DESCOPERffii PALEOLITICE IN JUDEŢELE
NEAMŢ ŞI VASLUI
V. ·cAPITANU

Bazinul Bistriţei a oferit din cele mai vechi timpuri condiţii prielnice
de locuire omenească.
Cercetările arheologice pentru epoca paleolitică efectuate de C. S. Ni
colăescu-Plopşor şi colaboratorii săi la Ceahlău, Bistricioara, Buda, Lespezi.
Scaune-Ceahlău şi Bardos-Bicaz-Chei aveau să afirme din plin acest lucru.
La Îndemnul profesorului C. S. Nicolăescu-Plopşor am reluat cu ani în
urmă1 cercetarea paleoliticului pe Valea Bistriţei, in zona Carpaţilor răsări
teni precum şi în judeţul Vaslui, descoperind noi şi importante puncte
aparţinînd paleoliticului superior şi epipaleoliticului.
I. Sondajul de la Poiana Cireşului-Piatra Neamt
In luna august 1 968, cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse la
Bîtca Doamnei, în cetăţuia dacică, cu permisiunea conducerii Muzeului de
Arheologie din Piatra Neamţ şi cu aprobarea Institutului de Arheologie al
Academiei R.S.R., am trecut la efectuarea unui sondaj pe partea stîngă a
terasei superioare a Bistriţei, în punctul cunoscut de localnici .,Poiana
Cireşului" 1•
In anul 1963, cînd s-a executat şoseaua pentru a lega oraşul Piatra
Neamţ de Anexa Doamna, muncitorii au descoperit printre pietre şi pă
mintul adus de şuvoaiele de apă, şi cîteva bucăţi de cremene pe care le-au
predat muzeului din localitate.
Cercetările efectuate la faţa locului de către C. Scorpan au dus la cno
cluzia că aş.chiile respective de cremene descoperite de muncitori fuseseră
aduse la vale de torenţii puternici care se formau în urma ploilor sau a
topirii zăpezilor de pe muntele Cernegura.
Punctul unde a fost descoperită aşezarea paleoliticăi se află la o alti
tudine de cea. 4...:.._500 m., intr-un loc prielnic ce a favorizat cu mii de ani
in urmă sălăşluirea unei comunităţi aparţinînd paleoliticului superior.
1. Aducem şi pe aceastA cale multumirile noastre tov. Virgil Mihi!.ilescu-Birliba de
la Muzeul din Piatra Neamţ, care ne-a pus la dispoziţie fondurile necesare pentru
efectuarea sondajului arheologic la Poiana Cireşului.
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Punctul Poiana Cireşului îndreptăţeşt� întru-totul să i se spună aşa,
deoarece se prezintă .chiar ca o poiană care coboară uşor in pantă.
In partea de nord a acestei poieni se află un mamelon orientat est
vest care formează! în partea sa superioară un adevărat platou ce înscrie
o suprafaţă de aproximativ 1000 m.p.
Sondajul efectuat de C. Scorpan în 1 963 a cuprins o secţiune de 1 0
m x 1 ,50 m., reuşind să descopere cea. 2 1 6 2 piese litice din care 9 1 3 piese
tipice şi un număr de 1249 atipice formate în majorit)ate din aşchii şi spăr
turi provenite prin decorticare şi prelucrare.
Din punct de vedere tipologie piesele descoperite în 1 963 se înscriu
in forme ca : lame, gratoare, virfuri de tip "La gravette", burine şi nuclee.
Se întîlnesc şi piese .cu întrebuinţare dublă, gratoar-nucleu şi burin
gratoar.
Săpătura efeclluată de noi a avut drept scop să �t.abilească cu exacti
tate dacă într-adevăr se poate vorbi de un singur ",orizont cultural", aşa
cum ţinea să precizeze C. Scorpan sau dacă nu putem vorbi de mai multe
nivele de locuire.
Sondajul nostru fiind dus pînă la adîncimea de 1 ,50 m., situatia stra
tigrafică se prezintă in felul următor :
I -0 m.-0,05 m. strat cenuşiu vegetal (grosime 5 cm.).
II -0,05-0,45, 0,50 m. strat de culoare brun-gălbui cu desprinderi
prizmatice (grosime de 40-45 cm.)
III -0,45-0,75, 0,90 m. strat de culoare brun roşcat (grosime de
25-35 cm.)
IV 0,90-1,20 m. strat găilbui nisipos, pigmentat cu concreţiuni fine
de calcar (grosime de 30--40 cm.)
IV -0,90-1,20 m. strat gălbui nisipos, pigmentat cu concreţiuni
fine de calcar (gr�ime 30-40 cm).
V
1 ,20-1,50 m. strat nisipios cu concreţiuni şi păpuşi de calcar.
-

Primul nivel de locuire are o grosime de .cea. 20 cm., în profil între
adîncimele 0,90-1 , 1 0 m. şi este marcat prin pămînt ars, cenuşă, oase,
aşchii din silex şi unelte tipice.
In acest nivel s-a descoperit şi o vatră de foc bogată in cenuşă, căr
buni şi oase arse. Pămîntul din jurul vetrei este ars pină la roşu.

Al doilea nivel de locuire are o grosime de 1 5-20 cm., in profil în
tre adîncimile 0,45-0, 70, 0,80 m., bogat în material litic, unelte tipice şi
o vatră de foc. Grosimea vetrei este de 0,05 m. Intre bu.căţile de cremene
(unelte, aşchii, etc.) se întîlnesc şi unelte trecute prin foc. Din acest nivel
de locuire s-au adunat şi foarte multe oase, în special dinţi de ren (?).
Vatra cuprinde în lungime o suprafaţă de aproximativ 1,5 m. Pe această
porţiune pămîntul este ars puternic pînă la roşu.

Al treilea nivel de locuire are o grosime de cea. 0,5-0, 1 0 m. şi în
cepe chiar din stratul vegetal.
Din pun.ct de vedere al densităţii materialului litic, cantitatea cea mai
mare se află în partea de est a secţiunii.
Materia primă din care au fost confecţionate uneltele paleolitice de
la Poiana Cireşului este variată. Predomină însă rocile locale : menilitul.
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Fig. 1.- Poiana Cireşului. Unelte gravetiene
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gres,ia siliaioasă', şistul negru de Audia. In procent mai redus se folo
seşte şi silexul cretacic de Prut.
Studierea materialului litic, precum .şi poziţia stratigra:fică,,, ne în
găduie să afirmăm că la Poiana Cireşului avem de a face .cu trei niveluri
de locuire aparţinînd culturii gravetiene orientale.
Inventarul Zitic

Nivelul I cuprinde
1 6 lame neretuşate ; 1 lamă denticulată ; 1 lamă parţial
retuşată1 cu retuşe fine plate.
10 burine. dintre .care 6 diedre sau de unghi pe spărtură
şi trei multiple.
6 gratoare pe lame (4) şi 2 pe aşchii cu partea activă
convexă.
1 robot nucleiform.
5 nuclee oarecum prizmatice, oarecum piramidale pe care
se observă negativele desprinderilor de lame şi microlitice
ş1 subţiri.
Nivelul II cuprinde
3 lame neretuşate
1 lamă cu retuşe fine plate
2 gratoare pe aşchii scurte
1 gratoar dublu microlitic
1 lamă trunchiată oblic şi retuşată
6 burine dintre care 4 diedre simple şi 2 multiple
4 nuclee) 1 din silex de Prut) atipice pe care se observă
negativele lamelor microlitice.
Nivelul III cuprinde
7 lame neretuşate
- 3 burine (1 diedru, 1 pe spărtură, 1 multiplu pe trunchiere
- 2 gratoare pe aşchii (1 masiv relativ înalt). .Ambele cu
partea activă convexă
1 fragment nucleu.
Deşi materialul litic de care dispunem este relativ sărac, avind în
vedere forma şi tehnica de cioplire, precum şi qimensiunile pieselor (pre
domină piesele microlitice şi mijlocii), putem spune că primul nivel poate
fi atribuit gravetianului mijlociu, nivelul II gravetianului superior şi ni
velul III gravetianului final.
Această încadrare concordă, din punct de vedere tipologie cît şi stra
tigrafic cu nivelurile de locuire graveti�ne descoperite în alte aşezări din
aceiaşi zonă. Ne referim la locurile gravetiene de pe terasele Bistriţei de
la Ceahlău, cum ar fi de pildă aşezarea Podiş-Ceahlău 2, Bistricioara,
Lutărie, a etc.
-

2. C. S. Nicolăescu-Plopşor, Alexandru Păunescu, Florea Mogoşanu, Le paleoli
thtque de Ceahlău, dans "Dacia", NS X, 1966, Extras, p. 25-3Q.
3. Idem, op. cit. p. 36.
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Ceea ce este important în această aşezare este că materia primăl din
<:are sînt lucrate uneltele, reprezintă rocile locale, silexul de Prut de ca
litate superioară, găsindu-se într-o proporţie cu totul r'edusă. Nu s-au
găsit decît puţine piese în ultimele 2 niveluri.
Se remarcă lipsa în materialul descoperit de noi, a lamelor .cu latura
ret;uşată abrupt şi a vîrfurilor fixe "La gravette".
Ca faună este prezent Renul în primele do�ă, niveluri.
II. Bică:jel, comuna Bicaz Chei
In luna august 1968 am efectuat în satul BioăJjel, în faţa casei locui
torului Gh. Munteanu, un mic sondaj, care a avut drept scop verificarea
informaţiilor date de Gavril Lungu în legtăruă cu descoperirea cu ani in
urniă a unor bucăţi de cremene.
Punctul unde am efectuat sondajul se află la cea. 100 m. de rîul Bi
căjel ; are o suprafaţă destul de redusă de cea. 50-60 m.p. şi este cunos
cut de localnici drept "Piciorul lui Munteanu".
Acest punct domină Valea Bicăjelului şi reprezintă! un rest din ve
chea terasă a Bicăjelului. La est acest punct este străjuit de muntele
Surduc, la vest de muntele Ghilcoş (Ucigaşul), la nord de Poiana, iar la
sud de muntele Ghilciminiş şi vîrful Piatra Făgeţelului. Studierea mate
rialului litic, precum şi poziţia sa strategrafică, ne permite să admitem
că la Bicăjel este vorba de un singur nivel de locuire ce aparţine culturii
Swideriene.
Inventarul litic al acestui nivel de locuire cuprinde
5 gratoare din care 2 pe aşchii largi convexe, menţin cor
texul ; 1 fragmentar pe aşchie ; 1 pe aşchie masivă cu re
tuşe semiabrupte şi abrupte pe lături ; 1 microlitic pe
aşchie cu partea activă convexă
1 burin de unghi pe spărtură
2 nuclee microlitice din care 1 atipic
- 22 lame parţial retuşate şi neretuşate din .care un fragment
lamă parţial retuşată, 1 lamă parţial retuşată cu retuşe
fine plate şi 22 lame neretuşate.
Sondajul efectuat în acest punct a dovedit că avem de a face cu un
singur strat de locuire gros de cea. 10 cm. situat în stratul gălbui de sub
orizontul vegetal la cea. 20-30 cm. adîncime de la suprafaţa solului.
Inventarul litic este destul de sărac şi constă din 2 lame retuşate, 20
lame neretuşate, cîteva gratoare pe aşchie cu partea activă convexă, 1
burin de unghi pe spărtură (formă atipică) şi cîteva nuclee microlit�ce.
Materia primă o formează în cea mai mare parte rocile ·lvcale iden
tice celor din .care au fost realizate piesele de la Bardos-Bicaz Chei şi
Poiana Cireşului. In afară de aceste roci se află şi silexul cenuşiu sticlos
de bună calitate, precum şi silexul de Prut.
Ca mărime, predomină piesele microlitice şi mijlocii.
Privit în ansamblu, inventarul litic de la Bicăjel se încadrează din
punct de vedere tipologie în C\lltura Swideriană deşi nu s-au găsit pînă
in prezent virfuri pedunculate, piese directoare ale acestei culturi. Cele-
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Bicăjel 1, 2, 3, 4, 6, 9 ; Bardos II, 5, 7, 8, 10. Unelte swideriene
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!alte forme, ne referim indeosebi la gratoare, sint identice prin forma lor
de cele descoperite la Bardos li şi Scaune-Ceahlău 5.
Este vorba deci de o aşezare apartinind culturii epipaleolitice timpurii
- Swiderianului.
III. Cercetări de suprafaţă
Concomitent cu săJpăturile arheologice efectuate de noi la Bardos I şi
Bicăjel am efectuat şi o serie de recunoaşteri in apropierea .celor 2 sta.,
ţiuni de pe raza comunei Bicaz-Chei, pe munte, în raza punctului denu
mit Curmătura Bardosului şi in apropiere de Lacul Roşu.
Cercetările noastre aveau să dea la iveală noi puncte de interes ar
heologic. Deoarece p'inăt in prezent nu s-au efectuat cercetări sistematice
in aceste puncte, prezentăm in continuare materialul rezultat de la supra
faţa solului.
1 . Bardos II

S-au descoperit cea. 1 2 lame neretuşate, o lamă retuşată, citeva gra
toare şi un burin.
Ca materie primă este prezentat şistul negru de Audia pe lîngă ro
cile locale şi silexul de Prut.
2. La Ciurdărie
in apropiere de grădina lui "Cioancă", s-au desc::>
perit 5 lame neretuşate de mărime mijlocie din şist negru de Audia.
3. In ,.Faţa Cupaşului" s-au descoperit 3 lame neretuşate din �'ist ne
gru de Audia şi 1 lamă din silex de bună calitate.
4. In ,.Dosul Cupaşului", cu totul întîmplător, s-au descoperit 4 lame
neretuşate sau cu fine retuşe de folosire.
5. Bicaz Chei. J,n punctul ,.Dealul Bisericii" s-au descoperit la suprafaţă
2 nuclee din silex, 1 gratoar pe aşchie cu partea activă convexă din silex de
Prut şi citeva lame neretusate.
-

IV. Curteni comuna Olteneşti,

judeţul

Vaslu.i

In toamna tirzie a anului 1 968 am efectuat in faţa casei lui Mihai Cisu
din localitate un sondaj destul de redus ca proporţii deoarece zona care
permite continuarea săpăturilor este acoperită de construcţii 6•
Punctul unde am efectuat noi săpătura, fusese cunoscut din 1 952 de
către Gh. Melinte, directorul Muzeului din Huşi, 7 care reuşise la vremea

4. Maria Bitiri şi V. Căpitanu, O nouă aşezaTe swideriană în Carpaţii Orientaltl in
SCIV, tomul 18, 1967 p. 63-7'} ; V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice in bazinul Bis
t1'iţei, in Carpica, 1968, p. 13-16.
Swiderien en Roumlanie, dans
5. C. S. Nicolăescu-Plopşor, S>u1' la p1'esence du
.,Dacia", N.S., Il, 1958, pg. 5-35 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor, Date noi cu privi.f"e la cu
noaştnea Inceputului şi sftTşitulut paleoltticului in Rom4nta, In SCIV, XV, 1964, 3,
Le
p. 307-320 ;
C. S. Nicolăescu-Plopşor, Alexandru Păunescu, Florea Mogoşan,
paMolttique de Ceahlău, dans ,.Dacia", N. S. X. 1 966, Extras p. 30-36; 102-113.
6. Sondajul de la Curtenl, judetul Vaslui a fost efectuat cu fondurile Muzeului
de Istorie al Moldovei. Aducem pe această cale sincere multumiri tov. Buzdugan

C., şeful sectiei de istorie pentru participarea la săpături şi pentru sprijinul acordat
in realizarea cercetărilor.
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aceea să salveze o parte din m3terialul litic descoperit de Mihai ctsu care
făcuse săpături pentru amenajarea unui beci abandonat ulterior din cauza
torenţilor ce se foramu în urma ploilor. Sondajul efectuat de noi, la care
se adaugă şi colecţia muzeului oră�.e!1esc Ruşi formată din 21 piese pro
venite din cercew1rlle tov. Gh. Melinte ne-au dat posibilitatea să înca
drăm ace3stă descoperire în paleolit�cul superior - cultura gravetiană.

Fig.

3.

-

Curteni-Vaslui. Aşchii gravetiene

Din punct de vedere stratigrafic aşezarea de la Curteni se prezintă

astfel

1 O
0,25 strat negru vegetal
II 0,25-0,45 strat negru cenuşiu
-

7. Ţinem să mulţumim şi pe această cale tov. Melinte Gh., directorul Muzeului

din Huşi care ne-a pus la dispoziţie materiaLul' litic descoperit la Curteni şi pentru
faptul că a participat la săpături.
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III 0,45....:-.0,55 strat galben, nivel cu unelte
IV 0,55-1,10 st)rat roşcat cu desprinderi pri'zmatice
V 1.10-1,75 strat galben nisipos sfărămicios, la bază .concretiuni
calcaroase.
In concluzie, la Curteni este vorba de un singur strat de loauire în
care s-au aflat cîteva piese de silex alb-albăstrui de Prut. Se disting în
deosebi larn.ele şi aşchiile lamelare neretuşate macrolitice.
Prin poziţia stratigrafică, piesele s -au găsit în stratul gălbui de sub
negru vegetal şi aparţin probabil gravetianului 8•
Prin prezentarea materialului litic în ordine cronologică pe staţiuni,
rezultat atît din sondaje cît şi din cer,cetările de suprafaţă� în cele două ju
deţe, nu avem pretenţia că am epuizat problema cunoaşterii paleoliticului
în cele două zone bine definite în spaţiu şi în timp. Menţionăm doar că
prin descoperirea paleoliticului superior la Curteni aria de răspîndire a
paleoliticului a coborît mult către sudul Moldovei şi aceasta ne îndreptă
ţeşte să extindem cercetările către vărsarea Prutului şi in zona delu
roasă deoarece există posibilitatea descoperirii de noi staţiuni.
Paleoliticul de la Curteni nu poat� fi un caz izolat şi aceasta o
demonstrează noile descoperiri din judeţul Galaţi, făcute recent de M.
Brudiu, la Bereş.ti, Cavadineşti, Măluşteni şi Bătneasa. 9
Cît priveşte existenţa aşezărilor situate în zona masivelor Ceahlău şi
Hăghinaş la Scaune, Bardos şi Bicăjel aparţinînd epipaleoliticului la o al
titudine ce variază între 1100-1328 m., precum şi a descoperirilor de su
prafaţă menţionate în prezentul articol, considerăm că în stadiul actual
al .cercetărilor aceste descoperiri nu mai pot fi luate drept simple enclave,
aparţinînd unor populaţii de vînători veniţi dir. regiunea nord-nord-est
europeană. Din această cauză noi trebuie să extindem în prezent cerce
tările arheologice pennru aşezările de �nălţime pentru a putea întregi aşa
cum ţinea să precizeze C .S. Nicolăescu-Plopşor "imaginea locuirii ome
neşti pe vechile goluri alpine epiglaciare".
DECOUVERTES PALEOLITHIQUES DES DISTRICTS
DE NEAMŢ ET DE VASLUI

L'auteur presente les decouvertes recentes effectuees dans les districts de Neamţ
et de Vaslui.
1 . Poiana Cireşului, pres de P. Neamt.
On a effectue on sondage archeologique dans l'automne de 1968, on a decou
vert un grand nombre d'outils lithiques.
Du point de vue typologique les pieces decouvertP.s representent eclats, grattoirs,
pointes .,La Gravette", burins, nucleus.
8. Al. Păunescu, Gh. M. Vasiliu: Noi descoperiri palecXfttce în regiunea Suceava,
in Revista Muzeelor, 4, an. IV-1967, p. 364-366; Al. Păunescu. O nouă aşezare gr:
vetian-orientală in nordul Moldovei, in SCIV, tomul 19, 1968, p. 31-39.
9. Informatii M. Brudiu. căruia ii multumim şi pe aceastA cale.
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On rencontre encore des pieces d'une double utilisation; grattoir-nucleus, buri;l
grattoir. L'etudee du materiei lithique de meme que la position stratigraphique, nous
permet d'affirmer qu' a Poiana Cireşului il y a trois niveaux d'habitation apparte
nant a la culiure gravettienne orientale.
Cette determination est en aecord du point de vue typolgique et stratigraphi
que avec les niveaux d'habitats gravettiene de la Vallee de Bistriţa ; Bistricioara
Lutărie, Podiş-Ceahlău, Lespezi-Bacău, Dealul Viei Buda.
2. Bicăjel commune de Bicaz Chei.
Les fouilles effectuees ici, ont demontre qu'il s'agit d'un seul niveau d'habitat
sous l'horizan vegetal a 20-30 cm. de profondeur. L'inventaire lithique est compose
d'eclats, de lames, de grattoirs, de burins et de nucleus microllthiques. Du point de
vue morpholgique l'inventaire lithique de Bicăjel appartient a la culture swide
rienne.
3. En meme temps que les decouvertes de Bardos 1 et BicAjel.
On a effectue une suite de recherches superficielle sur le territoire de Bicaz
Chei, sur la montagne et anterieur de Lacul Ruşu, ou on a decouvert de nouveaux
etablissements paleolithiques a Bardos II, Ciurdărie, Faţa Cupaşului, Dosul Cupaşu
lui et Dealul Bisericii.
Ces etablissements appartiennent a l'epipaleolithique et seu1ement le dernier
etablissement appartient du paleolithique superior.
4. Curteni (cummune d'Olteneşti). departement de Vaslui.
Ici on a effectue un sondage qui a permis la decouverte d'un seul niveau d'ha
bitation formee de pieces de silex du Pruth. On d.istlngue partlcullerement des la
melles et des eclats Iamellairs macrdlithiques. Du point de vue stratigraphique l'etaa
bllsement de Curteni appartient probablement au gravettien .
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Fig. 2.
Fig. 3.
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Bicăjel et Bardos Il, Outils swideriens.
Poiana Cireşului. Outils gravettiens.
Curteni-Vaslui. tclats gravettiens.
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