CERCETARI PALEOLITICE LA MALUŞTENI (JUD. VASLUI)
M. BRUDIU şi EUG. POPUŞOI
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Cercetările de suprafaţă făcute în ultimul ti
sud-estul Moldovei
au avut ca rezultat descoperiea unei noi zone care a fost locuită, de om,
ia sfîrşitul epocii paleolitice.
Cu acest prilej, au fost identificate mai multe puncte, situate pe culmea
Leaua, ce domină comuna Măluşteni de unde s-au adunat nenumărate unelte
şi aşchii din silex, precum şi alte roci care se pretează la prelucrare.
Localitatea Măluşteni mai este cunoscută şi prin fauna de vertebrate
fosile găsită, tot pe dealul Leaua, la dpa Romaneasa, cu mulţi ani în urmă
de Ion Simionescu 1 şi atribuită de el, p'leistocenului superior, iar mai recent,
atribuită de alţi cercetătiri pleistocenului inferior 2• Această faună este răs
pîndită în nisipuri cu structură torenţială, ce ating grosimi de 60-70 m.
Este imponant de reţinut că în acest depo;zit nisipul se observă tn deschideri
şi orizonturi de argile.
Peste acest orizont levantian, Victor Sficlea, a urmărit un nivel de
pietrişuri zise de .,Bălăbăneşti" 3• Cercetătoarea Ana Ghenea, a constatat că
aceste pietrişuri stau pe nivelul argilos de la partea superioară a Levantinului4•
Acest fapt este iarăşi demn de reţinut, deoarece atî.t nivelele de argilă din
pliocenul superior dt şi acest depozit de pietrişuri, determină formarea unor
orizonturi acvifere şi a apelor friatice, la cote înalte, în această zonă.
1 Simionescu I, Fauna vertebrată de la Măluşteni (Covurlui), in An. Inst. Geo
logic al României, tom. 9, Buc., 1922 ; Simionefcu I., Verte!::ratele pliocene de la

Măluşteni (Covurlui), Acad. Rom. Publ. fond Adamache, tom. 9, nr. 49, Buc., 1930.
Macarovici N, Geologia cuaternarului, Buc., 1960, p. 81.
2 Samson P. şi Rădulescu C, Les faunes mammalogique du Pleistocene inferior
oet moyen de Roumenie, C.R., Acad. Se. Paris, t. 257, iulie 1963.
3 Sfîc-lea V, Pietrişurile de Bălăbăneşti şi citeva precizări geomorfologice legate
de ele, in An. ştiinţifice ale Univ. "Al. 1. Cuza", S.N. t. VI, secţ. II şt. nat. fasc.
2, Iaşi 1960, p. 419 şi urm., pl. I.
4 Ghenea Ana, Cercetări hidrogeologice pe foaia Birlad, in Dări de seamă, Corn.
Geologic, voi. II, 1963-1964, p. 53-54.
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Din cercetările efectuate asupra aşezărilor paleolitice din sud-estul Mol
dovei5, am constatat că acestea erau condiţionate de prezenţa unei surse
de apă potabilă dt mai apropiată. Alt factor ecologic este altitudinea
maximă la care se aşezau, deci şi sursele de apă trebuiau să se găsească tot
la mare inălţime. Se mai poate adău�a incă un element, anume, prezenţa
unei pante repezi in imprejurimi. Toţt aceşti factori au fost prezenţi aici�
iar grupurile de oameni s-au aşezat in mai multe lacuri şi etape pe dealul
Leaua (Fig. 1 ) .
Prima aşezare cercetată, Măluşteni I, situată la est de lacul care se
formează pe creştetul dealului, este lipsită de material arheologic conclu
dent, pentru că depunerile pleistocenului de sHrşit şi ale holocenului au
fost denudate in mare măsură.
A doua aşezare Măluşteni II in care s-a efectuat un sondaj arheologic
se găseşte intr-un punct unde dealul Leaua �a formă de şea. Faţă de locul
amintit mai sus, aşezarea paleolitică in discuţie se află la aproximativ 1 km
nord de acesta.
Sondajul arheologic, Măluşteni II, a început prin trasarea unui şanţ
i ung de 20 m. şi lat de 2 m., orientat sud-nord, cu dec;chideti: le necesare
in sectorul estic, putîndu-se urmări în seqiune următoarea stratigrafie :
La suprafaţă, circa 0,20-0,30 m., se află un strat arabil, sub care se
găseşte, uneori întrerupt de arături, un sol vegetal de culoare şocolatie. Solul
argilos, care urmează, conţine lentile de cenuşă şi prezintă diferenţieri de
culoare. Astfel in regiunile Întrerupte de lucrările agricole, argila are o
nuanţă şocolatie, iar în unele porţiuni, unde urcă pînă la solul arabil, are
o culoare galben-verzuie conţinînd şi concreţiuni cakaroase (Fig. 2).
Uneori argila a căpătat o pigmentaţie neagră închisă, datorată purtării
pe vercicală a solului de către rîme, rădăcini etc. De asemenea în locurile
cu lentile de cenuşă, argila de desubt are o nuanţă neagră. De remarcat
lipsa depunerii loessoidale, indlnită in alte aşezări ale paleoliticului superior.
Menţionăm, de asemenea, că soiurile din această aşezare se deosebesc
total de celelalte din aşezările contemporane. Faptul se datoreşte condiţiilor
locale - prezenţa unei pături de argilă - care a menţinut o cantitate de
apă mai mare şi în mod permanent. Astfel remarcăm că pe baza unei argile
marnoase (cakio-argilită) şi a microclimatului local, s-a ajuns la formarea,.
aici, a unui sol de tip pseudorendzinic (smolniţă) e.
Materialul litic se găseşte uneori la suprafaţa solului antrenat de lu
crările agricole. In secţiunea deschisă, am putut urmări poziţia stratigrafică a
acestuia, şi anume, zonele unde se concentra mai mult se găsesc tn partea
superioară a argilei şocolatii şi În lentilele de cenuşă.
Din .punct de vedere al tehnicii de lucru se observă că detaşarea lamelor
şi aşchiilor se făcea pe nudee pri·smatice de cele mai multe ori avind o formă
neregulată. Remarcăm predominarea aşchiilor folosite deseori ca răzuitoarer
D�n punn de vedel'e tipologie se întîlneşte gratuarul c\Cllre este obţinut
aproape Întotdeauna pe capăt de aşchie lamelară, uneori pe aşchie de decor5 Brudiu M, Aşezările paleolitice de la Puricani şi Pleşa, In Danubius IV ; idem
Geomorfologia sud-estului Moldovei in legătură cu aşezări.le paleolitice de sflrşit
din această regiune (mss).
6 GogoaşA T. şi Cucută Al, Cercetări pedologice in partea de nord a platformei
Covurlui, in D. S. Corn. Geol. XLIII, 1955-1956, p. 382.
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ticare. Burinul ca unealtă tipid lipseşte, în schimb se indlneşte altoit pe
gratoare, creîndu-li-se deci acestora o funcţie dublă. Legat de această acţiune
menţionăm mai multe piese coup de burin, avind retuşe pe una din laturi
(Fig. 4/7-10).
Roca folosită este în cea mai mare parte silexul de Prut şi numai
sporadic se întîlneşte şi menilitul de Carpaţi.
Cu privire la încadrarea cultural-cronologică a acestei aşezări putem
afirma că ea aparţine unui epigravettian. Tipurile de nucleu ca şi gratoarele,
sînt singurele repere tipologice care au afinităţi cu această cultură.
După cum se ştie în sud-estul Moldovei se cunosc pînă în prezent nu
meroase aşezări aparţinînd gravettianului oriental final cum sînt cele de la :
Puricani, Pleşa, Cavadineşti (jud. Galaţi). Spre deosebire de aceste aşezări,
la Măluşteni II nu s-au intilnit ptnă în prezent lame sau lamele a dos abattu,
sau vîrfuri de t}p "La gravette". Absenţa acestor elemente ne determină ·!)ă
con.siderăm că aşezarea Măluşteni Il, este mai tirzie decit
menţionate
ma1 sus.
A treia aşezare paleolitică Măluşteni III se găseşte la nord-vest de pădurea
Sturza. Aici a fost executat un sondaj de 10 m. lungime şi un metru lăţime.
Din punct de vedere stratigraf.ic la Măluşteni III au fost surprinse ur
mătoarele depuneri :
Solul vegetal, care are o grosime de 25 cm şi care suprapune un strat de
culoare cenuşie. Sub acesta urmează un strat de culoare cenuşie cu uşoară
nuanţă gălbuie, care zace peste o depunere argilo-lossoidă. Stratul de loess
aflat sub cel amintit mai sus, suprapune la rîndul său un strat de loess cu
infiltrări de cakar. Situaţia stratigrafică a acestei aşezări, nederanjată pînă
in prezent, va permite efectuarea analizelor palitologice în condiţii optime.
Din punct de vedere stratigrafic aşezarea de la Măluşteni III, prezintă
mari deosebiri de cea de la Măluşteni Il, şi mari asemănări cu celelalte
aşezări aparţinînd paleoliticului superior (Fig. 3).
Prin sondajul efectuat aici am putut constata poziţia stratigrafică a
resturilor de cultură materială existente aici şi anume s-a precizat că ma
terialul liric se află în solul cenuşiu cu uşoare nuanţe de galben.
Material liric abundent a fost adunat din ravena drumului. Menţionăm
că pe lîngă numeroasele aşchii at'ipice adunate de la suprafaţă s-a găsit o
singură piesă tipică, persoar. In schimb, În săpătură numărul pieselor tipice
este mai mare.
Repertoriul tipologie al uneltelor de la Măluşteni III este mai bogat.
Se întîlneşte gratoarul pe capăt de lamă retuşat, convex, iar latura dreaptă
retuşată concav, precum şi gratuarul pe a�hie nucleiJormă ; burinul diedru
median, persoarul. Apare de asemenea şi lamela a dos abattu. O caracteristică
a acestui inventar litic este mi<:rolitizarea mai pronunţată, dedt 1la alte aşezări
din sud-estul Moldovei (Fig. 4/1 -6, 1 6).
Din punct de vedere cultural ne găsim Întlr-o fază a gravettianului
oriental final, cu un grad de microlitizare destul de pronunţat.
O altă aşezare situată pe acelaşi deal, pe versantul estic la punctul
"Stejarul lllli Filiuţă", a fost numită Măluşteni IV.
Spre deosebire de alte aşezări, aceasta se găseşte pe panta estică dinspre
valea Lişcovului.
Din punct de vedere s-tratigrafic, ai'Ci lipseşte depunerea perioadei holo
cene care a fost spălată. Materialul litic se găseşte la suprafaţă scos de lu-
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Materiale litice ; · Măluşteni III 1-6, 16 ; Măluşteni II 7-10 ; Măluşteni IV

1 1-15, 17�21.
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cră·rile agricole. Din această cauză va trebui de urmărit
in
viitor
poZiţia in situ a materialului arheolOigic, tn porţiunile de teren nederanjate,
care să permită şi recoltarea unOIC probe pent.ru analizelle palinolo�ce.
Materialul litJÎic. Roca folosită este silexul de Prut. Piesele au uneori o
patină albă mai mult sau mai puţin adncă. Din punct de vedere t�pologic
se intilnesc : �ratoarele pe aşchie, unguiforme, rotunde, g11atoarele nuclei
forme şi un t1p de gratoar mixt - gmtoarul - persoar ; burinile pot fi
de tip diedru-median sau diiedru dejete. Au apărut şi lame a dos abattu, dar
.1n numar miC.
O piesă unică pină acum in aşezările cercetate este un rabot obţinut
prin lovituri incrucişate asupra bolovanului de silex, iar muchia activă re
zultată a primit o serie de retuşe prnn presiune. Lamele sint puţine la
număr. Nucleele au afinităţi cu unele din aşezarea de la Puricani. In general
ele sint mai mici decit acolo. Ca tehnică de locru aceste noolee au fost folo
site numai pe o singură latură, de aici şi forma lor neregulată. La unele se
observă detaşări de lame fine, iar in ultima etapă au fost folosite ca gratoare
(Fig. 4/1 1-15, 1 7-21).
Ce probleme pun aşezările de la Măluşteni ?
A

V

•

In cadrul z01nei din sud-estul Moldovei, se poate afirma că exista o
continuitate intre Măluşteni IV şi Puricani. In această din urmă aşezare s-a
putut constata unele tendinţe de microlitizare mai avansată 7• Pmn ur�re,
aşezarea Măluşteni IV o putem considera posterioară aşezărilor de la Puricani
1i Pleşa. In ceea ce priveşk aşezarea de la Cavadineştli. 8 nu se poate stabili
nici o legătură tipologică sau stratigrafică.
Avînd În vedere tot criteriul tipologie, Întruoî.t nu posedăm pină în
prezent analize de polen asupra stratigrafiei, considerăm că în ordine crono
logică după Mălu�teni IV urmează Măluşteni III şi Măluşteni Il.
Ce poziţie ocupă aşeză·ile de la Măluşteni faţă de aşezările gravettianului
{)riental final din Moldova ?

După cum se ştie din cercetările de pină acum9 această cultură mate
rială a cunoscut patru faze de dezvoltare pe teritoriul Moldovei. Cea de a
patra, gravettianul oriental final, prezent aproape în toate aşezărÎ'le de la
Ceahlău şi întîlnit la Ripiceni-Izvor şi Mov�leni-Heleşteni (jud. Iaşi) a cunos
cut o arie mai largă de răspîndire decît celelalte faze anter.ioare10
Aşezările de la Mălu�1teni IV şi III, din punct de vedere tipolo�c au
-strinse a in tăţi/ cu aşezările di� ul�i'!la etapă a gravenianului din Moldova,
unde se mulneşte un grad de m1crohuzare destul de avansat.
Rabotul fodosit la răzuit, intilnit la Măluşteni IV şi persuaml de la
Măluşteni III, prezintă similitudini cu cele de la Movileni-Heleşteni 11•

f j

7 Brudiu M, Op. cit.
8 Brudiu M, Aşezarea gravetiană de la Cavadineşti (mss) vezi rev. Muzeelor.
9 Nioolaescu-Plopşor C. S., Păunescu Al., Mogoşanu FI,
Le paleolitique de
Ceahlău, in Dacia, s. n, X, 1966 ; Păunescu Al, Cercetări paleolitice, in SCIV,
17 1966, 2, p. 327-329 ; Păunescu Al, Sur la succesion de habitats paleolitiques
-et postpaleolitiques de Ripiceni-Izvor, in Dacia, s. n . IX, 1965.
10 Brudiu M, Aşezarea gravetian-finală de la Puricani (jud. Galaţi), comunicare
ţinută la a V-a sesiune a muzeelor, 1969.
1 1 Păunescu Al Cercetări paleolitice, op. cit, fig. 6/1 şi 9.
.,
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Nu putem preciza deocamdată, din cauza cercetărilor restrinse, dacă
fazele cu microlitizare mai avansată existente la Măluşteni, marchează o pre
lungire a activităţii grupelor de la Puricani, Pleşa şi Cavadineşti, sau aU
apărut şi ele in cadrul aceluiaşi proces de expanSÎullle demografică, care s-a
manifestat in această vreme. Cercetările viitoare, sperăm să ne dea posibi
litatea de a lămuri şi acest aspect.
RECHERCHES PALEOLITIQUES A MALUŞTENI

VASLUI

Resume
E n 1969 des sondages arheologiques ont ete effectuees sur l e territoire d e la
commune Măluşteni, le district Vaslui. Les recherches ont abouti ă l'identification
de quatre habitats paleolitiques, Măluşteni 1, II, III, IV, situees sur la colline
"Leaua".
Le premier habitat Măluşteni 1, est depourvu de ma.teriel arheologiques con
cludent, ă cause de la denudation.
Le second habitat Măluşteni II, par les types de> noyans et les grattoirs decou
v&ts, appartient au point de vue culturel-chronologique au epigravettien, mem�
au epipaMolitique.
Grace au sondage effectue au nord-ouest de la fOret Sturm, on a pu identifier
le troisieme habitat MAluşteni III, pl'US riche en materiei litique que les autres.
Le repertoire de l'utillage litique - grattoir, burin, perooir, lamme a dos abattu,
nous indique l'appartenance de cet habit·at au gravettien oriental final - culture
ă laquelle appartient aussi !'habitat Măluşteni IV.
Au point de vue typologique, les habitats MAluşteni IV et III ont des etrolt de
affinites avec les habnats de la demiere etape du gravettien de Moldavie.
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