
UNITA TEA CULTURALĂ A GRA VETIANULUI CENTRAL ŞI EST EUROPEAN 

Graveti anul din Europa centrala �i de est acopera perioada finală a lnterpleniglaciarului şi 
Plcniglaciarului superior, cronologic încadrându-sc între 30.000 �i 20.000 B .P. 

Pc un fond cultural comun, care s-a dezvoltat datori tă adaptării la condiţiile climatice 
pleniglaciare, precum şi datorită migraţiei, se observă o difuziune relativ rapidă a unor tipuri de utilaje 
standardizate şi motive artistice ce au traversat vaste regiuni geografice. Se constituie astfel () cultură 
unitară caracterizată prin acelaşi nivel tehnologic in producerea suporturi lor laminare, aceeaşi tehnică de 

retuşare (abrupta) pentru o mai bună înmănuşare, sisteme identice dc aprovizionare cu materie primă, o 
mai mare stabilitate a aşezări lor ce a condus la un semi-sedentarism graţ ie abundenţei resurselor 
alimentare şi posibilitaţilor de stocare a hranei furnizate de o vânătoare din ce în ce mai specializată 

(Debrosse, Kozlowski 1988; Kozlowski 1992; One şi colab. 1996). 

Trei mari etape/faze evolutive au fost identificate în evoluţia gravetianului central �i �,t
european (Kozlowski 1992). 

Prima fază: 
Cea mai veche fază a Gravctianului (intre 30.000 şi 28.000 B.P.) este cunoscuti! În Bazinul 

Dunării mijlocii şi pe Don, caracterizându-sc printr-o industrie arhaică, cu vaduri foliacee şi mici vârturi 
de săgeţi (j7eehettes) - ca armătur; dominante. Aceasta s-a răspândit către vest, dând naştere 
Pcrigordianului superior occidental (Desbrosse, Kozlowski 1988). 

Acestei perioade ii aparţin industriile de la Willendorf I1!5-6 şi Kostenki 811 în care apar ca 
elemente noi microlitelc, mici vârfuri de săgeţi (flechelle) şi microgravctele. Pentru Willendorf Il/5-6 
datările "c au oferit o vârstă de 30.500±800 B.P. (pentru stratul 5) iar pentru Kostenki v/[n, 
27.750±750 B.P. (Otte 1991; Otte şi colab. 1996: Kozlowski 1992). 

Arta mobilier:! este destul de săracă, constând din: dinţi perforati şi perle de DentaliulI1 
(Willendorf) şi  perle de fildeş, un pandantiv în formă de lacrimă, un Os tubular cu incizii, baghclc cu 

decor în zig-zag (Kostenki) (Kozlowski 1992). 
Faza a II-a: 
Cca de a doua fază, între 28.000 şi 24.000 H.P., este marcată de inflorirea centrelor locale din 

Austria, Moravia, Slovacia şi nord-estul Ungariei. Acestea au fost reunite sub termenul unic de Pavlovian 
- caracterizat prin abunden,a vârturilor "La (iravetfe", microgravele şi aparitia noilor annături mîcrolilîcc 

şi geometrice. Alte centre gravetiene, din aceeaşi perioadă, se dezvoltă la Kostenki VIlI - Telmanskaia 
(pc Nistru) şi Yourevitci (pe Don) (Desbrossc, Kozlo\Vski 1988; Kozlowski 1992; 1993). 

Siturile detlnitorii sunt cele de la Dolni V�stonice şi Pavlov. Pentru Dolni Vestonice datările "c 
oferă o vârstă de 25.600±170 B.P. iar pentru Pavlo\' intre 24.630±460 B.P. şi 26.730±250 BP (Svoboda 
1991; Otte şi colab. 1996). 

La Dolni Vestonice au fost identificate două structuri de locuire: 

- prima prezintă o formă oval1\ conţinând cinci vetre construite din pietre plate (în preajma 
acestora au fost descoperite celebrele statuete feminine din lut ars) (fig.3/J); 

- a doua prezinta un plan circular cu un diametru de cinci metri şi o vatră În mijloc (aici au fost 
descoperite numeroase fragmente din lut împrejurul vetrei - interpretată de B. Klima drept un cuptor 
pentru fabricarea statuetclor din lut ars) (ACC 1984). 

La Pavlov au fost identificate fose (gropi) circulare delimitate prin eoneentraţii de oase de 
mamul. Cele mai multe conţin vetre, amenajate cu pietre plate. Fragmentele de lut ars descoperite în vetre 
sau în jurul lor pot sugera şi aici existenţa unor aşa-zise cuptoare pentru arderea statuetelor din lut (fig. 
3i2) (ACC 1984). 

Arta mobilicră: 
, 

Statuetcle tCminine sunt considerate unul din elementele constitutive ale unităţii graveticnc. In 
centrul Europei ele au fost descoperite la Dolni Vestonice (fig. 4/b) şi Pavlov (figurine grosiere din fildeş 

mult mai apropiate de tipul occidental) (Jelinek 1988). 

Alături de aceste statuete au mai fost descoperite şi alte reprezentări schematice antropomorfe: 
1. Figurine antropomorfe foarte schematic realizate - pc metaearpicne de mamut (Predmosti) din 

lut ars (Pavlov) şi fildeş (Doi ni Vestonice) (fig.4id); 
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2. Reprezentări feminine pe fildeş În carc corpul este redus la un baston cu sâni proeminenli 
(Dolni Vestoniee) (fig. 4/e); 

3. Figurine feminine pc fildeş, În care panea superioară a corpului este redusă la un simplu baston 
cu baza bifurcată pentru a figura picioarele (Dolni Vcstonice, Predmosti) (fig. 4/a) (Jelinek 1988; 
Kozlowski 1992). 

Un alt clement al artei pavlovienc îl reprezintă figuraţia zoomorfll. 
Toate statuetele prezintă un corp schematic şi un cap realist. cu numeroase detalii, Într-o manieră 

aproape naturalistă. Ele erau realizate din lut ars - Dolni Vcstonicc sau cu contur decupat in fildeş -
Pavlov şi Predmosti, Majoritatea tiind fragmentare (fig.6). 

Pavlovianul a livrat un număr important de obiecte de podoabă: pandantivc (dinţi perforati, 
plachete sau galeti de şist), perle cilindrice şi rotunde (din fildeş) şi moluşte fosile (tig.S) Absenta 
podoabel or În morminte face dificilă interpretarea acestor ohiecte: erau elemente ale unor coli cre sau erau 
cusute pe veşminte? (Kozlowski 1992; Jelinek 1988). 
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Fig. 1 Harta arheologică a Europei Între 30.000 şi 20.000 B.P. (dupa J. Kozlowski, 1992) 
1. Centre primare ale Gravetianului dm Europa Centrala CP-Pavlovtan şi Wiilendorfian, M

Molndovian); 

2. Peri gordian IV (Gravetian Occidental vechi) 
3. Centre primare ale Gravetianului dm Europa de Est (industrii de tip Kostenki XVII, Kostenki 

VIII) 
4. Migratia posibila a Gravetianului spre vest intre 29-27.000 B.P. 

5. Migratia Graverianului central european spre sud Între 29-27.000 B.P. 

6. Migratia Perigordianului V spre Italia între 25-24.000 B.P. 

7. Migratia populatiilor din cultura Kostenki - Avdeevo spre est intre 24-23.000 B.P. 

8. Limita culturii Gagarino-Kotilevo care reprezinta prohabil un rezultat al unei migra\ii central 
europene anterioara celei din cultura Kostenki - Avdeevo 
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Faza a III-a: 
Aceasta se desfăşoară Între 24.000 - 20.000 H.P., caracterizându-se prin apariţia unui nou tip de 

armâtură - vârful "o cran ", alături de elemente "J dos" trunchiate şi gravctte (Olte 1991; Olte şi colab. 
1996) (fig. 2). J. Kozlowski vorbeşte de o difuziune a acestui utilaj din Europa centrală către est ca 
rezultat al mişcărilor comunităţilor post-pavloviene (Kozlowski 1985; 1992). Cauza acestor migraţii ar 
fi deteriorarea climatică survcnită În partea septcntrională a Europei centrale. Astfel este explicată 
apariţia În câmpia rusă a culturilor cu vârfuri "ci eran" (fig. 2/2, 3, 5) precum cele de la Kostenki
Avdeevo şi Gagarino-Kotilevo (Kozlowski 1992; Olte şi colab. 1996). 

Pentru situl de la Kostenki III dispunem de două datări "C: 23 000±500 13.P. şi 21.300±400 H.P., 
pentru Avdeevo 20.000±200 B.P. şi 70. 100, Kotilcvo 24.960±400 B.P. şi 23.660±270 H.P.; Gagarino -
21.800±800 B.P.; Molodova VI7 - 23.700±320 B.P. şi 23.000±800 H.P. (Kozlowski 1992; Otte şi colab. 
1996). 

Pentru Europa centrală, stratul 9 de la Willcndorf, cu vârfuri "o eran", arc o vârstă cuprinsă Între 
25.000 şi 23000 H.P., Moravany - 22.H6()±400 B.P. şi Krakovia - Spadzista 2l.000±900 S.P. şi 
20.200±350 S.P. (Kozlowski 1992; Svoboda 1995) 

Ca un element de legătură Între cele clouă zone europene putem menţiona situl de la Mitoc- Mall/I 
Galhen� unde apar piese '\-7 cran") ce pot fi încadrate conform oali:1ri\ur \�C (23.390:.t-280 B.r. şi 

24.620±810 B.P.) În aceeaşi fază (Otle şi colab. 19%) 
Structuri de locui re: 
Apar aşa-numitele "camp.\· de huse" (campamcnte) - pentru prima oară in paleolitic o structurare 

a suprafeţei de locuit con/()rm unui plan predeterminat. Este vorba deci de aşezări semiÎngropate ce 
funcţ ionau tot anul cu unele mobilităţi estivale, dar rară o deplasare importanta de populaţii. Astfel, la 
Kostenki, (fig.3/4) şi Avdcevo s-au descoperit colibe .-cmisubterane, grupate intr-un spaţiu oval ale căror 
vetre ocupau centrul. La Gagarino (fig.3!3) şi Kotilcvo "colibele", acoperite cu oase şi defense de mamut 
asociate cu dale de piatră, sunt organizate in jurul uneI vetre centrale (Kozlowski 1985; 1992; Desbrossc, 
Kozlowski 1988; Praslov şi colab. 1989). 

Arta mobilicră: 
Statuetele feminine din Câmpia Rusă, datate intre 24.000 şi 21000 H.P. aparţin la două entităţi 

diferite (fig. 7): 
1. tipul Kostcnk.i - A vdeevo. În care cele două modele sunt asociate: 

a. Statuctele de tip Kosten.k.i se caracterizează prin profilul puternic articulat, picioardc 
repliate, fese şi dos proeminente Acestea au apărut atât la Kostcnki I (niv. 1) cât �i la 
1\ vdeevo şi Gagarino. 
b. Statuetelc de tip Avdeevo, cu un profil mai drept decât celc de tip Kostenki, au apărut 
la Avdeevo dar şi la Kostenki 1. 

2. tipul Gagarino, cu sâni şi abdomen proeminent a fost descoperit atât la Gagarino cât şi la 
Kostenki 1 (Kozlowski 1992) 

Ca o particularitate pentru situl kostcnkian, trebuie reţinută �i bogăţia reprezentărilor zoomorfe: 
l. Statuete de mamut în "ronde-bosse" - (Kostcnki 1, Avdecvo) (fig. 9/4-5), multe din ele 
deposedate de cap, se parc În mod intenţionat - element specific şi Pavlovianului. 
2. Capete singure, În "ronde-hosse" -Ia Kostenki (fig.9/1-3) dar un astfel de exemplar a apărut 
şi la Moravany (din lut ars) (Abramova 1967; Kozlowski 1992). 
Decoratia geometrică este şi ea des Întâlnită pe diferite obiecte kostenkiene: zig-zaguri, incizit 

triunghiulare asociate unei linii gravate, motive eurbilinii (mai ales la Avdecvo). Ele apar pe fragmente 
de spatulă (fig. 10), pe diademc, pe falangc de cal dar şi pc aşa numitele "poinr;on avec tete" (fig. II) 
(suie cu cap). Analog acestor obiecte la Kotilevo s-au descoperit spatulc şi "poinr;ons avec tele" . cu 
diferite ineizii (tig. 12) (Kozlowski 1992). 

De la Gagarino provine o staruetă din fildeş foarte apropiată stilistic "Venusurilor" de tip 
Kostenki, În timp ce la Kostenki 1 s-a descoperit o statuetă asemănătoare celor de la Gagarino. Se constată 
deci relaţii stilistice indiscutabile între cele două grupe, datorate probabil şi contcmporaneităţii dintre cle. 
Dar similitudinile stilistice nu se opresc la această regiune: faimoasa statuctă din calcar de la Willendorf 
(fig. 8/3) prezintă caractere comune cu cele de tip Gagarino, iar cele de la Petrkovice �i Moravany (fig. 
8/2) este evident că aparţin tipului Kostcnki. Siturile de tranziţie, care marchează migraţia comunităţilor 
dinspre centru spre est. din sudul Polonici (Krakovia-Spazista) şi Bielorusia (Berdyzh) au furnizat rare 
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mărturii artistice, fenomen pus pe seama caracterului efemer al siturilor şi a mobilităţii populaţiilor din 
aceste zone tranzitorii. 
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Fig. 2 - Utilaj Iitic caracteristic fazei a III-a a gravetianului (după M. Olte, 1991): 
- "piese "il eran" 1 :Willendorf 11/9; 2: Molodova VII; 3: Puschari; 4,6: Moravany;5: Kostenki 
. "gravette": 7: Willendorf 11/9; 8: Spadzista; 9: Molodova VII; 

_ elemente ". dos" trunchiate: 10: Willendorf III?: 11: Molodova VII; 12: Spadzista 

Concluzii 
Originea (prima fază) a Gravctianului este încă discutată: 
- apariţia acestei entitati culturale poate fi policcntrică. Cele mai vechi cenlre ar fi: bazinul 

mijlociu al Dunării, Ucraina occidentală, Moldova (între !\Iislru şi Prut), bazinul Donului mijlociu 
(Kozlowski 1984; 1992);. 

- prezenţa pieselor foliacee în prima fază a Gravetianului (30-28.000 B.r.) din Austria şi 

Moravia sugerează legături filetice cu Szelettianul (Kozlowski 1984). 
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Fig, 3 . Structuri de locuire: (A,B dupa J. Svoboda, 1991; C,D dupa ].Kozlowski) A-DoI ni Vestonice; 
R-pavlov; C-Gagarino; [)-Kostenki 
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Fig.4 - Reprezentări feminine de la Doln; Veston;ee (A. C, D după J. Jelinek, 19H4: II după J. 

Kozlowski, 1992). 
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Fig 5 - Obiecte de podoaba de la Dolni VeslOnice (dupa B. Klima, 1983) 

Fig 6 - Reprezentări animaliere de la Dolni VeSlOnice (după B. Klima, 1983) 
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tig.7 - Reprezentări tCmininc din Europa de est (după J. KozloV\'ski, 1992): 1. KostcnkJ: 
2a, 2h. A vder.:vo: 3, Gagarino. 
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Fig,g - Reprezentări 1Cmininc de tip Konst<nki (dupa M Olte, 1991) 1. Konstenki; 2, Moravany ; 
3. Willendorf. 

, 

I 

1 .. 

, , 

,'1 
Fig,9 - Reprezentări animaliere de la Konstenki [(după Ahramova, 1967), 
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Fig.IO - Obiecte În forma do spatulă cu decoralii de la Avdcvo (după J. Kuslowski, 1992). 

aJ) / 21/ 2/77:. 

, 

Fig. 1 1 - P()il1�olls a lele· Avueevo (după J. Kuslowski, 1992). 
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Fig.12 - Obiecte decorate Îo fOlmă de spatulă: a,b -

POlm;ol/s a tele; c,d - Kotykvo 2 (după J. Kozolwski, 
1992). 
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Deci ar putea li vorba de o linie evolutivă tllctlcă, Szelettian-Gravetian, sau de aculturaţia 
Aurignacianului (fenomen ce ar fi valabil doar în Furopa centrală). Însă, deocamdată, fcnomenul nu estc 
foarte bine conoscut, suntem doar în faţa unei ipoteze. 

Abia în cea de-a doua fază (28-24000 B.P.) unitatea Gravetianului se conturează, în Europa 
centrală, intensificându-se contactele regionale (bazate mai ales pe sistemele de aprovizionare cu materie 
primă). În Europa Orientală caracterul regional este mai accentuat, deoarece comunităţile erau mai 
restrânse şi mai mobile. 

, 

Intre 24-20.000 B.P. (a treia fază) apar industriilc cu vârfur "a eran". Legătura Între situri se parc 
că se datorează migraţiilor comunităţilor din Europa centrală spre cea orientală sub influenţa factorilor 
climatici (riguozitatea climatică din timpul ultimului stadiu glaciar). Deosebit de omogenă sub numeroase 
aspecte această perioadă parc să corespundă "unităţii gravetiene" (Soffer, Grigoriev 1993). 
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L'Ul'iITE CULTURELLE DU GRAVETTIEN EN EUROPE 
CENTRALE ET ORiENTALE 

RESUME 

25 

L' origine du Cira vcttien en Europe centrale et orientale est polycentrique el polyphyletique. Dans ceHe 
phase anciennc, anterieurc a 2S.000 ans H.P., la prcsence des pointes foliacecs atteste des tiens gencliques avcc le 
Szctettien. Dans la phase moyenne, entre 28.000 et 24.000 ans B.P .. des fades regionaux qui pre:scntent Lll:s 
caract�res homogenes el stablcs se sont 1<mnes en F-mop(: cellirale. Entrl.? 24.000 CI 20.000 an!' RP., se sonl fonnl:: 
h:� industrics de::; points il eran; ceJles-ci. k8 Iiens entre silCS sont probablemenl dus it la migruLioll des gHlupes 
humains de la parLic seplenlrionalc de l'l:::uropc centrale vers l' Europe orientale, sous I'intlucncc des condilioJ1� 
paleogeographiqucs. 

EXPLICA nON DES rIGURES 

tig.l. Carte archeologique de l'Europc cntrc 30.000 et 20.000 ans B.P. 
I - Centrcs prÎmaircs du (iravcUicn cn Europe centrale (P-Pavlovien el \Villcnuoriicn; M-Moldovien); 
2 - Perigordien IV (Gravctticn occidental ancien): 
3 - Centres primaires gravcttiens li I'Est (industries du typc dc Ko:slt:nki J 7� J 8) 
4 - Migralion possible du Gravetticn vers l'ou�st entre 29.000 el 27.000 ans H.P.; 
5 - Mîgration du Gravcttien centraJ-curopecn vers le sud entre 29.000 el 27.000 ans B.P.: 
6 - Migration du Pcngordicn V vcrs l'lIa!ie (25.000-24.000) ans B.P.: 
7 - Migration de la populatian de la eulture de Kosticnki-Avdeevo vers rest (24.000-23.000 ans B.P.): 
8 - Limite de repartitÎol1 de la eul ture de Ciagarino-Khotylevo; 

Fig.2. Elements caractcristiques du stadc recent du Gravettit.:n: 
- pleces il eran 1. Willendorf 1I'9: 2. Molodova VII: 3. Pouehkary : 4-6. :vIoravany : 5. Kostienki, 
- gravcttt:s: 7. \Vilkndnrf IL·9: Spadzista : 9. Molodnva V1I: 
� Clemcr:.ts iI dos tronquc: !O. \Villcndorj" Tf...i9: Il. \1olodova VII: 12. Spad/ista: 

Fig.J. Structurcs d'habitat: 
1. Oolni V�stonice II: 2. Pavlov: 3. Gagarino; 4. Kostcnki; 

rigA. Rcprescntations femininl.!s de Dolni V cstonÎce;L 
Fig.5. Objets de parure de Dolni Y(:stonÎce;Paris 
Fig.6. Rt:prescntations zoomorphes de Dolni Ycstonice; 
Fig.7. Rcpresentations feminincs de l'Furope de est: 1. KostJcnki; 2 a,b Av·deevo; 3. Oagarino. 

Fig.8. Reprcsentations feminine, du type Kosticnkl (1-2) et Uagarin" (3): 1. Kostienki; 2. Moravany; 3. WillendorL 
Fig.9. Rcpresentations loomorphcs de Kosticnki; 
Fig. 10. Objets en forme de pelles avcs decoration d'Avdee\·n: 
fig. I l. Poin90ns el tele avec decoration d'Avdcevo: 
Fig.12. Objets decor,;s cn forme de pelles (a, e) et poin�ons il tetc (d) de Khotylevo 2. 


