
UNELE DATE CU PRIVIRE 1LA DESCOPERIRILE '.DIN EPOCA 

NEOLITICA DE PE TE·RITORIUL JUDEŢULUI GORJ 

de EUGEN COMŞA 

Văile largi, prielni,ce a1griculturii, şi dealurile Gorjului, aco
perite cu păşun,i potrivite pentru .creşterea vitelo1r, precum şi de 
păduri dese, bogate în vînat, a1u atms diverse comunităţi ome
neşti înică din cele mai ve1chi timpuri. 

Pe cuprinsul j·udeţului Gorj sînt atestate urme de viaţă şi de 
activitate umană din toate epocile istoriei, începînd cu- epoca 
pa1leolitică, reprezentată p(in lfeluritie ma1teria1le a:rheologice. 

în focrmea noastră ne-am proplJ'S să strîngem şi să sinteti
ză.m numa1i datele referit·O·are la de.scoperir1ile - \deşi sînt încă 
puţine - da,tînd din epo1ca neol1itică de pe întinsul •acestui judeţ. 

lst1ori·cul c1ercetărilor arheologice din zonă, privi·toaire la e
poca ami,ntită, niu este prea bogat, ~·a;r datele nu sînt totde1a1una 
suficient de cime. 

Avem două ca~egorii de date. Un·ele sînt cele de·spr.e di
verse descoperiri întîmplătoare (uneilte de piatră şi a:tele), a 
cămr dat-are şi mai cu seamă atribuire· cu-ltura(·ă prezintă greu
tăţi. în schimb, majoritatea informaţiilor de .care dispunem se 
referă la cercetările făcute în ,diferite peşteri din nordul judeţu
lui şi mai ales de ce:e efectuate în Peştera Muierilor de lîn3ă 
Ba·i·a de Fier. Cercetare·a groitei a început în ultimul deceni.u al 
secolului trecut de către harnicul grup de muzeografi pasionaţi 
de la T!rgu-J 1iu. Aceştia au vizitat Peştera Muierilor ia 21 iulie 
1894, cu care prilej au făcut sondaje la gura ei, scoţînd la ;_ 
veo•lă un !ot de fra.g11en~e ·cerami•ce din vase lucmte cu mîna 
şi caise de anima'.e străvechi 1). 

Cu trei ani ma1i tîrziu, pe baza u·nor informa·ţii ririmite de la 
Rola P·iekarski, peştera a fost vizita~ă de către Teohari1 Ant·o -
nescu, care, de a·semenea, a efectuat o săpătură rest1rînsă Io 
intrarea în peşteră şi a găsit diverse mC11teriaJe arheologice (cio
buri şi oa1se de animale) 2

). 
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Se p.resupu1ne că grota a fost cercerotă ma1i Nrzlu şi de ca
tre iPaimfiil Palonk (tatăl) 3). 

Diferite descoperfri întîmp·lătoare di1n judeţul C""Orj - re
prezent1ate ma·i ale1s prin inistrumenite de piatră şlefuită - au 
fost menţi.ona&e de către Constantin Moi1si I în anul 1910 4) ,şi a
poi de Ion Andrieşescu în 1912 5

). Este vorba, în priniciipa•l, de 
colecţia de pie·se ipăst.rate în Muzeul Gorjului din acea vreme. 

În de·ceniul următor, în zonă, a început să focă cercetări 
a·rheologice C.S. Ni1colăescu - Plopşor, care a, executat (în anul 
1924) isăpături restrînse din Pe·ştera Muierilor 6

), 'i•a·r mai tîrziu 
şi-a extins ari·a• preocupărilor a·supra Peşterii Pîrcălabuilui (afla
tă în apropiere) 7

), precum şi aisupra aHor grote din regiune, 
de·scoperiin.d pe stînci mai multe desene lrupe·stre şi fraigmente 
ceramke (.atribuite ene1oli:ticului) chiar la suprafaţă, la gura şi 
în interiorul peşteril·or 8

). 

Tn 1926, lu·li·u Moi'Sil, în repertoriul 'său referit·or la de·sco
peri-ri1:e a·rheologi1ce di1n judeţul Gorj, aiminteşte cîteva unelte de 
piatră, unele neoViti·ce, găsite întîmplător, şi cîteva aşezări \fără 
daitaire precisă, care ar puit.ea fi şi ele neontice 9). 

D. Be.rciu, în sinteza sa d'.n anul 1939, a a·cordat aternţia cu
veni.fă şi descoperiri.lor neoli·ti·ce din Gorj, dar - din datele pu
blicate atunici şi din şiragul de punde menţiona1te pe hărţile de 
răspîndire - rezultă că, de fapt, pînă la a•cea. dată, teritoriul 
judeţului a f,ost foa·rte puţin cerceitrat în ceea ce priveşte epoca 
neoliitică 10

). 

Se1ri1a0 c·e,rc,et.ăirii!or a fost re!uată ceva moii 1int·e1ns si moii sist·e
mati1c, !I.a început1J1I deceniuilui al ş·a1se1lea, de către C.S. Nicolă
escu-Plopş·o·r, cînd ajuta·t de un grup de arheologi şi antropo -
logi tineri, a continu•at săpăitur;le în Peştera Muieri'.or şi în 
Peştera Pîrcălalbului de lîngă Bai1a· de Fier .11 

Se cuvin·e rema:roată, în chip deosebit, acţiunea iniţi1ată 
de către C.S. Niicolăescu-Plopşor în anul 1954, cînd - împreună 
cu Corneliu N. Ma·teescu - au studi1at, cu deosebită grijă, peş
teriile din n1ordul şi nord-vestul Olteni.ei, aflate între Ji·u şi Du
năre. 12 Drept urmare, printre a·ltele, a fost cercetată şi peştera 
Ci.oarei de la Boroşteni, în care în •afară de urme de viaţă mai 
vechi au fost des·coperite şi unel·e materi,ale arheologi·ce din e
poca neolitiioă. 13 

în ultimii ani, pe întinsul judetu·lu·i Gorj nu s-au mai făcut 
cercetării mai intense sau descope.riri ma·i import.ante din epoca 
neo.litică. 

Pe tme·iul iobservaţiik>r făcute în timpul săpăturilor si·ste
ma~i·ce din cupr:nsul zonei şi în funcţie de co•ntextul arheo·'.o~ic 
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(din timpul epocii ne·oVitiice) din judeţele învecinate din Oltenia, 
sîntem totuşi în măsură să s·chiţăm - cu multe lipsuiri documen
tare - evoluţia i·storică a comunităţilor neolitice de p.e acest 
teritoriu. 

Din periio·ada ce pre•cede începutul epoaii neoliti.ce nu dis
punem încă de date de pe întin•su1I judeţului• Gorj, dar este po
sibil ca în părţile lu1i sudice să se afle urme 1aparţinînd unor 
comunităţi modeste de vîn6t1ori şi pe·scari făcînd pa1rte din vas-
t ' ' ( d" . I I ) ' d . ' . V u. comp.ex cu· 1ve·rse var•:an~e oca.e ·a. tar ·enos·ai:iu.u1 ra-

. sărite·an. O at.are ipoteză de lucru ne este sugerată de prezen
ţa, în număr foarte ma·re a mkro'litelor de silex - rn o tradiţie 
din mezol·itic - de caracter geometric, afl:ote în cele cîteva aşe
zări aparţinînd wlturii Dudeşt·i, din juideţul Dolj_ 

După părere0> noastră, n·eolitizarea propriu-zi.să a popul·a
ţiei, pe de o parte din întinderea judeţului, s-a pr•odu·s, după 
toa~e probabilită1i'.e, prin intermediu'. comuni'.ă!i!or de 'i;) (îr
cea,,,, pătrunse din ţin•uturile sudice din Oltenia. Este drept că 
încă nu le avem documen•a+e în zona s·~ud:a•ă, dar în•re C·Om

plexu·I de la Cîrcea (care nu poate fi izolat) şi sudul juqeţului 
Gorj sînt numai vreo 30 km. Es'e o dis~anţă .'TJ;că ~i de a.:eea 
pre·supuinem că în cu·rînd se vor găsi astfel de a·şezări, cel pu
ţin în jumătat·e·a sudi1că a judeţului. 

Primele ma.te.riale cerite - de pe întinsul judeţului Gorj 
apa·rţinînd neoliti1wlui timouriu sînt cele descoperite cu prile
iul să:iă~uri:or ef.ectua:'e de C.S. f'.'i :o'.ă"!scu-P:o;Jsor si Corne'.ill 
!\I. Mateescu în Pestera Cioarei de la Borosteni din nord-vestul 
1udeţu·lui. 15 

• • 

în suprafot·a•sondată în anul 1954, în stra:tul depămînt de 
la superficial, gros de 0,20-0,40 m, s-au descoperit mai multe 
fragmente ceramice din epoca neolitică, o parte din ele prove
neau din vase modelate cu mina din pastă ame·stecată cu mul
tă pleavă. în raportu1l publi·ca1t sînt menţionate anume cîteva 
fragmente dintr-un picior de vas oamcteristi·c culturii Starcevo
Criş. 16 În prezent, •se poat•e face precizarea că vasele cu picior 
au avut o răspîndire ma·i intensă în perioa•da de la sfîrşitul e
voluţiei comunităţilor culturii Starcevo-Criş, de pe întregul lor 
Ornai'. de răspindire. S~•n•t•em de::i '.•1 măsură să adrni•~·em C·:J Şi 
ma~e· i:i:ele scame la ive:::i'.ă d:n Pesterea Ciomei de '.a Boros-
teni si·nt din p·erioada de '.a sfr·şi•tu:· w'.turii amintite. · 

Semnalăm că şi în Peştera Muierifor de lîngă Bai•a· de Fier, 
din nord-estu'. judeţulu;, s-au găsit .c1î'eva cioburi a 1supra cărora 
se cuvine să insiSJtăm. Ne 're.ferim I.a două fragmente ceramice 
din va·se modelate cu mîna din pa•stă ameste1cată cu nisip şi 
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cu ple·avă. 17 După a1spect şi oompozlţle ele datează din neoli
ticul timpuriu şi aparţin, cu 1probabilitate culturii St•arcevo Criş. 
Fraigmentele amint•ite ou fost sco.ase la ive·arlă prin săpăturile 
din a•nu•I 1955, împreună cu muHe altele, (din diverse culturi 
mai tîrzii) din stratul superior, în cuprimul şanţului transverSial 
săpat în sala aflată Io mpătul primei \porţiuni a g·ale1riei p.rin
cipa1'.e a Peşterii Muier·ifor. 18 

în stadiul ad•uaL a1I cerce·tărilor se ştie că purtătorii cultu
rii Starcevo-Criş au lowit în Olten•i.a, (atît în pmtea de nord a 
::impiei (c·a de ex. aşez.a.rea de la Ve•rbiţa), 1n cit şi în zonra de 
dealuri (de ex. a•şezarea de la· Rîureni - Valea Răi~).20 Aceste 
două st•aţiuni, ·arfla·t-e la est şi la ~est de ·\ud. Gorj, oa şi u·rmele 
modeste de l•ocuire Starcevo-Criş ·din ce e două grote, permit 
să presupunem că prin cer.cetări·le vi:i·toa.re, diferi.te aşezări St·ar
cevo-Criş vor fi descoperite şi în lun1gul văilor gorjene, mai ::u 
seamă pe mi1ci ridi1cături din lunca inundabilă. Se cuvine să 
atmgem atenţi.a· şi a·supro faptu•!u·i ·că prezenţa cioburi.lor ~tar
cevo-Criş în peşteri dovedeşte că aicei oameni cunoşteau bine 
ţinutul din nordul judeţului Gorj şi în oaz de nev·oie se odă -
posteau mu chiar locu·iau în gr·ote. 

Ţirnînd seama de context, considerăm că în j·umătatea su
dică a iudeţului au exist1a1t condiţiil·e necesare şi prielnice. vie
ţufrii u1nor comunităţi a1'.e wlturii Dude•şti, din. P'rime•le foze (ca
racterizate prin aso1ciere.a ceramidi cu diferite .caitegori·i de 
u:nelte microl-ite de silex) ·a·le căror aşezări sînt atestate în zone 
apropiate d'.·n pmt.ea de rr.iază-1noapte a jude.ţu1:ui Do·:j. 21 

Cu deceni·i în urmă, în pa1rtea de vest a judeţului Gorj, pe 
teritoriul satului Sura au fost adunate mai multe cioburi, cu 
forme şi de.cor ce ·l-au făcut pe D. Berciu să le atribuie cultu-
rii Vinca.22 Este vorba de·sigur de un indiciu cu privire la exis
tenţa unei 01şezări propriu zise, reprezentîn:d o comunitate sau 
un grnp de comunităţi pă.trunse de-a-'.unţ:1ul Dunări1 i pr'.n Por
jir:e de Fier şi a·junge în vestul judeţului Gor;. Puţinele da•te de 
care dispunem nu ipermit aprofundarea, problemelor legate de 
aceste comunităţi. Se poate presupune doa,r că ele - dacă 
ţineTJ seama de contex~, frnd atestate numai în sud-vestul O'.
teniei în .lungul Du:nă>ri·i,23 nu a1u pătruns prea a.dînc în inte.rio-
rul Olt·erni·ei - respectiv spre Jiul gorjan, unde vor fi trăi·t, pro
babi1I, o perioadă destul de îndelungată purtătorii 1culturii Du
deşti. 

La sHrşitul epoci1i neo1!itice, cea mai marre pa.rte din, întin
derea O:teniei ·a fos·t '.ocu:tă de purtătorii culturii Săl:uţa. Co-
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mundăţi.'.'e lor •erau răspîndiite în sud, d:n Ch1p·i·a Du·:iăYi.j <~ 
pînă în munţi·i din nord, unde, în răstiimpuri, 1o·ameniii wlituri! 
se adăpostea·u adese1a în peşteri, ca şi prede1ce1sorii. l·or. Aş.a este 
cazul şi al Peşterii Mui·erifor de ila Bai.a· de Fier, unde în cursul 
săpăiturilor coledivu1lui condu·s de C.S. Nicola•escu-Plopşor prin 
sondajele efectuate la gura peşterii, a·u fost descoperite în 1951 
şi în 1955, mai multe fragmente cemmice specifice culturii Săl
cuţa.2" De exemplu, în anul 1955, .s-au găsit două cioburi din
tr-un oastron (cu diametr:ul la· gUJră de aproximativ 15 cm., ne
omamentat, dar prevăzut cu o proeminenţă alungită, perfo,rată 
verti·ca:) ca-raci'eristic aceste: cu'.turii. 

În literatura de ·specialitate mai veche este semnailată (fără 
amănunte) descoperirea la Cloşani, în nord vestul judeţului, a 
• .mor ma1tre1riale atribuite, cu probabil.itate, tot cuHurii .Sălcuta.2~ 
Oricum indiciile menţionaite sînt puţine pentru întinderea ,jude
ţului. în prezeint, lotul de cioburi de tip Sălcuţa (de la Baia de 
Fier) poate fi pus în legătură cu grupul de descoperiri recente 
de a•ce·!·aşi tip din regiunea vecină, di1nspre Olt a judej1ului 
Vîlcea.26 

O ultimă ,seri1e de materiale, de la sfîrşitul epocii neoliti
ce, este ce1C repirezent•a.tă printr-un grup de Ci•Obu1ri specifice 
cultu1rii Sălcuţa IV, adunate din cuprinsul suprafeţei săpate la 
aura Pesterii Muierilor de la Bai1a de Fie•r.27 Printre oioburile 
desc·ope~ite sînt cîteva din boroane piriforme. Carncte.ri1stice srint 
torji:e fixa'e pe ver'icală ·'. 1în~ă buză. a~cuite, s;·rno·'.··'3 sau pirtin 
ma·i înahe decît ma1rginea va1sului. Parte1a sp·edfică a to·rtilor 
este o prelungire în jo·s, lăţită în formă de lob, de formă ova
lă. Mai mu'te cioburi de a·cela·şi fel au fost găsite şi în Peşte1ra 
Pîrcăl.abului,26 tot de l·a Baia de Fier. Aceste materria:e con·sti
tu!e dovada că purrtătorii culturii Sălwţa IV, pătrunşi din1spre 
vest în O'.·tenia, în cursul dăinuirii lor au ajuns să vieţuiaiscă -
după ce au asimaa·t şi unele elemente Săkuţa - pe tot întinsul 
teritoriului provinciei, inclusiv în zonele muntoase din nord. 

Prin u.rmare, în stadiul actua•I 0 11 cercetărilo·r, avem date 
certe despre descoperiri din epoca neolitică pe teritoriu1I jude
ţu'.ui Gorj, reprezentate prin loturi de fra·gmente ce•ramice 
(sco·ase la iveală cu o.cazic săpătur·ilor a.rheologice), aparrţi -
nînd culturilor: Sta•rc(:lvo-Ciriş, Vincia, Săkuţ.a şi Săkoţa IV, cu 
care se poate spune •că se înceheie evoluţia neoliticului de pe 
~e::·~o·< ur: o:~er:ii -,j. 

Se cuvi·ne să acordăm toa„ă a~enti·a si a:~or mentiu-i mo
deste re·ferito•are la gă5'iirea în hotairui diferitel•or lo.ca·lită)i gor-
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jene o unor unelte de piatră ş:·e.fui.fă tipice epocii neolÎ·tice 
cum sînt: topoa-reile ciooan şi alte.le. Primele pi.ese, păstrarte în 
colecţia Muz·eului GorjU'lui de la Tîrgu Jiu, au fost publicate 
(fără a se indica locul descoperirii) de către Const. Moisil29 A
supra lo•r a revenit în 1926 lu1liu Moi•sil, cu precizarea (pentru 
ce.e mai mu·lte) proveni3n;ei.3J Ţin·înd seama de forma :or, ·intr
adevăr unele sînt cu probab::itate, din epoca n.eo'.•:fcă, alte'.e 
însă da·tează, cu certitudine, din epoca bronzului. Epocii .neo
li.fice îi pot fi atribuite piesele de la : Cărbuneşti,31 Peşteana 
„Hăţiş".32 Cîteva piese din a•ceeaşi cole·ctie, fără precizarea lo
cului de descoperire, sînt din epoca neolitică şi desigur s-au 
găs=·t pe te·~i'oriu.I iu.de·ţLJl:ui Gorj. Ne referim ·'.a p0:ese„e cu nu
merele : 4, 8, 9, 10,3' eoa•re aparţin unei perioade dest·u·I de tîr
:t:ii, poate ou:lturii Sălcuţa. Iuliu Moisi1I, în textu·! antico.lul.ui său, 
mai semnale1ază un cioo·can de pi·atră găsit pe deailul de lîngă 
Cărbuneşti şi un ciio0eoan de piaitră, ne•olitic, cu început de pe1rfo
rare, găsit la Voiteşti, pe locul „Grni" (sp1re Muşeteşti).3" Din 
repertori·u•I publi1cat în 1942 de D. Berciu ma·i extmgem da•te des
pre a.:te unelte de pi•afră şlefuită descoperite întîmplător şi atri
bu:te epocii ne·olitice, aş•a sînt : secuirea cioc-an de la Aninoa
sa ; o se·cure de la Bălăneşti; topor ciocan friaigmenta•r de la 
Borăscu ; secure de la Bumbeşti ; secure de l·a Dăneşti ; frng
ment de secuire de la Go.rgova Jiu; cio1ca.n de l·a Menţii din 
Dos ; se·:::uire de la Peşteanra ; seoure de la R0oşi·a de Amaradia ; 
topor de l·a Scherla ; secure de la Tu•rbure·a; topor şi ciocan de 
la Vktop ; secure de la Vi1ewri ; topor ciocan de l1a Vl.adimir, 
ca şi un topor şi o se·cure de l·a Voiteşti. 35 

Mai tîrziu, tot D. Be•rciu din Cota.logul său menţionează 
cîteva unelte de piatră (topo•r fragmentat, t·opor-dceoan, două 
percutome de gr·esie si o rlşniţă p1ri1ni~:vă) de la Surn 36 şi un 
topor de la Vl·a·dimir.:17 

La acecs'ă 11isl:':i se cu•\„=ne să meii addu•:i·ăm şi a'te cî'evri 
unelte de pi1afră şlefuită găsite întîmplător în anii din urmă 
şi păstmte în co!•ecţia Muzeului judeţe•an Go.rj. Es~e vorba de 
topoarele ciocan de la Săcelu, Be0rleşti şi de Io Stroeşti.36 

Din informaţii primi·te de la Muzeul iudeţean Gorj, rezu.ltă 
•că şi pe teritori·u·I lornli.făţilor: Celei, Răchiţi, Băieşti, Fărcăşeşti. 
Crasna, Colibaşi şi Căpreni 39 s-au găsit, fie unelte de pi0otră 
ş:1efui'ă, f:e a0lte moter:•a,:e, ce pot f,i cons.id.emt·e co datî·nd d!n 
epoca neoliti·că. 

Toate a.ces:te unelte din pi1otră pot fi cons·iderate ca indicii 
cu p·rivi-re !1a existenţo pe l·ocu•rile de descoperire sau în apro
piere a aşezări neolitice. A1r fi de dorit ca to·ate punctele a-
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rnintite să fie verificate de arheologi spre a se preciza cărei 
epoci şi cul·turi aparţin obiectivel·e respective. 

Tn încheiere propunem oa modestu1I nostru studi:u să fie a
preciat ca o ba,ză de poirni1re şi ca un îndemn pentru cerceta
rea cu efort·U1ri unite, a epocii ne01l1itice de pe teritoriul jude
ţului Goirj. 
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