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COLOCVIUL INTERNAȚIONAL  
LES AURIGNACIENS.  

LEUR CREATION MATERIELLE ET SPIRITUELLE 

În perioada 28-30 ianuarie 2016 s-a desfășurat la Institutul de Arheologie al Academiei Române – 
Filiala Iași colocviul internațional Les Aurignaciens. Leur création matérielle et spirituelle. Manifestarea științifică 
a fost organizată de Departamentul de Preistorie al Institutului menţionat, sub coordonarea dr. Vasile Chirica, 
în colaborare cu Complexul Muzeal Național “Moldova” din Iași și a reunit, în cea mai mare parte, specialiști 
care au ca domeniu de cercetare diverse aspecte ale Paleoliticului Superior. 

Pe 28 ianuarie 2016, colectivul Departamentului de Preistorie a primit participanții, prilej de revedere 
între membrii echipei de cercetare a sitului arheologic de la Mitoc – Malu Galben. 

Lucrările colocviului s-au desfășurat în sala de conferințe a Institutului de Arheologie din Iași, în ziua 
de 29 ianuarie 2016. Alocuțiunile de deschidere au fost ținute de către directorul Institutului, dr. Al. Rubel, și 
de dr. V. Chirica. 

O primă parte a evenimentului l-a avut ca moderator pe conf. univ. dr. Pierre Noiret (Université de 
Liège), care a susținut și prima dintre prezentări: L’Aurignacien de Mitoc - Malu Galben dans le cadre de 
l’Aurignacien européen. Cu această ocazie vorbitorul a subliniat importanța continuării săpăturilor arheologice 
sistematice în situl de la Mitoc – Malu Galben, fiind aduse în atenția publicului și rezultatele cercetărilor recente, 
întreprinse între 2013-2015. 

Drd. Olivier Touzé (Université de Liège), prin comunicarea Caught in the middle: the Maisierian, a 
lithic tradition between two worlds, a prezentat trăsăturile unei tehnologii litice din nord-vestul Europei – 
Maisirianul. S-a insistat asupra faptului că, deși urmează Aurignacianului și precede dezvoltarea industriilor 
litice gravetiene, industria Maisiriană este caracterizată de elemente care o individualizează și diferențiază de 
cele două mari tehnologii ale Paleoliticului Superior. 

Prin What's happening before the Aurignacian ?, conf. univ. dr. Philip Nigst (Cambridge University) a 
făcut cunoscute auditoriului rezultatele săpăturilor arheologice și ale cercetărilor interdisciplinare pe care acesta 
le-a coordonat în ultimii ani, în diverse situri din Europa Centrală și de Est, investigaţii menite a reconstitui 
mediul înconjurător și tehnologia litică din perioada de apariție a omului modern, din punct de vedere 
anatomic, pe teritoriul actual al continentului nostru. 

După o pauză de cafea, partea a doua a colocviului a fost moderată de Philip Nigst. 
O primă intervenție i-a aparținut conf. univ. dr. Mircea Anghelinu (Universitatea “Valahia” din 

Târgoviște). Problemele de încadrarea culturală și cronologică a siturilor pe care le cercetează în partea de vest 
a României - Tincova, Românești-Dumbrăvița și Coșava - au constituit nucleul discursului Aurignacianul din 
Banat: Protoaurignacian sau Aurignacian clasic?.  

Dr. Diana-Măriuca Vornicu (Institutul de Arheologie, Iași) a adus în discuție problema lipsei urmelor 
de folosire de pe artefactele carenate descoperite la Mitoc – Malu Galben prin comunicarea The core-tool 
“dichotomy” of the carenated artefacts from the earliest Aurignacian layer in Mitoc - Malu Galben.  

A urmat o prezentare realizată de dr. Andreea Vornicu (Muzeul Județean Botoșani), dr. S. Țurcanu 
(Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași) și conf. dr. L. Bejenaru (Facultatea de Biologie, Univ. 
“Alexandru Ioan Cuza”), care a avut ca subiect analizele tehnologice și traseologice întreprinse pe o serie de 
canini perforați din colecțiile lui N. N. Moroșanu. Prin Sheding light on old collections. A debate on the authenticity 
of a perforated teeth assemblage cele trei autoare au invitat auditoriul la o discuție despre posibila încadrare 
cronologică și proveniență geografică a artefactelor respective. 

Lect. dr. Monica Mărgărit (Universitatea “Valahia” din Târgoviște) a oferit prin L'art de l'Aurignacien 
européen o privire de ansamblu asupra descoperirilor arheologice, care țin de manifestările artistice ale omului 
din perioada de început a Paleoliticului Superior, din vestul și centrul Europei. Cu această ocazie s-a constat și 
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faptul că, până în prezent, teritoriul României este caracterizat prin volumul redus al unor descoperiri similare 
celor din restul continentului. 

Dr. Luc Moreau (Cambridge University) a prezentat, în Raw material availability and technological 
organisation at Willendorf II (Lower Austria): comparative analysis of Aurignacian and Gravettian lithic assemblage 
variability, rezultatele cercetărilor întreprinse asupra utilajul litic cioplit din nivelurile Aurignaciene și 
Gravettiene ale sitului Willendorf II. Coroborând analiza tehnologică cu datele oferite de proveniența 
materiilor prime a observat existența unor diferențe în procurarea materiei prime și a organizării tehnologice 
între cele două niveluri. 

Cuvântul de final i-a revenit organizatorului colocviului, dr. Vasile Chirica, care a vorbit în comunicarea 
intitulată La présence des pièces carénés dans les technocomplexes du Paléolithique supérieur despre apariția 
artefactelor carenate în diverse contexte arheologice ale Paleoliticului Superior din zona pruto-nistreană.  

Cu ocazia acestei manifestări științifice a fost lansată și a doua ediție a cărții semnate de V. Chirica, V.-
C. Chirica și G. Bodi: Viață și moarte în Paleoliticul Superior, Epipaleoliticul și Mezoliticul Europei. Spiritualitatea 
înmormântărilor, apărută în colecția Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, numărul XXVI, la Editura “Cetatea 
de Scaun” din Târgoviște. 

Ultima zi a colocviului – 30 ianuarie 2016 – a fost dedicată discuțiilor libere purtate pe baza materialului 
arheologic descoperit la Mitoc – Malu Galben, aflat în patrimoniul Institutului de Arheologie din Iași. 
Conservatorul Institutului, Bogdan Minea, și-a adus contribuția binevenită, punând la dispoziția participanților 
materialul și veghind asupra respectării bunelor practici de mânuire a patrimoniului arheologic. 
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Pl. I. Aspecte din timpul lucrărilor colocviului internațional Les Aurignaciens. Leur création matérielle et spirituelle, 
organizat de Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Române – Filiala Iași. 


