ARHEOLOGIE

PALEOLITICUL SUPERIOR DINTRE CARPAŢI ŞI SffiET
M.

BRUDIU

După o inforrnaţne a lui Roska Marton \ abatele H. Bre.u.i'l ar fi fost
primul oare a găsilt, in cursul voiaju lui său în ţa.rn. noastră din 1 922,
ci teva piese pale oli tiJCe la Colaou şi Vi'tăneşti pe valea Purtm.ei, ia margi nea

coroanei Carpaţilo!I" de curbură. Putem spune ·că acest moment reprezintă
şi începulbul cercetărilor privind eţJoea patleol'i'tilcă în spaţiul dintre Carpaţi
şi Siret. Această informaţie nu ne-ar prea pUJtea convinge azi de a utenti 
citatea ei, dacă în utlJti.mii 1 5 ani, pe alţi adluenţi ai SiretJului nu ar fi fost
descoperite bogate urme de viaţă .omenească d in pall.eoliticul superior şi
epilpaieo:liltic. Dar chiar în bazinul rillll.IUi Putrua au fast găsite în ultimii ani,
în condiţiile unei OO!ta·le remaniel"i, citeva pi-ese, oare tipologie pot fi atri
buite oulrturili grave'ttianului oriental şi anume fazei ilnf.erioore. Este vorba
de treli piese gălSiite de Sebastian Morintz la Bîrse;şti 2• U1terior, Jn acelaşi
loc, a ma!i făcut cercetări M. Bitiri, fără a pwtea găsi aşezarea din oare
proveneau aceste p[ese. Şi apoi am ce�t întreaga te.resă a Putnei ,
dar nru am pu:tUJt ajunge JJa alt rezultat, deoarece �colo a atcţi ona t un
puternic pr·oces de deruudare a teN�Sei superioare şi de ooluvionare a
depunerHor wilrrniene, spre ţâţîn.a teoosei mijlocii. Menţionăm că am găsit
şi noi în aceas:tă cerretare citeva aşchii, ou o înfăţJi.Jşare atipică, dintr-un
silex fumuriu de provenienţă lotca:l.ă. Mad adăugăm că cercetările noasbre
au cwpri:ns îrutre anii 1 966-1967 atit bazinul Putnei, cit şi .al afJ. uentului
acestuia, Ză'ba[a, precum şi baziruul Şuşiţei şi Zăbrăuţrut}ui. Peste tot am
intilnit aoţiunJ. puttemlice a'le pr ocesulu i de deruudare, nu numai ale depu
nerilor cuaternare, dar şi ale depuneriloc mai vechi, fapt care justifică ,
1 M. Roska, Recherches sur .le paleolithique en Transylvanie, în Bul. Soc.
Şt. Cluj, t. II, fasc. 4 - 1924-1925. Autorul face la p. 192, nota 2, această simplă
mE>nţiune : "M. Breuil dans son voyage en Transylvanie a t ro uve des traces du
paleolithique a Colacu et ă Vităneşti". Acest<' localităţi se găsesc în bazinul mijlo
ciu al Putnei, jud. Vrancea.
2 Sebastian Morintz, Săpăturile de la Bîrseşti, în Materiale şi cercetări arheo
logice, vol. VII, p. 201.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

M. BRUDIU

42

2

pînă in �. lipsa u111or &?ezări paleolit�oe care

să fie cercetate siste
matic.
Incepînld din 1 955, ou ocazia oercetărHor a rheo logice din zona lacului
de .acumulare a hi:dr;acen tr.alei de 1a Bi'OOZ , ceJ:"Iceibar>ea p&leoliticului
superior dintre Carpaţi şi SiJrelt cwea să OUinoască o anvergură neaşteptaJtă 3•
Desooperirea gTUip'Uiui de aşezări dii.n zona looalirtăţii Ceaihlău aducea in
aimpuiJ. cercettă r ii palooHtticuliui, culturi şi aspecte noi. Daică pînă atunci
OOI'lcetarea palle olirticu1lui di:n ţarta noastră se îndre-ptase mai mult spre
peşteri, acum , paleoliittioul de terasă îrucepe să fie cercetat în tr-un ritm
mai in't·erus, astlfel incit astăzi să depăşească ou mu'lt, ca reZiul.tart.e, pe cel
d in peşteri. Cerootăr:ile de •la Oeathlău, fiinld con.druse de C.S. Nicolăes'OU
P1opşor, au repretZ�en.tart şi un pri1ej pentru formarea unui grup de cerce
tă t-ori Îlil <llCJ€\<;lt dmneruru. Elle au •impulisi10Mit alpoi şi cercetarea unei al/te
zone boga-te în astrl'el de vestigii cum este oea a P ru tulu i mijl!ociu, pentru
oa în timpul din urmă să putem spnne oCă cenoetarea pale<jJi.ti'cului supe
rior a cuprins aproape î nltreaga Moldovă .şi înrbregul lanţ al evoLuţiei
culturale .şi cronologice a ·atcestUJi!a.
�ri'le pa!leolioti.ce de la Ceah'lău se gă s esc situate pe terasele
BiStriţei. Prime1e descoperiri da•tează din 1 955 dnd au şi fost săpa�te trei
aşeză·fli : urua pe temsa Biseriocii Vechi, a doua la puructul Dîrţu , iar a
treia Ia BOifu Mare. Tot în 1 955 s-a reluat săpâtuna de la Dîrţu sub c0111-

dooerea lui C.S. Nicolăe&cu-Plopşor.
In 1 956 şi 1957 cercetări•le au oontinUJart pe D]rţu şi Bofu Mare, fii nd
extinse şi :pe aHe �terase oa Cetăţilca, Podiş, Ceahlău-Lutărie, Bofu Mic,
Oraneniş, Bis-tridoara-Lutărie, Scaune şi în localitatea Secu .
Cer:ootări'le arheologi:ce din Zona Celalhlăului au pus probleme noi nu
numai din pu.oot de vedere al tehnicii de săpătură, dar mai ales asupra
�uportului pe oare se găseau aceste aşezăt1i - terasele.
Tooasele BdStriţJei au format obi.elat de cercetare îniCă din primii :all11
ai seoolulrui 1ll()SI1;ru . Dar o 001"!00bare exhaustiv ă iniCă nu se făJcuse pînă
in 1 955. De aceea originea şi cronologia Lor .tJrebuia cercetată mai amă
nunţit şi în cadrul prot'eSIU'liui de rormare a văii Bistriţei. Cerootările
81C€1Sior aşezări preiStJo.r.iJOe au adus unele datle hotărîtoare pentru stabi
llroo. oeloc două oooridOIIlalte .
Un f.apt deoseb it care a ieşit în ev�detnţă în cursul cercetărilor de la
Ceahlău a foslt c�rarea aşerzărill.or pa::ooliltioe numa:i în:tr-'lln spaţiu
restrins al CJUJ1SIU1rui mijl,oc:iu al B.US.triţlei, anume în bazi nul Răpciuni.
Faptul oceslta a f,CJSit explioot de cerrotă
o •t:orii •acestor aşe-zări, prin aceea
că aid COII1JVerg mai muLte căi dle comunicaţie folosirte şi de omul palleo
liti'C, dar şi de faruna contempor,ană lui, de � era legat prin ooupaţia
de bază
vînătJoaJ:"Iea 4 • A·cest bazim. este limiilalt în amonte de confluenţa
Bistri:citoarej ou Bist'riţa, i1ar în aval d e avansa'l"IOO pronrunVaJt,ă a terasei
OetăţiiC'a. Re1ief'llll aoe.s:t ui bazi n esrte rezultatul acţiundlor dle eroZiiune şi
aJOUmulare a reţerei hidrogmfioe de aici, p�aurn şi a mişcărilor teoto-

3 C. S. NicolăesC'll-Polopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşan, Le paleolithique
Ceahlău, în Dacia, N.S., X, 1966, p. 5-1 16. Vezi şi bibliografia problemei.
4 Ibidem.
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nice ale văii. Oe<rlootările dm u ltimul timp 5 a.u adus precizări

însemnate

asupra aiOeSibui paohett de ter.ase. C. S. Nd.ooilăescu-flil,OIP'ŞOr menţionează
existenţa in ace5't sector a zece terase ouprilnse între 2-150 m. I. Do
nisă arartă că în oumu:l mij101Ciu al Bistriţei, în .oare este cuprinsă şi
6
ll:o r amrtă
1Jona Răpchmi, se g�te un pachet de 1 3 teMSe • Acest alll
că �terasele s.iituarte [rutre 5-20 m de la cu·rsul actual, au fost acumulate
în Wiinn şi soulptate în HOO.ocen. Terasele de 40-55 � au �os.t depuse
inainte de Wiirm şi SiOUlptate în prima parte a Wurmulw . Terasele
uate
si!tUJate î'Thtre 75-140 m SIÎn>t de vîrstă vdllafranah.iană, iar cele sit
.

i•ntre 140�275 .m au vdlt'Sta plilooenă.
In ce-ea oe IPritveştJe prooE'Siu'l de formare a teraselor de 40-55 m
în care intră Bofu, Podiş, Dîrţu şi Cetăţica, I. Donisă menţionează că
"unJfo11ITlitatea compcmiţiei şi a oaraoteristid1or momometrice a prun.di
şunill.IOr ar.ată că ele aparţin unei singure faze de alUivi'onare. Deci după
o perioadă de adi,nlcire, Bisiriţa şi-'8 înăl:ţat tall vegu l cu circa 40-45 m,
colm8Jbî'fl!d va1lea cu prundişuri şi apoi s-a adîncilt d1in nou, detatşînrl tera

sele

respective" 7•
De asemenea s-au mai făout un1eJe observaţii imporotla.Thte de către
geologul Bie D. Ion .asupra prooesul'llli de fmrnare a teraseii. şi de depu
nere a sediJmeDJtelor oare aoopăr depOZ'itul de prunld . AICeSt ooroetă·tor
fo1osind în a.Tliallătl'e metJode;le granullome trid , mine:Ml.ogi'că şi sporopol'i
nică, 3(junge 1a următoarele IC'Oillclu�i 1asupra terasei Bofu, pe care o
consideră una şi aiC'e\ealşi ou cele de la PodiŞ, Dir\lu, Cetăţitca. Din punct ·
de vedere al delpunerdlor dis·tinge şapte orie:Oillburi : A) SIOl podzolit: ;
Bt) depozit nisipos ; �) depoz it nisipos .aTgHos de oo'loare oonuşie în
ohisă ; C) depooi.<t a vgi!lo-nisilpos ou in'teroalaţi i fine de nisip grosier şi
pietrişu ri fine, I'TtJO.ate. Strertiif[ooţia este suborizontaaă , sleni.ile preze'I11til!ld
o înrclinare
rnargtinea internă a ierasei , aaracteT.istică perioarlelor de
dev,eTSare a rîurilor. 0ri7){)1!ltul B şi C includ mart:eTialie arheologice.
D) depoz�t argi/los, dens, 'llSioart, brun-I"oşoat .aluiVial. Depunerea solului D
marohează o etalpă de rtreoore de JJa o viirură purtlernilcă la o altă vi itură
mai slabă care a permis aluvionarea ruSipuvilor fine,
şi a pi e 
t,rişuri[or fine din ori�ontu� C. E) Pietrişuri şi nisipuri grosiere de albie ,
feru.ginoos e cu di81metrul de 3-10 am. Fa:m acestui debi1 a contribuit
la tăierea paitu1lu� aoumulativ d in marteria:l.e ,gl'losiere 8•

spre

grosi,ere

In conduzie, brebuie să reţi:nJem de �a aces•t 'Oeroetăitor că cele mai
muJ.,te orizontJuJ'Ii ale temsei mijlOICii (Bofu) s-au fiO'I'IlTl3t în condiţii de
deversare a B is·triţ ei peste lunc ă . AlceaiSita e8lte dOVIeldiiă de ,,o strartifi
ooţie suborioz-c.mrta!l. ă . . . şi de urmele omului pa!leo'lirtic oare !trăia in ime
diata apropiere a apei. F1aptu� că vetre[e de f·oc şi uneltele SiÎ•nt periodic

5 Ibidem, p. 8 ; I lie D. Ion, Aplicarea unor metode moderne de cercetare la
studiul geomorfologic al văii Bistriţei între Poiana Largă şi Hangu, cu privire
specială asupra terasei Bofu, în Analele Româna-Sovietice, seria Geologie, Geo
grafie, anul XVI, seria I I I / 1 , 1962 ; I. Donisă, Geomorfologia văii Bistriţei, 1968,
p. 95.
6 I. D on is ă , op. cit., fig. 81 şi pp. 95-184.
7 Ibidem.
e Ilie D. Ion, op. cit., pp. 126, 127.
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acap€1l"ite de martleritaile fine de deversare, ne arată că omu l paleoUtic işi
desfăşure o bu nă parte din .aoti:v irtate pe luncă " .
In oeea ce prirveşte orizontul B2 6100Sta " e XJprimă dirfei'enţa eviden tă
de clim ă, ca îngheţlai'e.a şi dezghe<ţarea aUernativă a ori zontulu i activ,
Dnl�Plerea go1uri1or OClJIPBIDe anterior de l·en:hll!e de gheaţă şi formar ea
pungi1or şi p2nelor de gheaţă, a plicalţiilor ebc. (( 9•
Interpretarea situaţiei stratigrafice a aşezărilor de pe terasele de la
Ceahlău, după această schemă prezinită unele ooncOT'danţe, dar şi unele
necoooondiCllnţe eu I'leaHtăţHe •arheOlogice. Acest din urmă aspoot, credem
că I'leZultă din oonsideooroa mai mulrbor teNlSe ou depozite deooebi.te, drept
una s.ingură. Metodele folosi•te pun în evidenţă originea unor orizonturi
Sltr.atigrarfi,ce, însă nu fixea ză şi repere orooologioe, care să ajute la inter
pretarea materila.lJe<l•or aJI'Iheo1ogi•ce.
In aoearstă prirv.inţă, năzuinţa permanerută a lu i C. S. Nioolăescu
Pl�or a fost de a găsi în irute.npreta.Tea stratigrafiei de la CeahQău un
sprijin pentru •croll'ologia şi eoologila etapelor paleolilti10e îmîlniitJe acolo.

O ad·tă in.adJve:rrtenţă .apa:re în l egătură cu penele de gheaţă. A·ceastă
formă de manifes•tJare a .perig.laiCiaru[ui lin zona Ceahllău, a .fost .pusă în
�llLlli:ilnă mai intii de C. S. NirolăeoS�ou-PtLapşor ş i reounosoută şi de alţi
s,pedalişti 10• Faptul că pînă acum rezul!balbele oeocetărilor nu oon1oordă în
ceea oe prii\TiaŞte etapa clima.ti1că în oare a aMUt loc fol'!Il'lai'Iea lor, este
dovada lipsei de .eJOJ)e:rie nţă în acest domeniu. C . S. Ndioolăes.cu-Plopşor
afirmă că pelllele de gheaţă apa'l' î n ultima oscilaţie gliaiCiaa-ă 1 1 • A•ae!Ja.şi
�ucru îl anată şi N. l\1Jaiaarovici 1 2• H.ie D. Ion anată însă că penele de
gheaţă apar în perioadele in:terstadi.ale cînd materialele stra.tuJui activ,
dall:lori•tă grcwi•taţiei şi spăilări i iluvdale, umplu l.(jCUJ lenti lel or de gheaţă
veTtfCJa!e sau ori z.cmtale din sol ((. La .aoeas•tă concllllZie :ajunge prin faptul
că oonstn.tuţia rninerai!Jogilcă a pen.elor de gheaţă este identică cu a Sltra
tiul.ui B, in care aClffitoo siDt înf�pte. Deşi îtn aparenţă aoest alU/tor are
dl"€lptalte , t�i urmărinrl �arma de manifestare a pen!eloor de ghea ţă,
C. S. Nioolă€SCu-P lOIPIŞ'Or a arătat că acestea pornesc de la baza stratulu i
atribUii t ultimuJ'lli SJtadiu wiirmian şi că ele sdnt legate de procesul de
�ngheţ din:tr-Q zonă periglia'cilară, m'IJJl:t mai ooce nt'UICllt deo]t ffntr-nn inter
glaJciar. Să mai adălurgăm că 111u dieipar.te de aici, la izvoarele Bisltdţei, în
urLtima g1alciaţirune s.e arflla irusta1at un ghe'ţlar, iiar cursul ei mijlociu se
afla în .pliln periglaiCiar 1 3 •
In afară de penele de gheaţă, în eed.imentele ·1:1eraselor ou aşezări
arheologlice de la Ceahrlău s-au mai inWnit şi alJ1:Ie cri•ootruduri, cum

9 Ibidem, p. 133.
1o C. s. Nicolăescu-Plopşor, Les ph�nomenes peryglaciaires et la geochrono

logie du paleolithique superieur de terrase en Roumanie, în Dacia N.S., Il, 1958,
p. 381, 391 ; P. Coteţ, C. Martiniuc, Contribuţii la studiul periglaciarului în Ro
mânia, în Anal. Univ. C. I. Parhon, Bul. Seria Şt. nat., nr. 15. P. Coteţ, Citeva
date noi asupra elementelor periglaciare din ţara noastră, în Anal. St. Univ.
Al. I. Cuza - Iaşi (S. I) sect. Il Şt. nat., voi. VI, fasc. 4 ; Ilie D. Ion, op. cit.,
p. 134.

11 C. s. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşan, op. cit., pp.
12 N. Macarovici, Geologia cuaternarului, 1968, pp. 44-47.
n I. Donisă, op. cit., p. 18.
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a!r fi sol.Mluxio, la Cetaihlău-l.Ju•tă•rie 1\ şi
CetăţiiOa I şi II 15, pe terasa

V!ersa.nt la
Ohiriţeni.

45

.ooumulările ritmioe Îl!l!bi1nirte pe
de 1a BisltrilciOOJra şi la Hoogu

Pe baza Oibser'VT8ţii1or asupra fenomenrel•or perig1aiciare , prooum şi în
1iuncţie de poziţia lor stratrignaifioeă, C. S. NiiCOlăescu-P.lopşor a stabil i t o
schemă cr<onoilQgkă-stmti.grtafiocă în carre se poa:te urmări SIUIOC'eSirun.ea di
f•eri,tel or cu%uri şi faze �e aoostora, în •cadlmll depo:zj•telo r stJadiJale şi
interstad�a·Le a'}e Wtirmului.
Alstfe! s-a staJbi:ll.t că cea mai veche }Qcuire omenească se Î!l;tîl.ne�te
pe ber.aiSia Oetăţi ca I , oare a f·oot a/OUIIlr
l ulată în Riss şi souliptată în Riss
Wtirnn . 16 • lntr-.o argitlă subţire de cul10are roşie depusă pe 'Pruntd au :foot
găsite cele ma� veahd l1IliE1l1te a.parţinllind auriign:aJci.�Cmu'lrui iniferuor (W I
W II) . Pe aclela!:ite teNl!Se de la Diirţru , Bis•tr1doara urmează o depunere
de lm:o�ss gri pseudlo-miiolo iană (C) în care .au fast înmlnli,te urmele aurigna
cianou1ui mijlociu, ou veftre pu1ternke, oonruşă şi urme de faună şi unelte.
Depo:zJi1tul de deasupra aces'bUiia, oare etsobe tot un •loes, dar de culoare
g:aLben-rOI'?·C'a!t (C), conţine .}a baza lu·i , in beraJS18le de La B1str.id()ara şi
Podiş, u rmele aurignaiaila.rmlui superior (pregMvetti,an). La partea supe
ri·oară a aoo�truJ depoz i•t se iiVes'c primele ndvele a : e gravettli:anului i n fe 
rior, la Cetăţica, Bistricioara şi Podiş. Spre limita lui superioară se
găseşte gravetti,cmul mijl1oairu şi a fust întâlniot la Diirţu, Bo�u Mioc, Bistri
cioaJra şi Padiş. Acest depozit (C) ou două nivele de loouire aparţine
Wtirmu:lui I I , ou cl•i'mat rece şi uSICiart .
Urm-e2:ză deasupra un Sldl brUil-roşoot ou depresiu.ni prisma.Uce (B),
atrtbuirt W II-III. La bam lui se găse.şte :fiaZia gravettianul:ui s uperio r ,
iar la parte1a superioară ·este un a:lit nivel, ·aparţininJd gravetianului

finaL

d in mrnă fooă se diemoLtă de :liaipt în d apozitul u rmător (A2) cu
structru.ră nlliipoasă, d e cul10are ruhuri1e şi ·care a f10slt atribu�•t W III.

A!ceastă

Observ.aţi!He ::.tratigra'iii•ce care au fost făcu.te în dacu rnu l cercetărilor,

au fosot compl•etate cu daJte faunistilee
de cărbune 17 s-a soobiiUt în d�i·ttlll

auri,gna�ciene,

şi Pînm;

şi :flori•stiiCe. Pe bare alnali.zelor
W II, untde au apărult vetrele
existenJţa urmă1Joat1eloor s pecii : A:bies Alba, Abies Peetdnata

SUvestris .

An.aJ.ăzeie de polen penotTu depozi,tele de tenasă au arătat existenţa
unor grălllin9e de ;anJgiooperme şi muşchi , dwedillld. u n climat perigladar

ce

·cobora cel puţ1n

,pînă la 450-500

m

18

•

F.auna din depozi•tul W II de }.a Podi�, orepl'e2;entart;ă pl'in Mammuthus
primigenilllos

şi Ronsilfer

sp.,

indică aceeaş i climă relee.

14 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Les phenomimes... p. 384 ; idem, Fenomenele Şl
stratigrafia paleoliticului, m SCIV, XII, 196 1 , 1, 1970 ; P. Coteţ, Elemente peri
glaciare. . . , 399 ; I lie D. I on , op. c it . , p. 134.
15 c. S. Nicolăescu-Plopşor, Les phenomimes peryglaciaires. .. p. 384 ; Il ie D.
Ion, op. cit.
16 C . S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Pă un escu , FI. Mogoşan, op. cit., p. 19 ; 1. Do
nisă, op. cit., p. 177.

1 7 Ibidem.
18 Ilie D. I on, op. cit., p. 133.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

M. BRUDIU

46

6

CulturUe paleolitice din zona Ceahlău
Aşa după oum am arătat in oapito1ul preteed�rut asupra teraselor,
oe1e mali vechi dorv� de loowire rtrm.aJnă ·in bazinrul Bi:str'i'ţei aparţin
aua-.i:gmcilaniullJUi irufurior ş i se găsesc slltuialbe pe .terasa Cetăţica.
Rooa !folosită .pentru obţinerea uneJ.,telor era şiştul JllegTU de Audlia,
gresi a cu glaucondt silicifiată, menilitul şi o gres i e neagră, foarte dură
cwe imră · în oomponelllţa debitulruti solid a Jte,rasei superioa�r�e - deci.
roai l1000le.
S-a�U d esooperit ruuclee , aşchăi, lame, redoare, g rato'Bire şi cîteva
une'1te b.ifal0i.J8il.e. Din punat de vedere al telmioii drebitajului se observă
:La unele �hii unghiuri :foai1te desahlise f.aţă de supr:afaţa desprinderii,
oare se si:1Juearză în tehnlioa o1aotoniană. De asemenea dbeva fornne bifa
cial.e, ca virnu:l'i :Ealiaoee şi piese diSIOOilda:J.e, ca şi un virf ou retuş pe
laturile lungi, duiC spre trad:iţihle tetlmilcii şi fOimJe,l or mustJeriene. Pe de
altă parte se întîlneşte in laJI'gă măsură tehnJ!ca debi!bajuhlii lamelar, ou
nuclee priSiililiaJt � şi mu!!Jte g.rato.aJ!'Ie . Ne găstiJm deci în f1aza de început
a aunigrrmcianuJ.uii, cîrud persistă tJehni·ca mai veche musteDiană alături
de .oea l.ame1a:ră .
.Acest aspect s-a ma� întîlnit şi la Ri'ţ)i,oend-.Lzvoc 19 în stratul 1
aunignaciJan, precum şi la Mitoc-Val�a IzvoruLui 20 • El se mai caracteri
zează prin pre2Jell:ţla umor bi:faciale, care, ca .tehnică aparţin musterianului
şi care de fapt au fos't illltâln.ilte in muste:ni.al!lul flinal de peş te ră (Ohaba
Ponor , Baia de Fier, Nandru-Peştera Spurcată) , sau în unele aşezări
rnw�teriene de ;terasă (Boin<e?ti) .
S-a arătalt că aceste elemente bifacia!l.e nu pot defiilli , la nai, o cul
tură - sze,letianul - cum s-a pretins, ele mrt:âlnindu-se din ce în ce
21 •
mai periecţionate îln ,aull'i'gn:acian şi growe;ttianlllll. ori€1Il'tal
CaraicteDul mi:x,t al ·tehm.icil1or in faZJa de inceput a paleoliticului s u
perior - aurignataia:n iruerior - a fost remar·oalt şi de alţi specialişti r.
în aşezări ca Baroa II, unde s-oo îl1ltî.1Irirt uhelte de aspect musteroid ,
reprez-entate adesea pr:il!l rtacloare simple, oorwexe. Foarte adesea se gă
sesc aici viclruri triunghiU'lwe retn.Işate, aşchii ascuţite, oo baza groasă.
Farza următoare, a aurign:adanuliud miJlociu este mtlil<t maJ bogată şi
se intîiJJneşte la DirţJu şi Bis·tridowa-Lutănie. Din punJOt de vedere arhe<o
log�c se inilli 1fle
l sc dOIUă nivele de locuire, reprezenlbai1Je prin vetll"e ou mu�t
cărbune, oase spante şi a:rs:e şi material arhe01logk. Vetrele ave:au o formă
1:1otundă salU ovală, iar în jurllil. lm Sie î ntindeau pete mai slabe de
cenuşă, SI8IU g-ropi umplute cu cenuşă, oase şi cărbune. La DîTţu a apă·

19 Al. Păunescu, Sur la succession des habitats paleolithiques et post-paleo
Whiques de Ripiceni-Izvor, in Dacia, N.S., IX, p. 20.
20 M. Bitiri, Cu privire la începuturile paleoliticului superior în România,
în SCIV, 16, 1965, 1, p. 5-16 ; idem, O Ha'laAbHOM amane Bepxneeo Ila.Aeo.n,uma 6 Py.u
nuu, In CTJiaTHrpa!I»HJI H IIepHoi(HBaiV'IR naJieOJIHTa BOCTO'lBOM H 'lBBT3.JJllhlit EBpOIIH,1965
2 1 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, Fl. Mogoşan, op. cit., p. 2 1 .
22 Lad
islau Banesz, Quelques conditions sur l'origine, la subdivision et l'exten
sion de l'aurignacienne en Europe, în Slovensca Archaeologi, XIV, 2, 1965 ;
Ka.rel Valoch, Evolution the Paleolithic in Central and eastern Europe, în Current
Antropology, V, nr . 5, partea 1, 1968, p. 22.
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I"lllt in ZOill8 SUJdiieă o pînză de arsură ou ll1lll'lit cărbune in cuprinSIU! ei
şi ou puţine res·tJuri de fa�Un.ă şi piese l.Ji,tk'e. In legătură ou acest aspect
a fost emisă şi părle� portrirvilt căreia ar fi vorba de incendierea uned
păduri miCii , ou scopul de a d€00hide un •orti2lont mali lmg de observaţi e

51pre sud.
'
Roca fo[IOSirtă de a.oeşti loou itori ena tot de origine loocală (şis.tul
negru de Audîia, gresia cu glau:coni:t). Din aJOeSJt pUIIlJOt de vedere s-a
observtat un pr ocentaj dilfeni,t in oe'le două nivele. O gamă mai dive:rsă
de I'IOOi a fost fo!osîrtă de loouă/tlorH accleaşi etape de la Bis.tricioara

Lută·rie.
Din punct de v.ederte al tehnicii de lucru se mad ob&ervă unele re
mi•ntscenţe 8ile tehnliiCii mu.srtJedene (alŞcltiile) , dar aspootul dom[II'lJa[lot îl
�ormează induSitria lame lară. De aceea putem menţiona , din punct de
v•edere tiJpo/klgiiC : lame:e (unele ou retuşe de folosire}, gtr'aboare!e pe
aşchii sau lame, oare pot fi duble sau carenalte. S-a găsi1t numai ,un
singur buri:n . Din pu:n1C't de vedere foo1ndst�c s-au întîlnit I'es-tu.ri de
bovlidee.
Ambele nivele sirut alt.ribuiLc aunignaaianului mijlociu. Această fază
a au r.irg rua1Ciarnuliu1 :este attJes.tată în ţara ruoastră a�tîlt în aşezări de peşteră,
cît şi de terasă. Aspectul deosebi·t al amignaciaruulu:i din cele două f eluri
de �ezări constă în aceea că [n peşteri (Baia de Fi·er, Ohaba Ptmor,
Băi:le HeT'cuJane, Cheia-Dobrogea, Gura Oheii-Rişrrov, Peştera, Cioclo
vina), l'ocUJirea esrtc de s.cu.J:'Ită durattă , �n 'timp ce pe terase (Boineşii,
Remetea I, Cremenea-Ţara Birseti ; Hăbăşeşti, Mi.toc, Rilp�cen.i-Moldova ;
VădastTJa�Jtenia ; Mailu-Roşu-Giurgiu, Sro�a-Gilllir'giu, Oiuperoen:i Tur
!llu-Măgurele-Munten.ia ; TJncova, Româneş·ti-Dumbrărviţa, 0�-Ban:at)
aşezăr.hle si:n:t mullt mai boga!te în ma.terilaJ Utrlc, fartl111i.stic şi vetre de
&>c. Asupra aurignlalcioouil.ui m ij looiu s-ar mad pultea face o observaţi e în
legătură cu idura1la lUii : cel din Oîmpia Rarnâ:nă cunoaşte o existenţă
prelrtmgi•tă, ilar oeJ. din Banat, tot după o existenţă prelungi•tă vine în
oonltalot Siporacliic oo aeaL.aJtă cultulră a pa:leo'lrlltrlou1ui Siupe rior - gravet
ti.anul ; în Slchimb aurignacia.nul mijlociu din Molidova cunoaşte o exis
tenţă mai scuntă, de fa�pt evoluează spre o nouă etapă - auri.gnacia1I11Ul
superior - pregravetian.
Această etapă apare in aşeză rhle de la Oeahlău şi Bistr�dOiara-L u 
tărie. ln ni'V·elul arheologic res.pecti'V s-au înltilnit şi vetre. Tmbuie de
rntenţioni8Jt un fap!t de'<JISebit la Blistmiciloa:ra-Lutărie, UJnde vatra ere de
formă ovta1ă şi arnena.jartă ou pietre, iar în jurul ei erau aJ.te gropi ovale

mad mici.

Roci·le �olooii:t•e în această eba.pă penltru prel'Uiera r e erau dtn regiunea
carpa!tilcă : men:iiliilt, şist negnu de Audda, gresie cu gla'lliOn:i
O 't. Pentru prima
dată apare aoum şi si.lexul din ZJOna Prutului, de oaliialte superioară.
Utrl.laijuJ 1i1ti1C se cOIITlpune din gratoare pe .Lamă sau a.cşclli i , burine
de unghi sau mediane, nuclee co nice , lame şi aşchii, uneori purtînd
retuşe oblice sau de .foli osire. Men.ţiJonăm că s-au găsit dt:eva une1te duble
precum şi oî:teva ou retuşe ab rupte proprii grarvebtian.ul'lli . Acest lucru
a pemllis oeroetă.tloTH'OII' de la Ceah�ău să considere acest nivel, drept
aurig111aciian superioc pregraJWittrla.n.
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Apariţia aui"liiginaci<aruudui in wna Ceahlău credem că trebu ie pusă
ICU etapa clittnati�ă Wiirm I-II, oînid clima mari bLîndă a
intel'glaiC!iaruh.Ii a delteimJi1!1at părăsilrea �1Jeri1or şi ocuparea teraselor.
Am văZlu.t mrm cei mai VJOOhi loouirtori de pe va:Lea Bistri"Qei, mtîln1ţi
pe C>e�tăţioa, arveau in utilajuJ. Htirc inJcă nnele trăsături de traddţie mus
terian ă . De unde au arpărut aici încă IlJU se poa•te srtJabHi, deşi s-a emi s
părer.ea , IOaf\e ni se pare plauz.1b1lă , .că ar .avrea orig·inea in 2lona es.tilcă 23•
Dar impartbanlt ffite :liaptul că întreaga lior evoluţie a avut loc î n :rona
carpatică. O situaţie asemăln.ătoaf\e s-1a mai întîlnit şi la Rllipi•ceni. Deşi
întf\e oele dou ă oen1me de loou ire aur1gnaciană - Ceaih!l.ău şi Ri,pibelni -,
există o C'Ol1100rdanţă stratli.rgra;fică , în UJtiLajuil li<tk se observă şi unele
deosebiri. Es:te 'Vlorba de menţinerea unor piese bifaiCilaLe şi .în oelelaJte
etape, fapt ne[nltilJnH la CeahJ.ău, decit in etapa ani:niJgnaldanului infei'ior.
In oeea oe priveşbe sHr.şitul aur1gnaJaianului prim absorbirea luă
t!Pepta.tă de cărtfle foi1Jdul gravettirarr1, s-a putu.t vedea a:tî;t la Ceahlău
oî't şi la Ripăccni că legătura este apmape orglanilcă. Dar nu numai în
Mo1dova s-a întîln i t aceas tă si,tua.ţie. Ln CehioolavaJOia, B. Klima araJtă
că "ev;oluţia industrirei gravetti<ene îrucepe prin dteva forme încă raurigrna
ciene, găsinrdu -se î n ace l·aşi timp un mare 111umă·r de :f\orme gravettiene
oare sî:nt chiarr forme mi•cf'oli;tice" 24 •
Din puniO't de Vledel'e ·cul,tural şi stratigraf.ic, în aşezărHe de la
Ceahlău , după aunign.a:c::ranul superior urmează gravetttianul iclerJor. Este
întîlnit pe terasa Cetăţioa I, Bistridoara-LutărJ.e şi Pod.irş . Niwlul arheo
Logic .conţine pe Ungă utilajul Htirc şi urme de vetre în toate cele trei
C!IŞee:ărti. mrenţion<11t e.
Urne�tele .tipice gravettianuluri s[nt în aoearstă :flază de înooput, mai
rare. Oele mai multe <aparţin ca tego rie i gratoarelor .şi burinelor . O uneaJ.tă
deosebi tă care a apăru t l a C etăţica este gratoarul-bec 25• M ate ri a primă
este formată din cunroscute1e roct �·ocale, la caf\e se adaug ă, într-un pro
centaj mrai m:af\e aoum, roca de Prut de bUJnă carl�bate. In acest ni.vel au
maJi. fost 1ntî1n1rte şi resrt:uri faunistice de Equus caba:Hus �osrsilis la Podiş
şi BisrtrJ'Cioara .şi de bovidee la Bistridoara.
Gravettianul mijlociu. Această etapă este bine documentată la Podiş
şi Bis!tri'cioo.ra-Lutărie şi în tr-o loclliire mai puţin inrt:ensă la Bofu Mk,
Dî rţru şi LUJtărie-Oeahlău. Stratigra:fk, se găseşte si.rtuată la pwtea supe
rioa ră a loesrsu1ui galben-roşoaJt. Şi acest niv·e� oonţi'l11e urşroore u rme

în legătură

de vetre.
Din punot de vedme al utilajului li·hlc se observă o creştere a vîr
fUJrilor de tip z•is "La Gmvette" a burinelor, faţă de grravet1:1iJaJnul i nfe
ri!Qr. Ca tipuri exoepţtona1e, în repertoriul ttpolog,irc al ra�CeSte.i etape s-au
găs1t o s emilună artllipircă şi un măcroburin. Oa dimensiuni, pî-ese.Le a:oestei
e<tape ounooc o tendrinţă de mi1crolirtiwTe. Materia primă de bună caJi1tate,
crigin111ră de l•a P11ut, este tot mai lal'g fulosi1ă, uneori în procentaj de
23 Al. Păun€SCU, Sur la succession., p. 22.
24 B. Klima, L'Etat actuel des problemes de l'aurignacienne et du gravettienne,
în Archel. Rozhlendy, XIII, 1961 / 1 , p. 1 19.
25 Fl. Mogoşan, O nouă unealtă paleolitică, în SCIV, XIII, 1962, 1 , pp. 87, 89.
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620fo (Bis tricioara) . Ca faUIIlă este prezent Equus caballus (Podiş Bistri
doara) .
.. ,
Gravettianul superior ooupă, ca poziţie stratigmfică, limita dintre
S'tratJul de 1oees voşu-galben şi stre'bul brun-mşu ca:re-J suprapune.
Aoeastă etalpă este documentată mai bine tot la P odiş şi Bistri.cioara
Lurtărie. Urmel•e de vetre sî.nlt slabe. Categoriile de uneLte sînt aceleaşi
oa şi în etapa an•teri'Oară. O schimbare se observă in ceea ce priveşte
procentajul vâ!rful'li.loc de 1lip zis "La GraV'ette" şi a lamelor "â bord
abruttu". Totodată seade �ooontaju1 la g�atOoa!re şi burme. Rocile cu
nosoute s�nt folOSii te dntell1S pentru prelucrare, urmate de silexul de Prut.
Gravettianul final es� etapa in car.e l ocu irea paleohtică a cuprins
aproape toarte t·erasele baziruuJui Bistxiţei din zooa Ceahlău . Incepind cu
oea ma� înaltă de La Oremeruş, se mai întîlneşte pe Cetăţica, Bofu Mare,
Dirţu , Borfu Mic, Biswidoara, Podiş , Oetăţi.ca II şi teresa Biseridi Vechi.
Din niveLul arheologic lipsesc vetrele şi resturile faunistice. Din punct
de veder.e rtipologic, la oaJteogor.iile de .piese din etapele an terioare se mai
pot adăuga altde întîlnite în anumilte aşezări ale ace'Sitei etape, dar în
numă r mic. Menţionăm printre aoeSJtea lamele trunchiate obUc şi retu
şate, persoarel•e, gra•toruJ.-pemoar, un vîrf de tipul oolui azili.an, lame de
formă rectangula ră cu retuşe abrupte pe margine , vîrf ,,â craJn atipique",
lame de ·tip "coup de burin", vfirfuri de t1p "Viiehle". Nucleele si n t
în g.eneml. p rismatioce sau nerogu1ate. 1n ceea oe priveşte procentajul
la tipurile de barză, grr-artoarele, burill1ele îşi menţin aceea şi s]tu aţie ; în
sd1imb vîrfurile zise "La GravettJe" se poate spune că cunosc o creştere
la Bofu Mare şi o s.cădere în oolela1te .
Materia primă era folosită in cantităţi diferite, din pUJnot de veder e
aJ origiinei ei. AS'tfel la Bofu Mare roca locală are p:riori,tarte, în schimb
la Dîrţiu .aooot loc îi revline silexu[ui de Pmt.
In cee a ce priveşte :m:icroUtismul, el atinge grade diferite pe aceste
te:rase. Gradul cel m<ali avansait de microlitizare este în>tîln·it la Dîrţu şi
Podiş. Dar se poate afirma că nici mrucrolitismul (unelte mai m.aTi de
7 cm) nu ffite s trăin din .complexul de la Ceahlău. La Bafu Mi� şi
Bistridoara-Lutărie cunoaşte o propoM;ie mai ridicată ( 1 1%) faţă de cele
lalrte aşezări.
Comparate ou aşezarea d e la Ripiceni-Izvor, aşezările de aici, cunos'C
un gred mad mic de miorolitizare. Şi din acest punct de vedere, aşezări
oa Dîrţu (48%), Podiş, se aseamănă cu Movileni-Heileşteni 26, PUiricani
(460fo). Dar gradul cel mai avansalt de micmlitizare in aceas tă fază a
gravebtianului orienlta1 s-a întîlnit la Măluşteni IV.
Un tip de uneaJJtă oare s-a întîlni.t la Bofu Mare - persoa:ml anunţă prezenţa unor inf1uenţe magdaJ:eniene in această zonă. Persoa
7
rul s-a mai găsi.t şi l·a Movilooi-Heleşteni ca şi la Pu:ricani 2 , Măluş
28 •
tooi III şi Măluşteni IV
26 Al. Păunescu, Cercetări paleolitice, in SCIV, 17, 1966, 2, p. 327.
M. Brudiu, Aşezările gravettiene de sfîrşit de la Puricani şi
Danubius, IV, 1970, Galaţi.
28 M. Brudiu şi Eugenia Păpuşoi, Cercetări pa.leolitice la Măluşteni.
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In afară de aceste elemente, lamele trunchi�a�te şi retuşalte, Jamele
denticuulate vin tot d.iln meldiul magrlaleni.an 29. Acestea reprezintă în cele
din urmă, absorbirea runor eliemente ma'gid2fi,eniene de că·tre grcw•e.ttia
nul final 30• Cel mai VetOhi oontacrt d i ntre g�avetti.an şi mag:daJe ni1an a
avut loc acum 1 7 000 .ani şi a fost SIUI1prins Ja Novo Dna•ben'icke, Sagva:r şi
Moldovo V/7 31• ln afară de aceste legături, în cadrul Moldovei, gra
vetti:anul de la Cearhlăru mai are arfini•tăţi tipol;ogice ou a:şezări de la est
de Prut, C'Wl1 ar fi Bolşaia Akka rja. Un alt aspeot oare se desprinde din
aLŞezăriile de la Oeahil.ău îl formează dtJeva pi·ese ge0111e
1 trice (semiluna,
piesa de tip zis trapezi<:flormă " Vi.e ltle " ) , ca şi altele ddn aceeaşi p e rioa d ă 32 •
Cara<cteruiJ. microliif.izării şi al geometrizării este ev�dent în faza fi
nală dar se î•ntîln!eşte şi la aJte grupe ale gra,vetbil8illu:lui o rie nta l , cum
�este ace€1a de lJa Pa<v lov 33• Amrin'tim acum că in cadrul gnavettianu[u i
ori•entall s-.au di,s.ti•DIS mai m u U e gru pe 34 • Sînt bine ounoocu;te cel.e di n
Cîmpia Rusă : a NistnuJui superi or ş i m ij l ociu , a Niprulu i, a Desnei,
Donulu i (�o,.tenkti), î1n z ona Mării de Azov şi a Mării Negre. In ultimii
ani J. K. Kozl1owski a ară1bat că în regiunc-1a Carpaţi1or se găseoc nouă
centre gr:aJVethcne, stabilite p2 baze s tatistke şi tipologioe. Re-ferindu -se
la grupa gmv ettianu:ui de la Ceahlău, o oolliSideră oa aNÎ'nd o dezvl()lltare
·

locală începînd d�n Wilrm I l , pînă [n Wilrm III . O canaoberi�Stică con
stlan.tă a graveHia.nului de alei eSJte preponderenva gratoare1or asupra
burine[or şi o af:.I1mare crescîndă a pi<eselor â dos şi a v6:rfuri'lor d e tip
zis "La GJ.ia1V'ett1e'', de-a lungul dezvo1tăl'ii sa:e.
Refoeriotor l a dezvoltarC'a graJVoetti�anului de aici pu;1Jem spune că e a
s-a petr.eiCU•t în partl'u ebapc, la fel ca şi ce l din staţiunea Hipi10e111 i -Izvor.
După cum vom vedea, unele etape s-au mai găsit şi in alte staţi u n i
de pe ViaJ,ea B:.striţei, cer<Cetiate în uLbimul timp. Comparat cu a l• t€ centre
a�e gravelttwa:nlrlui OI'i ental , vedem că în zona Nistrul ui, La Molodovo V
eVJOOuează în şapte nivele 3S, iar ÎII1 C ehns lov.acia 36 în şase nivele (trepte) :
1-3 Pet rko v ice , Dolni Vestonice (staţiunea inferioară, Dolni Vesto nice
(sta:ţltun.ea SJlliP€rioară)=Wilrm II-III ; 4, Pâ!Vlo<v, Predsmost ; 5, Morn
vani şi Liibn ; 6, H!!ani!Ce, Malomeri'Ce-Borki=Wilrm III .
I n peviiOadia care a urmat înJcheierii cel'cetărHor d e la Ceahlău au
fiost de510ope1Tilte şi cercetate aşoerzănile de Ia : 1) Buda-Dealul V.i ei 37 în
29 A l . Păunescu, Evolutia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite
pe teritoriul României, 1970, p. 24.
30 B. Klima, op. cit., p. 1 29.
31 1. K. Kozlowski, Quelques probleme de la subdivision chronologique du
magdalenien en Europe centrale, �n Arh. Polona, X I I , 1964, pp. 187-189.
32 Al. Păunescu, Evoluţia.. . , p. 24.

33 A.

P. Cernîş, lla.tteo.rtumuttna cmoAnKo 6 Mo.rtao6e, V, Kiev, 1961.

34 1. K . KoZ'lowski , Z problematyku badan nad przentYslem gravecim w
regionie Karpat., in Acta Archaeologica Carpathica, I I I , 1961, 1-2, pp. 35-36 ;
Al. Păunescu, Evoluţia . . . , r. 2 1 .
3 5 A . P . Cernîs, op. cit.
36 B. Klima, L'etat actuel du probleme de l'aurignacienne et du gravettiene,
în Arh. Rozhledy, X I I I , 1961, 1, p. 1 19.
37 C. S. Nicolăe>cu-Plopşor, V. Căpitanu, C. Buzdugan, V. Ursache, Săpăturile
arheologice de la Buda, in Materiale, VII, p. 1961, p. 21 ; V. Căpitanu, C. Buzdu-
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OOJre s-a găsit un niveJ. apaTţinînd gravettianului mijlociu şi alte două
nivele de liOOUire sporadică ; 2) Lespezi, tot un nivel din gr8!Vettian1U l
mij.lociu 38 . Ambeft•e aşezări se găsesc pe oursu'l inferior al Bistriţei. .Aina
��zele de c14 au da.tat .aşe-zarea de la Lespezi în jur de 1 6 coo ani î .e.n. 38 b.

In aşeZiarea de la Buda s-a găsit un complex de oase, întregi scau
reltezate şi diS(pl!Se pe o suprafaţă de dţiva metri pătraţi. Aicest complex
a :tios.t expHoat ca reprez,entînd marterialimrea 'unor practi10i magice ou
oaraoter cinregetic ale Jocuirtorilor de aiiCi 39• S-ar mai putea menţiona unel-e
afini•tăţi tipol.IOgice între a�zarea aceasta şi cele din stratll'l inferiror de la
K10stenki IV A·lex,anrdl'10Vka 40 •

In u1Jtimul timp au mad fost ceroetate alte cîtwa �ezări în Bazinul
BiSJtriţei . La Bi10arz, pe t�erasa Ci'llilg
l i, M. Drăg<ibescu 4 1 a găsilt un ru!Vel
de loouire din gravet•ti•a111u l supEmior. ln afară de materialull !H.ire, cu
bandinţă de mircroHtizaT.e, au .fost �observate uşoa re unn:e de vetre.
Lîngă Pl81t:ra Neamţ, pe par.tea srtlîngă a terasei S1Up2'Tioare de lîngă
Bitoa Doamne i , la punctul "Poiana Cireşului", au fă,out săpă·turi într-o
aşezare pa.!eo'litkă mai întii C. Scoi1pan ( 1 963) şi arpoi V. Căpi.tanu ( 1 968).
A1cesta din urmă a prezentJa·t materialul descoperit, din care rezuaă exis
tenţa aiei a trei ni;vele de locuire, începînd ou gravettianul mijlociu,
continuînd ou cel superi:o�r şi fdrud 4 2 •
Acelaşi oerc,e.tător a mai făout şi alte descoperiri de surpnafaţă în
ba.zinul rîului Biloaz-Chei, inididn:d Urrmătoarele puructe : Batr1dos II, Ciur
dărie, Faţa Cupaşului, Dosul Cupaşului, şi în Bicaz-Chei pe Dealul
Bi.serioii.

TQt în spaţiul dintre C&rpaţi şi Sire-t se mai pot menţiona şi alte
descoperiri, dintre oare UII1a mai veche, cu oaract:er fortuit, provenind
din prurudişuri'le Moldovei. PieSia reprez.ilntă un graroar şi a fost desro
peri•tă .în apropierea oraşului R!oman 43•
In ultimul tirmp între Siret şi Mraldova în apropiere de Pr�ni, la
Valea Seacă, p11of. N. Z:ahar.ia 44 a găsi,t, pe un :tiragment de teresă din
aaeastă oomună, cff-tev'a piese pe ca.I"'e le atribuie au ri �acianului (?}.
gan, V. UJ·sache, Săpăturile de la Buda, 1959, în Materiale, vol. VI I I , 1962, p. 142 ;
V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice in bazinul Bistriţei, în Carpica, I, 1968,
Bacău, p. 13 .
valea Bistriţei, în SCIV, X I V,
38 M. Bitiri, O nouă aşezare paleolitică pe
1963, pp. 1 3 5- 137 .
6
3 b In formaţie primită de la M. BHiri, penlru care îi mulţumim încă odată
aici.
39 V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice.
40 Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor . , p . 22, nota 50.
41 M. D răgotescu, Aşezarea paleolitică ele la Bicaz, în Carpica L 1968,
pp. 17-22.
42 V. Căpit:anu, Descoperiri paleolitice in judeţele Neamţ şi Vaslui, în Carpica,
II, 1969, pp. 7-15.
4 3 1. Si mionescu, N. N. Moroşan, Une station aurignacienne en Moldavie, în
Bulletin de la section scientifique de l' Academie Roumaine, X, 1926, nr. 3, p. 64.
..

4 4 N. Zaharia, Descoperiri pa.leolitice în Moldova în perioada anilor 1 952-1957,

în Arheologia Moldovei, I, 1962, p. 35.
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Dar cea mai impor:tam.tă descope-rire este tot în această comună în
s:a•tul Topile, unde cerce<tăt orul Al. Pălunesou 45 a î'llltreprins ample cer
cetări. �rea aparţine gravettiJanlului final, avînd strinse sirnili.tudini
tipologice ru DîrţJU, Mav:ilen.i-Heleşteni, Purioani.
In COillCluzie , !pUitem arăta că spaţiud dinlbre Carpaţii răsă:rirteni şi Siret
a fost locuit de omul pal.roliticului superior înJCepind din Wfum 1-2 şi
pînă la s�îrşitul ta'Offitei gla.ciaţiund. Cele două cuLturi aJ.e paleoli.tioului
superlior de la noi - aurignacianul şi gravettianlul - sînt prezente aici
şi ounooc o dezVOtltare ewlutivă. Nu putem şti mai prucis de unde aJU
apărut primii locuiltori ai aurigm.acianulrui inferior, dar oonota.otul au rig
n'acian.U!l.ui superior pregrevettian ou grave.ttianull. a fost surprins aici ca
şi la Ri.piceni. Toată această evoluţie a paleolirtioului superior de La
Ceahlău nu se intmneşte pe aceeaş i terasă. Cercetindu-le însă stratigi'Iafic,
tipologie şi sd:.altistic s-a ajuru; la racordarea tuturor nivelurilor intr-un
�anţ evolutiv. De aceea nu putem spune că aceeaşi comunitate s-a dez
vollbat pe loc o vreme îndellrungată şi . nici nu ne pu.rtem aştepta Ja acest
!JU·cru, deoareoe specifirul lor de viaţă nu e ra cel sedentar. Unnele lăs a.te
tntermirtenlt în cele citeva nivele arheologice, reprezil!ltă popasuri sezo
niere ale unor grupuri de oameni, mereu în deplasare, du pă vinat. De
aceea prin dezvol-tarea looală aii" trebui să î nţeleg e m locul sau mai bine
zis spaţiul în care ei pendulau generaţii d upă generaţii. Un astfel de
spaţiu ar putea fi cel dintre Carpaţi şi Siret, sau poate dintre Carpaţi
şi Pru.t, deşi la Prut se simt, mai preg.ruant, irufluenţe dinspre răsărit.
Ccr-edern că nn peste muH timp, dacă se vor oontirlliUa ceroetări:l.e , şi
bazinele celorla!l.te rîuri confluente SiretUJlui, vor arăta că aru fost osp.ita
liere omului palrolitic în perioadele cl imati ce mai aSipre sau mai blinde
ale gLadaţiunii Wiirm .

LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR ENTRE LES CARPATHES ET LE SIRET
R e s u m e
On pass e en <revue les anciennes decauvertes de Bi�t i et les impor.tantes
<reche<rches de Ceahlău-Di<rţu et Bofu, faites pa<r un collectif dirige de C. S. Nico·
laes.:u-PlopŞOT.
Les <rechei"Ches ent<rep<rises ont penni a prec i�e<r d'impo<rtantes conclusions sur
les habitats paleolithiques situes su<r les te<r<rasses de la vallee de Bistriţa ainsi
que l'inte<rp<retation stretig<raphique.
On a p<recise que les plus anciens temoignage de !'hab itat humain se
<rencontrent dans le bassi n de Bisrtdţa, SUii" la vallee Ce.t ăţ ica et qu'ell('5 remontent
â l'audgnacian infedeu<r.
L'auringnacian moyen est rep<resente par les decouve<rtes plus riches faites â
Dirţu et Bistricioara-Lutăria. On const>aJte que l'aur.ignacian moyen. de Ia Moldavie
a une existence plus courte en evoluant vers l'aurignacien superieur pregravettien.

45 Al. Păunescu, Locuiri gravettiene orientale descoperite pe teritoriul co
munei Valea Seacă şi unele concluzii asupra gravettianului oriental din Moldova,
în SCIV, 2 1 , 1970, 4.
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Cette etape est documentee dans les habitats de Ceahlău et B istriţa-Lutărie.
O n doit mettre e n .rapţorl la presence de l'aurLg.nacila.n dans La zone de Ceahlău
avec l'etape climatique Wiirm I-II, quand le climat plus doux a determine !'aban
don des grottes et l'etablissement sur Ies terrasses.
Dans les h<:��bitats de Ceahlău, apres l'aurignaci.an superieur le grervettien in!e
rieur documente sur la terrasse de Cetăţica I, ă B i stricioara et ă Pod iş.
Le gravettien superieur est documente ă Podiş, et Bistricoara-Lutărie ; quant
au gravettien final i l a gagne les te�:rasses du bassin de la Bistriţa, de Ceahlău,
en se caracterisant par le fa.i t que le::. outils deviennent des microlithes.
On mentionne encore les decouvertes gravettienes pres de Piatra Neamţ,
puis celles du bassin de la riviere Bicaz-Chei. celles de Roman, Paşcani-Valea
Seacă et Topile.
En con c · us i on, l'espace d'entre les Carpathes orientaux et la riviere Siret a
ete habite par l'homm::- du paleolithique superieur depuis Wiirm I-II jusqu'<i la
fin de ce.tte etape.
Les deux cultures du paleolith ique superieur de chez nous, l'aurignacian et le
gravetienne ont un developpement evol utif.

Le paleoli<thiquc superieur de Ceahlău 'ne se rencontre pas sur la meme tPr
rasse pa.rcc que les communautes hum.aimes n'C<t.a.ient pas sedentakes en ce mo
ment-la, les vestiges decouverts etant les temoignage de !'habitat saisonnier des
groupes d e chasseurs.
C'est la raison pour laquelle on considere que le developpement local signifie

Le mouveme[}t pendulaire des generations paaeolitiques dans le meme espace situe
probablement entre les Carpathes et le Siret, voire dans la zone d'entre les Car
pathes et le Prut.
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