu drept; 3 racloare de tip simplu convex, dintre care unul cu
retuşe tip La Quina; 1 racloar dublu drept, uşor denticulat, pe aşchie cu talon
diedru; 1 racloar dublu drept-concav, pe aşchie cu talon diedru; 1 racloar
transversal convex pe aşchie cu talon neted; 1 racloar déjeté pe aşchie parŃial
corticală; racloar simplu drept şi altul, simplu convex cu retuşe demi-Quina,
ambele tip pe faŃa plană; 2 racloare cu retuşă alternă; 1 couteau à dos natural fără
cortex pe aşchie cu talon cortical; 1 piesă cu trunchiere retuşată, pe lamă din silex
cu retuşe denticulate pe o latură; 5 encoches pe aşchii din cuarŃit şi gresie; 6
denticulate: 3 pe lame Levallois, 2 pe aşchii de silex şi cuarŃit, 1 pe vârf Levallois
cu retuşe denticulate; 2 lame fragmentare, dintre care una cu retuşe fine de
folosire, alta cu retuşe inverse pe o latură; 4 aşchii neretuşate, 4 deşeuri de
cioplire. După cum am văzut, materia primă este alcătuită din cuarŃit, gresie, silex.
Toate piesele sunt de dimensiuni mijlocii. Se constată preponderenŃa tipologică a
racloarelor şi folosirea tehnicii Levallois.
Peştera Valea Coacăzei este situată la 3-3,5 km SSV de Peştera
Liliecilor, aproape de confluenŃa Văii Strâmba cu Valea Coacăzei. Ea are două
deschideri: una largă, spre sud, unde este intrarea propriu-zisă, alta spre fundul
ei, de fapt o spărtură în tavan.
A. Prox a stabilit existenŃa a 6 straturi, dintre care stratul 5 (lut galbencenuşiu) conŃinea oase de animale: urs de peşteră, hienă, vulpe, lup, cerb, Ńap de
munte, dar şi 3 lame de jasp, 2 aşchii de silex100.
În acest profil, de 2,50 m, au fost identificate 4 niveluri de locuire:
A. Musterian, gros de 0,15-0,25 m, situat în solul galben-nisipos;
B. Aurignacian, gros de 0,15-0,30 m, în solul gălbui-roşcat, deci fără
un strat steril, intermediar;
C. Gravettian, gros de 0,20-0,25 m, în solul gălbui închis, nisipos.
Nivelul I, musterian este relativ sărac, cu numai 29 piese recoltate în
sondajul lui Al. Păunescu; se mai precizează descoperirea resturilor unei vetre
98

C.S. Nicolăescu-Plopşor, Raport preliminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956, în
MCA, V, 1959, p. 26-29; M. Dumitrescu, Anexa I, în MCA, V, 1959, p. 29-30.
99
Al. Păunescu, op. cit., p. 323.
100
C.S. Nicolăescu-Plopşor et alii, Cercetări paleolitice în peşterile din łara Bârsei, în MCA,
VII, 1961, p.18.
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de foc şi a oaselor de animale: urs, vulpe, lup, leu, micromamifere care indică o
ameliorare climatică în timpul locuirii musteriene şi o oarecare extindere a
pădurii şi umiditate moderată101.
Inventarul litic: 2 racloare, dintre care unul transversal drept, asociat
cu o encoche laterală, pe aşchie de radiolarit, alt racloar fiind simplu convex,
pe aşchie din cuarŃit; 2 encoches, una pe aşchie din gresie, alta pe aşchie din
cuarŃit; 1 aşchie cu talon diedru, parŃial fin denticulată, din gresie; 1 perçoir
atipic (bec) opus unei encoche duble, pe aşchie cu talon faŃetat convex, din
silex; 1 chopping-tool pe galet ovalar, din silex, descoperit în interiorul vetrei;
2 lame fragmentare, neretuşate, una din gresie, alta din cuarŃit; 19 aşchii
neretuşate (14 din cuarŃit, 2 silex, 2 gresie, 1 tuf); 1 galet din cuarŃit.
Vatra era de formă oval-prelungă, cu partea centrală protejată de
pietre de calcar. Eşantionul de cărbuni, oase şi sol ars, a precizat vârsta
locuirii: 34.400 ± 500 B.P. (GrN-16141)102. Peştera Gura Cheii-Râşnov este
situată la 8 km ESE de oraşul Râşnov, în calcarele de pe versantul drept al
pârâului Cheia, aproape de intrarea în Cheile Râşnoavei.
Din punct de vedere arheologic, au fost identificate 2 niveluri de locuire
musteriană (I şi II, situate în solul negricios-brun, nisipos), un nivel aurignacian
(III, situat la partea superioară a solului roşcat închis, lutos-nisipos) şi un altul,
gravettian (IV, situat la partea superioară a solului roşcat, nisipos-lutos).
Nivelul I musterian, foarte sărac în materiale arheologice, era foarte
subŃire, de 0,05-0,10 m. Atât sub el, cât şi deasupra se afla câte un nivel, subŃire,
steril arheologic. În nivelul de locuire s-au descoperit oase de Ursus spelaeus,
câteva fragmente de cărbuni şi piese litice: 2 aşchii neretuşate, din silex şi
cuarŃit; 1 lamă neretuşată, din silex; 1 aşchie de cuarŃit, cu retuşe la extremitatea
distală; 1 aşchie din cuarŃit, cu retuşe fine, denticulate; 1 deşeu de cioplire; 1
galet fragmentar, din cuarŃit.
Nivelul II musterian, gros de 0,20-0,60 m, cuprindea două vetre
suprapuse, una la baza nivelului şi alta la partea sa superioară. Ambele vetre
erau de tip simplu, neamenajat, cu fragmente de cărbuni, cenuşă, oase de
animale, unele parŃial arse.
Cronologia absolută a depozitului stratigrafic a fost asigurată de mai
multe datări:
1. depunerea 1, sterilă, din baza sedimentului, 44.900 + 1800 - 1500
B.P. (GrN-13010, oase nearse);
2. vatra de la baza nivelului II musterian, 33.300 ± 900 B.P. (GrN13009, colagen);
101
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3. oase de la mijlocul nivelului II musterian, 30.450 ± 300 B.P. (GrN13008);
4. vatra de la partea superioară a nivelului II musterian, 29.700 + 1700
- 1400 B.P. (GrN-11619, cărbuni şi cenuşă);
5. aceeaşi vatră din nivelul II musterian, 28.900 + 2400 - 1800 B.P.
(GrN-14620, cărbuni, oase şi sol ars)103.
Resturile faunistice sunt reprezentate de: urs, predominant în toate
depunerile cu locuiri musteriene, vulpe, Capra ibex, cerb, de microvertebrate
şi păsări104.
Inventarul litic al nivelului II musterian este alcătuit din 39 piese: 18
aşchii neretuşate; 2 aşchii fin retuşate; 2 aşchii Levallois; 1 vârf Levallois cu
talon faŃetat drept şi cu retuşe alterne; 7 racloare, dintre care 1 simplu convex pe
couteau à dos natural cu cortex, cu talon diedru, 2 de tip simplu concav, 1 dublu
biconvex, 1 dublu drept, 1 cu retuşă alternă, 1 simplu convex pe faŃa plană; 1
raclette; 2 piese cu scobitură retuşată; 3 denticulate, dintre care 1 pe aşchie
Levallois cu retuşe denticulate; 1 burin de unghi pe spărtură; 1 nucleu masiv,
inform; 1 percutor din gresie; 2 galete din gresie şi cuarŃit.
Cariera Veche de la Ileanda-Perii Vadului se află în marginea satului, pe un
rest din terasa a IV-a a Someşului, pe versantul drept, aproape de confluenŃa sa cu
pârâul Valea Seacă.
Pornind de la stratigrafia arheologică, opiniile sunt împărŃite în ceea ce
priveşte încadrarea culturală a celor două niveluri de locuire: M. Bitiri consideră
că primul nivel (I) aparŃine unei etape timpurii a Paleoliticului superior, iar al
doilea (II), finalului Paleoliticului superior, cu precizarea că primul nivel este
situat în orizontul B, între 0,40-0,70 m. Pe criterii strict tipologice, Al. Păunescu
apreciază că primul nivel poate fi atribuit Musterianului (final), iar al doilea,
Gravettianului.
Se precizează lipsa totală a vetrelor, a resturilor de cărbuni, şi a
resturilor faunistice.
Din studierea listei tipologice prezentată în acest tabel, constatăm că,
dintre cele peste 170 piese litice, numai 47 sunt unelte. Acestea au fost cioplite
pe aşchii din roci locale: cuarŃit (30%), gresie (37%), marnă (21%), silex de
diferite nuanŃe (12%), iar în ceea ce priveşte dimensiunile pieselor (total, nu
numai al uneltelor), s-au constatat următoarele procentaje: mărime mijlocie,
80%; macrolitice, 13%; microlitice, 7%. Nu se poate afirma cu certitudine dacă
cioplirea uneltelor s-a făcut pe locul staŃiunii, căci dechets de taille nu sunt
103
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foarte numeroase, dar se înscriu printre materialele atipice, alături de aşchii,
lame şi alte produse primare de debitaj.
Predomină piesele pe suporturi Levallois, encoches, couteaux à dos
natural, cu sau fără cortex, racloirs. PrezenŃa unor piese care, tipologic fac serie
în Paleoliticul superior, poate atribui acestui tehnocomplex caracteristicile unui
Musterian întârziat, cu unele elemente de analogie în peşterile carpatice.
StaŃiunea de pe Dealul Buşag (Coasta Buşagului) se află în Depresiunea
Baia Mare, în marginea de NNE a satului, pe un platou de aproximativ 200 m, pe
care procesele de eroziune, uneori accelerată, au distrus sedimentele aproape în
permanenŃă, astfel că straturile sterile dintre nivelurile reale de locuire nu mai există.
Acesta poate fi motivul pentru care cele trei niveluri de locuire paleolitică se
încadrează pe un profil de aproximativ 0,70 m.
M. Bitiri105 a identificat aici două niveluri de locuire, atribuite, primul
(cel mai vechi, situat între 0,40-0,80 m) Paleoliticului superior de început, al
doilea, superior, pe care îl datează în Gravettianul final. Ambele niveluri de
locuire se caracterizează prin lipsa totală a vetrelor (fie şi fragmentare, sau
pete de arsură), ca şi a resturilor faunistice.
Pe criterii strict tipologice, Al. Păunescu apreciază că la Buşag ar putea
exista 3 niveluri de locuire: nivelul I, cel mai vechi, de factură musteriană,
nivelul II, atribuit Aurignacianului şi nivelul III, pe care îl datează în Gravettian.
Tehnocomplexul musterian conŃine numai 96 de piese, dintre care, 36 sunt
tipice. Fără a se calcula procentaje, se constată preponderenŃa racloarelor, iar
tehnica Levallois este cunoscută, dar folosită într-o pondere nesemnificativă. S-au
folosit materii prime din prundişurile văilor Someş şi Tăuaş (afluent al Someşului):
silex, opal, alte materii prime locale. Ca şi în alte staŃiuni din zonă, majoritatea
pieselor sunt de mărime mijlocie (82 piese), macrolitice (11 piese) şi microlitice (3).
Nu apar dechets de taille, ci doar produse primare de debitaj, între care aşchiile
(unele corticale) se află în majoritate. Din aceste puncte de vedere, îndeosebi
tipologice, caracteristicile musteriene ale tehnocomplexului par să fie relevante.
Coasta Boineştilor se ală la 1 km vest de sat, pe partea superioară a
platoului cu acelaşi nume, între pâraiele Lechincioara şi Valea Rea106. Din punct
de vedere arheologic, au fost evidenŃiate trei niveluri de locuire:
I. inferior, atribuit Musterianului superior, cu o grosime de 0,20-0,25 m;
II. atribuit Aurignacianului mijlociu, cu o grosime de 0,20-0,40 m;
III. nivelul superior, atribuit Gravettianului, gros de 0,30-0,40 m107.
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S-a precizat lipsa depunerilor sterile între nivelurile arheologice, ceea ce
presupune existenŃa unor fenomene geologice care au determinat distrugerea
acestor orizonturi litologice. Poate că tot acestor fenomene li se datorează şi
lipsa totală a resturilor de vetre ori a celor faunistice.
Nivelul I este reprezentat de 200 piese litice, dintre care numai 62 sunt
finite108. Constatăm cunoaşterea şi utilizarea tehnicii Levallois de cioplire, cu
eclats, lames, pointes, apoi, prezenŃa racloarelor, pieselor cu encoche şi a
denticulatelor. Au fost descoperite puŃine dechets de taille, produsele primare de
debitaj fiind reprezentate de aşchii şi lame neretuşate, unele corticale, nuclee
aflate în diverse stadii de cioplire. Dimensiunile pieselor sunt mici şi mari, fără
caracteristici deosebite, care să imprime acestui tehnocomplex un caracter
deosebit. Caracteristicile, tipurile de unelte, numărul acestora, imprimă acestui
utilaj trăsături musteriene, dar lipsa unor determinări de cronologie absolută, ori
a unor procentaje, nu permite precizări crono-culturale detaliate.
StaŃiunea Remetea Somoş I de pe Dealul Somoş este situată la 1 km nord
de sat, pe versantul drept al pârâului Tur. Dealul Somoş are aspectul dat de două
înălŃimi, cu altitudinea de 200 m, iar staŃiunea se află în partea mai joasă dintre ele.
Din punct de vedere arheologic, au fost identificate 3 niveluri reale de
locuire, pe un profil de aproximativ 0,75 m, fără straturi sterile între ele:
I. inferior, situat în depunerea 3 şi la partea inferioară a depunerii 2, cu
grosimea de 0,20-0,25 m, cu materiale de factură musteriană;
II. situat în depunerea 2, gros de 0,10-0,15 m, cu materiale
aurignaciene;
III. de aspect gravettian, situat în depunerile 2 şi 1, gros de 0,10-0,20 m.
Datorită proceselor geologice, straturile sterile au fost înlăturate,
probabil şi alte resturi de locuire (vetre, resturi faunistice), astfel că stratigrafia
staŃiunii a fost realizată îndeosebi pe principii tehnico-tipologice.
Nivelul I, inferior, este reprezentat de 225 piese litice, dintre care 26
unelte, cioplite din opal, gresie, cuarŃit, silex, jasp109.
Constatăm o destul de slabă pondere a uneltelor finite, între care domină
racloarele. Tehnica Levallois este slab reprezentată. Bifacialele, piesele cu
encoches, denticules, nucleele discoidale, globulare, ovalare, în asociere cu
racloarele, dau aspectul de utilaj musterian; prezenŃa, chiar şi sporadică a unor
piese de tip Paleolitic superior (burin atipic sau diedru – chiar şi asociat cu
racloar simplu concav), imprimă un caracter musterian întârziat, care, de altfel,
se încadrează printre locuirile aproape similare din peşterile carpatice, sau
printre aşezările deschise din Banat.
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Precizăm că tot la Remetea Oaşului a fost descoperită staŃiunea RemeteaSomoş II, cu caracteristici aproape identice în ceea ce priveşte stratigrafia
geologică şi arheologică, dar nivelul I, inferior, încadrat în Musterian, conŃine prea
puŃine unelte caracteristice pentru a putea fi încadrat cu certitudine într-un
Musterian, chiar şi superior110.

LE PALÉOLITHIQUE ET L’EPIPALEOLITHIQUE-LE MÉSOLITHIQUE DU
TERRITOIRE DE LA TRANSYLVANIE ET DES ZONES AVOISINÉES
Résumé
A travers le territoire de la Roumanie, entre le Prut et la Tissa, le Paléolithique
inférieur est représenté par des découvertes de surface, à restes d’habitat en position
secondaire, à la différence de l’espace pruto-dniestréen, où les niveaux d’habitat sont in
situ, étant dépistés par des recherches systématiques, dans des sites pluristratifiés.
Il faut préciser que la plupart des découvertes sont situées sur le Piémont
Cotmeana et sur la partie plus haute de la Plaine Roumaine. Les plus de 1000 pièces,
taillées en silex (pour la plupart), et aussi en quartzite, ont été découvertes dans des
dépôts remaniés, situés dans les alluvions des rivières Argeş et Olt, et aussi dans ceux
des affluents de ceux-ci (Dâmbovnic, Mozac, Cotmeana, OlteŃ, Topolog, Dârjov etc.).
Du point de vue typologique, ces pièces sont de type chopping-tools et choppers, mais
on a aussi dépisté des éclats, protobifaces, bifaces de style “abbévillien” et “acheuléen”.
La forme de ces pièces est diverse: ovalaire, ovale - allongée, discoïdale, amygdaloïde,
triangulaire, sous-triangulaire, cordiforme, même nucléiforme. Nous précisons aussi le
fait que certaines de ces pièces ont été découvertes en association à des éclats et lames
de type Levallois, ce qui semble naturel, compte tenu de leur position remaniée, dans
les graviers des cours d’eau mentionnés. Il est tout aussi important à retenir le fait que
certaines des pièces lithiques ont été découvertes en association ou dans l’immédiate
proximité de restes faunistiques, parmi lesquels on signale Archidiskodon meridionalis,
Dicerorhinus etruscus. Parce que les deux espèces appartiennent à des périodes
géochronologiques différentes, certains encadrements peuvent être faits aussi par leur
présence, dans le sens que les matériaux lithiques découverts en association à
Archidiskodon Meridionalis pourraient être datés avant le Cromérien, et ceux situés à
côté de Dicerorhinus etruscus pourraient appartenir à une étape post-cromérienne.
Les découvertes de Bugiuleşti-Valea lui Grăunceanu ont capté l’attention des
spécialistes depuis longtemps, par l’importance des points fossilifères qui, par
l’association faunistique, suggèrent l’existence d’un climat spécifique à la limite Pliocène
- Pléistocène dans notre espace, surtout par les affinités avec la faune de Senèze.
Nous précisons aussi le fait qu’à travers tout l’espace géographique entre la Tissa,
le Prut et le Danube, on a fait de nombreuses autres découvertes de matériaux lithiques
110

M. Bitiri, op. cit., p. 80-82; Al. Păunescu, op. cit., p. 524-526.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

70

V. Chirica, C.-V. Chirica

encadrés, typologiquement, dans le Paléolithique inférieur. Celles-ci ont un caractère
absolument isolé, leur nombre étant très limité et ne contribuant que statistiquement (en le
rapportant à la zone géographique dans son ensemble) à une évaluation à caractère général
de la présence des éléments spécifiques des plus anciens habitats humains. D’autre part, la
découverte des nombreux points fossilifères, où jusqu’à présent on n’a découvert que des
restes de faune pléistocène, et aussi la présence des matériaux lithiques en association à des
restes faunistiques pléistocènes, créent une image plus complète concernant une certaine
intensité d’habitat du territoire de la Roumanie. Evidemment, à ces découvertes il faudrait
ajouter celles de tout l’espace carpato-dniestréen et central-européen, pour pouvoir créer
l’image d’ensemble des habitats des communautés humaines pendant la période de
référence. De ce point de vue, nous considérons qu’il n’est pas absolument nécessaire de
nous raccorder aux découvertes du Paléolithique inférieur au niveau continental, à cause
d’une certaine incertitude des découvertes de l’espace géographique pris en considération
dans le cadre de notre démarche.
A partir des recherches et des découvertes archéologiques, on constate une
véritable « explosion » des habitats humains dans le Paléolithique moyen, possiblement
plus intenses que ceux du Paléolithique supérieur ancien, surtout dans les grottes
carpatiques. On a identifié les deux types principaux de campements: a, dans des
grottes, considérées comme étant des abris naturels, à l’intérieur desquelles on n’a pas
identifié des aménagements spéciaux d’habitat tel que ce fut le cas dans d’autres
espaces géographiques; b, sites de plein air, situés sur les terrasses des rivières ou sur
d’autres formes de relief, mais ni dans le cadre de ces campements on n’a pas signalé
des structures spéciales d’habitat. Une autre caractéristique de l’ « espace de
Transylvanie » est constituée par le fait que les grottes carpatiques ont été utilisées pas
seulement pendant le Paléolithique moyen, mais aussi (en certains cas) pendant les deux
périodes du Paléolithique supérieur. En ces circonstances, et pour ne pas créer de
difficultés dans la réception et compréhension du phénomène historique des habitats
humains, avec toutes leurs caractéristiques, mais différenciées chronologiquement et
culturellement, nous mentionons toutes les séquences d’habitat des sites pluristratifiés,
alors que la présentation des caractéristiques propres sera faite selon des critères chronoculturels. Nous considérons une autre précision nécessaire: à cause de l’importance des
découvertes de Peştera Cioarei-Boroşteni et de Baia de Fier, nous avons inclus ces
technocomplexes aussi, avec tout leur ensemble de caractéristiques des habitats, dans
l’espace géographique de la Transylvanie, plus précisément parmi les grottes
carpatiques à restes d’habitat humain. De l’analyse de tous les composants des habitats,
nous constatons certaines différences marquantes entre les technocomplexes spécifiques
aux niveaux d’habitat des cavernes et ceux de plein air, y compris la présence ou
l’absence des structures d’habitat (aménagements habitables spéciaux, des foyers, des
ateliers de taille), des associations faunistiques ou des possibilités de connaissance du
tapis végétal (paléo- flore). Il semble qu’au moins en partie, certaines différences sont
dues aux aspects chronologiques des habitats, dans le sens de l’antériorité des
campements des grottes par rapport à ceux situé en plein air. La présentation des plus
éloquents éléments qui composent l’ensemble des habitats appartenant au Paléolithique
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moyen s’impose pour la connaissance et la compréhension de la dynamique de ceux-ci
en corrélation avec les facteurs du milieu environnant.
La transition du Paléolithique moyen à celui supérieur, de l’Homme de
Neandertal à l’homme modern, l’apparition des technocomplexes basés sur l’industrie
lamellaire, y compris d’un autre comportement des communautés humaines constituent
un autre problème important de la Préhistoire ancienne. Toute cette problématique est
accentuée à cause de la fragmentation et de l’insuffisance des informations (une
condition qui persiste depuis quelque temps), des certaines opinions restées
“classiques”, conformément auxquelles tout habitat qui est constaté stratigraphiquement
et industriellement (technico-typologiquement) entre le Moustérien et le Gravettien doit
appartenir à l’ Aurignacien.
A cause de l’absence de repères très clairs dans l’attribution des
technocomplexes (y compris des niveaux réels d’habitat), nous avons introduit une
nouvelle différenciation chrono-culturelle: Paléolithique supérieur ancien et
Paléolithique supérieur récent, pour couvrir tout le spectre des habitats de l’homme
moderne dans l’espace carpato-dniestréen. Donc, selon nous, les habitats considérés
aurignaciens dans la littérature roumaine de spécialité (situés, en Transylvanie, entre les
niveaux moustériens et gravettiens (Gura Cheii-Râşnov, par exemple), doivent être
inclus en ce que nous avons nommé le Paléolithique supérieur ancien.
Nous constatons une situation à degré de généralisation: les sites des grottes
carpatiques, sans exception, connaissent des habitats sporadiques, de courte durée, à
outillages lithiques parfois insignifiants, même s’il existe, parfois, d’autres composants
des campements (faune, foyers etc.); les habitats en plein air sont plus riches en
outillage lithique, mais, à l’intérieurs de ceux-ci les séquences d’Oaş et de Maramureş
sont quasiment ou même complètement dépourvues de foyers, ateliers de taille, restes
faunistiques, ce qui diminue considérablement le spectre des éléments d’analyse et
d’encadrement chronologique et culturel.
Nous incluons dans le syntagme le Paléolithique supérieur récent les sites et
les niveaux d’habitat des grottes ou en plein air, à aspect gravettien ou épigravettien,
caractérisés par la position stratigraphique, la composition de l’outillage lithique, ou
l’âge. Une sommaire statistique de ces habitats indique l’existence du plus récent niveau
d’habitat dans des grottes ou des sites en plein air pluristratifiés: les grottes Peştera
Liliecilor et Valea Coacăzei de Moieciu, Gura Cheii-Râşnov, Buşag, Remetea-Somoş I
et II (chacun de ces sites ayant des niveaux d’habitat attribués au Paléolithique moyen et
à tout le Paléolithique supérieur); il existe des sites habités seulement pendant le
Moustérien et le Gravettien: Nandru (les deux grottes), Ileanda, et d’autres aussi,
habités seulement pendant le Paléolithique supérieur ancien et récent: Călineşti I,
Cremenea-În PoieniŃă. Nous précisons aussi que, par exemple, à Nandru-Peştera
Curată, l’habitat à caractère gravettien est représenté par un seul fragment de lamelle
en silex, sans retouches; à Peştera Spurcată, la présence gravettienne est réduite à deux
grattoirs microlithiques, sur éclat, en silex, associés à des fragments de charbon et os
d’animaux, dont certains à traces de brûlure, et la liste n’est pas exhaustive.
A travers le territoire de la Roumanie, l’Epipaléolithique peut être daté entre la
fin des périodes glaciaires (l’oscillation Alleröd) et la fin du Préboréal (les millénaires I-
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IX BP). Si nous prenons en considération le Mésolithique aussi, comme étape
chronologiquement séparée, cette période peut s’étendre aussi aux oscillations
climatiques Boréal et Atlantique, donc jusqu’à 7.500-7.000 BP.
Une courte précision sur la terminologie s’impose, à notre avis. Nous
considérons que l’Epipaléolithique est constitué des cultures archéologiques locales du
Paléolithique supérieur, qui ont survécu dans le post-glaciaire; on a identifié aussi des
cultures allogènes, qui ont pénétré sur le territoire carpato-dniestréen (l’Azilien ou le
Romanello-Azilien, le Swidérien, le Tardénoisien). Elles représentent donc des
survivances paléolithiques dans le nouveau milieu écologique, adaptées aux nécessités
de moment, imposées par les changements climatiques profonds, qui ont déterminé des
modifications quasi-essentielles dans la flore et la faune. Le Mésolithique représente
l’ensemble de cultures archéologiques et d’activités humaines de la période de temps
immédiatement antérieure à la néolithisation.
Les définitions données aux deux termes sont nuancées: l’Epipaléolithique
comprend “ l’ensemble des cultures qui débutent à la fin de la dernière glaciation et
finissent dans le Néolithique, vers 3.000 ans BC”, et le Mésolithique désigne les cultures
“dirigées surtout vers la production et sédentarisées, mais dépendantes encore en grande
partie des nécessités de la chasse”. Selon une autre opinion, il n’existe pas une césure
totale entre les industries épigravettiennes de la fin de la dernière glaciation et celles postglaciaires, dénommées “épi-tardigravettiennes” qui se néolithisent. Une situation similaire
est constatée aussi sur le territoire de la Roumanie, où les habitats culturellement et
chronologiquement encadrés dans cette période, contiennent à coup sûr beaucoup
d’éléments technico-typologiques du Gravettien tardif, et aussi des pièces géométriques,
spécifiques aux premières cultures du Néolithique ancien. De ce point de vue, dans le
cadre des trois grands groupes culturels, que nous avons considérés comme spécifiques à
toute la période Epipaléolithique-Mésolithique, nous avons identifié les sites
épigravettiens tardifs du sud de la Moldavie, de Dobroudja, de Valachie et de Banat, puis
les sites tardénoisiens (à aspect nord - pontique ou nord-ouest pontique), connus dans le
nord-est de la Moldavie et la Transylvanie, et, enfin, le Mésolithique de type Schela
Cladovei (= Lepenski Vir) de la zone des Portes de Fer. Donc, le Tardénoisien de
Transylvanie peut appartenir culturellement et chronologiquement à cette période,
lorsqu’on utilise les types d’outils combinés, de type épigravettien tardif et néolithique
ancien, mais l’économie des communautés humaines est basée seulement sur la chasse et
la cueillette, même si les habitats sont datés pendant le VIIIe millénaire BP.
LÉGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Pièces lithiques de Paléolithique inférieur de Tetoiu (1-4), Sandominic (5),
Racovita (6) (selon Al. Păunescu).
Fig. 2. Bifaces moustériennes de Nandru-Grotte Spurcata (1), Remetea-Şomoş I (2, 4),
Iosaşel (5) (selon M. Bitiri).
Fig. 3. Racloirs à enlovements bifaces de Remetea-Şomoş II (1-2), Boineşti (3) (selon
M. Bitiri).
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Fig. 4. Pièces lithiques de Ohaba Ponor (selon M. Roska).
Fig. 5. Pièces lithiques de Boineşti, niv. I (selon M. Bitiri).
Fig. 6. Pièces en silex et en quartzit: Ohaba Ponor (1), Baia de Fier (2-3, 6-7, 11),
Cheia-Dobroudja (4), Nandru-Grotte Curată (5, 8-9) (selon Al. Păunescu).
Fig. 7. Phalanges de Ohaba Ponor (1-3), poignard en os d’ours de Grotte Muierii (4)
(selon Al. Păunescu).
Fig. 8. Outils en silex de Cremenea-Sita Buzăului, de Paléolithique supérieur ancien
(selon Al. Păunescu).
Fig. 9. Outils en silex et en os de Baia de Fier. Paléolithique supérieur ancien (selon Al.
Păunescu).
Fig. 10. Outils tardénoisiens de Costanda-LădăuŃi (selon Al. Păunescu).
Fig. 11. Outils tardénoisiens de Cremenea-Sita Buzăului (selon Al. Păunescu).
Fig. 12. Outils tardénoisiens de Ciumeşti (1-7, 9-10, 15-18, 20-22, 27-30, 34, 37) et GîlmaRoate-Sita Buzăului (8, 11-14, 19, 23-26, 31-33, 35-36, 38-39) (selon Al. Păunescu).
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