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DESCOPERIRI PALEOLITICE

ŞI

PE TERITORIUL COMUNEI LUMINA,

EPIPALEOLITICE
JUDEŢUL CONSTANŢA

M. BRUDIU

A trecut peste o. jumătate de secol de cînd N. N. Moroşan , în
1928, descoper~a dovezi paleoliti<;e în ~eşte ra de la Topalu 1. Ulterior,
I. Băncllă a deschis seria descop(ririlcr·· d e locuiri paleolitice în aer lib~r prin semnala rea prezenţei -unui silex paleolitic în zona litoralul ui
Mă t:ii Negre, la Ca pu JVIidia 2
· · ·
· · : ··
:·
.
.
1n perioada · rostbelică ce rcetările, arheologice privind epoca p aleo. litică· a u pus în · evidenţă alte noi locuiri 3_ Descoperirile cunoscu te p'ină
· :acuri1 aparţin paleoliticului miHod u, culturii mustedene, iar . una d intre
z9nel~ 'ce~e h1af intens locuite ·~ fost în apropierea litoralului Mării Negre. Cu prilejul · săpării, la începl.ttul deceniului al ş aselea, a: vechiului
traseu 21 canalului · Dunărea-lYiat•ea · Neagră, · au fost' scoase la lumină şi
piese liiice îq zona teras.ei i nferioare dintre Nă vodari şi Mamaia Sat;
-denumită " Pe ninsula" . Săpătmi sistematice, însă, î n această· zonă a u înt reprins a bia în 1970 AL Păunescu , Florell lVIogoşan Şi ·Marin Cârciu mar u,
care a u obţinut rezultate deosebit de importan te, d atorită caracterului
i nterqisc.i plinar a l cerce tărilor înt reprinse ~o ..
...
In vara anului 1982, am efectuat cercetări perieghetice în aceeaşi
zonă, u ride a m desccipedt alte locuiri paleo1itice precum şi ep'ipaleolitice. 'Aceste descoperiri se află pe teritoriul comunei Lumina, în apropie rea micului
golf al laCLilui . Siutghiol, mai. exact, pe latu'ra vestică a
.
1 N. N. Moroşan; în Acad. Rom ână, Mem. sect. ştiinţific,', sect. III, t. V,
mem. 3, 1928-1929, p. 91- 106. .
·
2 I .. Băncilă, în B ul. soc. studenţilor· în ştiinţel e naturale din Bucureşti ,
V-VII, 1034, 31, p. 137, 140, apud. Al. Păm;escu, Florea Mogoşan · şi M. Cârciumaru, ·în P ontica, 5, 1972, p . 11.
3 Ka;el Valoch. Gissement du p!eistocime superieur ii Mamaia sat sur la
·Cote ele la Mer Noire, R. P. · Roumanie, în La prehistoire (Problemes et tenden,.cess), Paris, 1968 ; A l. Păunescu, Fl. Mogoşa n , M. Cârciumaru, op. -cit., p .. 11-28.
r, AL Păunescu, F l. Mogoşan, M . Cârciumaru, op. cit., p. 11-28.
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zonei numită "Peninsula", care se găseşte in partea de nord ai acestui
lac. Întrucît tot în această zonă a peninsulei a fost identificată şi cercetată, de către cercetătorii aminti ţi mai sus o locuire mu ste ri ană, în
1970 ", care se află pc latura esti că, vom denu mi-o pe aceasta "Peninsula I", urmînd ca celelalte două locui ri descoperite de noi să fie
denumite "Peninsula Il" ş i "Peninsula III" .
Locuirea "Peninsula II·' se află în partea de nord a carierei de
calcar din apropierea şoselei pietruite Lumina-Peninsula. Terenul este
un platou de te rasă , iar materia1ul lilic apare la SU]Yrafata solului actual.
Făcînd observaţii as upra arăt uri i am constatat că orizontul A al solului
nu este prea gros, fapt dovedit de solul B, de culoare galben-maronie,
care a fost a ntrenat de plug, la suprafaţă.
Au fost culese peste 150 piese de silex, reprezentînd unelte, aşchii
din debitajul de atelier , nuclee şi bolovani din silex. Am constatat că.
m aterialul este răspîndit pe o s uprafaţă de 1,5 ha.
Analiza tipologică a uneltelor din silex descoperite în aşezarea Peninsula II ne arată că acolo au fost trei locuiri, una în perioada paleoliticului mijlociu-musterian , alta din paleoliticul superior-aurignacian
şi alta în e pipaleolitic-tardenoasian.

LOCUIREA NIUSTERIANA
Materia primă folosită pentru realizarea uneltelor este silexul de
culoare cenuşiu-gălbu ie, uneori cu pigmentaţie albă ; se întîlneşte şi silex
cu o nuanţă cenuşiu-a lbastră. Bulgării de silex se găsesc şi în prezent
pe faleza lacului Siutghiol, acolo unde apa erodează de-punerii jurasice
ajunse la zi. Peste aceste depuneri se află depozitul de loess cuaternar,
fapt observat atît în unele deschideri naturale, cît şi în deschideri prilejuite de săparea vechiului canal Dunărea-Marea Neagră, precum şi
după aceea.
Această locuire se află spre sud, la o distanţă de peste 1 km de
locuirea musteriană cercetată în 1970 de Al. Păunescu , FI. Mogoşan şi
Marin Câ rciumaru.
Din punct de vedere al tehnicii debitajului, inventarul locuirii musteriene de la "Peninsula Il" se prezintă astfel : predomină piesele non
Levallois, acestea avînd talonul drept (lisse) la un număr m ai mare depiese, în timp ce talonul faţetat se întîlneşte la un număr m ai r edus
de piese. Concoidul percuţiei este marcat la majoritatea pieselor . Pesuprafaţa . ven trală bulbul de percuţie poartă ur ma unei aşchi~ subţiri ,
t ip solz, desprinsă ca urmare a folosirii un ui percutor dur (fig. 1/5 ;
fig. 2/ 6). O altă categorie de aşchii sînt cu t alonul faţetat, purtînd de
asemen ea, un concoid mar cat şi bulbul de p~rcuţie cu desprinderea u nei
aşchii solzoase la detaşarea de nucleu (fig. 113).
Aşchiile de tip pseudo-Levallois sînt, numeric, mai puţine, şi prezint ă aceleaşi caracterist ici la talon ca şi cele non Levallois.
5

I dem, p. 23.
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Com. Lumina : piese litice musteriene, de la .,Peninsula II~ ..
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In ceea ce priveşte tipul de retuşe se observă că predomină rctu"sureleve ", uneori verticale , mai rar de tip scaloriform

·şele denticulate
~tipice.

Din punct de vede re tipologie se remarcă u rmătoarele categorii
-de piese (fig. 1/1-10; fig. 2/ 1-6; fig. 4/1-4) :
9 Racloarul simplu drept (2), unul pe aşchie lamelară, altul pe aşchie
fragmentară.
retuşe bifaciale de diferite tipuri: scaloriform e, oblice, d enticulate dispuse direct sau invers.
-40 Aşchii trunchiate concav (2)
42 Aşchii cu scobituri realizate prin retuşe fie de t ip clactonian, .sau
paralele (3).
-113 Piesele denticulate (4) sînt cele mai numeroase ~i sînt realizq.tc
prin retuşe adînci, creînd scobituri _pe marginea multor aşchii.
Hachoir, piesă aproape triunghiulară, fiind re tuşată cu retuşe
abrupte, pe ma rginile laterale cu baza retuşată bifacial, oblic şi
a fq.ce plane.
.
Nucleu Levallois bifacial (1), cu faţetarea marginală .

1 7 Racloar dublu (2) , cu

·.

Caracţe-t~]il p~rieghetic a l descoperirii, precum Şi nu mărul r~dus · al
pieselor nu. justifică, pentru moment, obţinţrea unor indici specifici ,
pentru încadrarea acestui inventar liti.c. Cu · toate acestea, prezenţa unor
piese denticulate sau cu scobih.).ri, precum şi lipsa altor tipuri reprezentative, justifică atribuirea acestei aşezări grupei musterian)llui dentict.ţl at.
.·
·
· ·'
·
Locui rea "P eninsula · III", se află la su d-ves t de cariera. de piatf·ă ,
pe pant;l. Materialul litic se află pe o s uprafaţă ele 2 500 n12. Alături de
·numer:oşi . bdlovani şi aşchii clivate nat ural, au fost găsite cîteva piese
a menaja te prin retuŞi:lre,. precum _şi nuclee amorfe şi aşchii de decor. · '
· .
ticare.
Au f~~t .c~lese 32 piese rez~ltate din debita jul de atelier din car e
nouă cu r.etuşe de prelucrare.
..
Dfn' punct de vedere a l tehnicii debitajului aşchiile sînt de t ip non
Levallois şi p seudo-Levallois . . Talohul aşchiilor drept, diedru şi faţetat,
'iar con coidul m arcat . P e bulbul de percuţie se observă ne~aţivele up.or
:aşchii solzoase (fig . . 3/1,4) care s-au desprins în timpul percuţiei, dc;itoTită folosirii percutorului tare: Retuşel.e . sînt . de t iptil sca'loriforme şi
:a bru pte mărunte.
.
~
Ca p iese tipice menţionăm următoarele : (fig. 3/ 1--:9).
10 Racloarc simple (2)
30 Raclo?r trartsvers?\(l!k : '; · ·
Cuţit trunchiat d enticulat ; (1)
. ...
42 Aşchii cu. sco bitură (3)
43 Aşchii denticulate (1)
: Piesă în secţiune . triunghiulară cu retuşe scaloriformc pe una din
· · ·muchii.
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Com. Lumina : piese lîtice .musteriene ele la "Peninsula II".
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După specificul utilajului litic şi această locuire poate fi integrată
âşezări lor musteriene cu piese denticulate.
Pînă în prE'zcnt în zona lacului Siutghiol se cunosc: moi multe lomusteriene, ~i a nume : la Mamain Sat (b nord de lac) , trei lo:::uiri

în grupul

euil'i
la P eninsula si una la O v idiu - 1\'az::~rcea u
b sfî rşit, mai putem consemna preze nţa altei lo2uiri mustedcne,
dcs:::operită 1a sud elE> Năvodari , pc trase ul YCC~i ului cana l Dunărea
Marca Neag ră ;_ Prin urmare, se cunosc şase locuiri mustericne în
această parte a litoraiului I\ lăt ii Negre. Cercetările anterioare di n această
zon ă au pus în evidenţă locuiri mustericnc aparţi nînd faciesului denticulat, u nele dintre ele avînd o situaţie stratigrafică ce a permis o cer cetare i n terdi sciplinară, care a p1.-eci.zat că "un eltele mustericne se găsesc
in situ n umai în cel de-al doilea sol fosil" ~. atri buit etapei interglaciare
W urm 1 -W urm 2.
Faptul c ă dovezile u nor locui ri foarte vechi, ca acestea prezentate
de noi, aici, se afl ă într-o pozi ţie stratigrafică cu totul alta decît cele la
care ne-am referi t, pune în prim ul rînd problema un ui alt relief în
m icrozon a de la "Peninsula li ·' - relief care a suferit sch imbări ulterioare mustcrianului. Ne gîndim la faptul că platoul cu ve rsanţi puţin
înclinaţi de la Peninsula trebuie să fi fos t altăda tă o suprafaţă ac~iden
tată , sub forma unor spaţ ii netede intercalate de creste rcci fale calcar oase, din tr e care m ai ap at· şi astă zi pe lat ura su d-vestică. Spre sfîr) it ul
plcistocenului acest relief a fos t înecat în depozitul de lo<'ss care a elat
n eiczimc reliefului, !:ii p~ care s-a dezvoltat solul h oloccnic. U nele dintre
aceste s uprafeţe ale rocii calcaroase fiind m ai înalte a u primit, probabil , un apor t m<.::i mic ele depunere eoli a nă , astfel încît, dacă acolo au
răn·.as ~ i resturile de locuire umană (ln primul rînd material litic}
a cestea au fost refolosite, cu mult mai tîrziu, în epipa1eolitic, de comunităţilc tardenoasiene. Numai aşa n e putem explica, în s tadiul ~ct ual
al C<'rcctării , că mă rturi i l<' de v i a 1;ă ale unor com unităţi mustcricnc, care
a u tr ·~tit in a:jropicrca fakzei lacul ui Siutghiol (Peninsula 1), se află acum
în depozitul plcislocC'n ului superio r, la cîţi va m<'tri adîncime 0 .
Faptul că în zona litora1 u! ui s-a manifes tat un intens proces de
depunere eo1 iană !:ii ele formare a unor soiu ri fosi1e, este evident. Dar,
la fel de evident este şi fap'~ul că acest proces a cu::oscut întreruperi
s au perturbări elin partea altor procese cum ar fi clefl aţia sau dcnudaţia procese care au fost sesizate în analizele palinologicc cînd s-a
constatat că numai al doilea sol fosil ele la i\Iamaia Sat păstrf'ază uneltele musteriene in situ 1.1, primul ni vel mustcrian in primul sol fosil neavînd depunerea con se rvată.

°

Kat·el Valoch, op. cU., p . 11-28 Al. Păunescu, Fl. Mogoşa n , lVI. Cârcium aru. op. cit., Mar in Cât·ciumaru şi Al. Pă u nescu , SCI VA. 2i 1976, 3, p. 527.
; Descopet·i t ă tot in 1982 cu ocazia cercetării u nei cariere d in care se excaYa lut. Au fost descoperite mai multe aşchii, cîteYa cu retuşe şi cu caracter
dentic ulat, care se aflau la partea superioat·ă a solului fosi l la adi ncimea. dE"
aproximativ 6 m.
~ Marin Cârciumaru şi A lexandru Păunescu, op. cit., p. 432-443.
~ Al. Pă un esau, Flor·ea Mogoţ;a n ş i Marin Cârcium ar·u, op. cit., p. 23.
10 Mar in Cât·cil:lmar u şi Al. Pău n escu, op. cit., p 3-!2- 3-!3.
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Com. Lumina : 'piese litice musteriene de la "Peninsula III".
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LOCUIREA AURIGNACIANĂ DE LA PENINSULA II
Între piesele liticc descoperite în cercetarea periegheti că de la
Penin sula li în afara celor specifice musterianului denticnlat, sînt ş i cîteva, care, după meniera de retuşare şi formă, sînt caracter istice aurignacianului (fig. 417-11). Este vorba de două gratoarc pe aşch ii re tuşate
o blic. Alte două piese reprezi ntă lame cu rctuşe oblice paralele.
LOCUIREA

TARDENOASI ANĂ

DE LA PENINSULA II

Locuirea tarden oasiană se suprapune pa rţial peste zona locuirii
musteriene, şi anume în partea ves ti că a acesteia. N u s-a putut constata
concentrări de materi al litic pc micrczo:1e, prin care să se poată identifica locuinţe-atelier . Suprafaţa, de pe care au fost culese piesele aparţi nî nd tardenoasianului, reprezi ntă aproximativ 1 500 m2. Au fost descope rite 20 ele p iese, care>, prin maniera rctuşelor şi dimensiuni r ot fi
atribuite tardenoasianului (fig.4!l 2-19).
Din punct de vedere ti pologi e sînt puţine tipuri. între acestea predomină gratoarele care rept·ezintă un procenta j de 60o;0 din totalul pie~e1or t ipice.
Toate gratoarele sînt lucrate numai pe e~şchi i , putîndu-se· deosebi
următoa rel e tipuri :
gratoarc unghieformc (3) ;
- gratoare di verse pe e~şchi i : simple (3) , cluble în retuşare directă
şi i nve rs ă (2) ;
- străpungătoare pc a~chi e (2) ;
- corp de lamă cu r e tuşe de uzură la un capăt (1).
După cum se observă din struc ture~ tipologică a inventa rului litic,
iiplsesc pi esele geometrice, precum şi diferi tele t ipuri de lame t·etuşate.
Este posibil să fi fost rdolosită o parte din bulgării de silex rămaşi la
s u prafaţă din vechea locui re musteriană datorită procE-sului de def1aţie.
Pînă în prezent se cunosc şi alte descoperiri te~r d enoasi e n e pe teritoriul Dobrogei 11, ş i anume, în nord : la Garvăn , corn. Jijila, jud. Tulcea,
cam. Tîrgşor ; satul Stra ja, com. Tî rgşor ; Peştera Adam, corn. Tîrgşor;
corn. Albeşti .
In stadiul actual al cercetărilor la "Peninsula li" nu putem contura
concluzii definiti ve, cleoare-:e descoperirea are caracter oerieghetic. Cu
toate acestea, se pot face unele observaţii asupra specificului pieselor
descoperite, care din punct de vedere etl dimensiunilor sînt identice cu
cele descoperite de Al. Păunescu 12 în aşezăril e a mintite . Din acest punct
de vedere, atragem atenţia că materialele tardenoasiene din toate descoperirile de pînă acum din Dobrogea se deosebe-sc de cele dia locuirile
ll

J2

Al. Păunesc u , SCIVA, 30, 1979, 4, p . 501- 526.
Idem, fig. 1 şi fig. 3.
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tardenoasicne din s udul i'dolclovei, unde microlitizarea este excesivă 13.
Dacă avem în vedere <'tccst din urmă aspect ar trebui să considerăm că
între grupele tarclenoasiene din Dobrogea şi su d-estul Moldovei n -a fost
nici o legătură . Există î nsă un a lt factor care confirmă nu numai aceste
legă tur i , dat· apart enenţa la acelaş i fond cu ltural al tardcnoasianului
vest-nord-vest :t:ontic, şi anume, faptul că din punct de vedere al roci!or folosite pentru obţinerea uneltelot·, în sud-estul Moldovei există atît
~ il exul a lb-mat din Dobrogea, cît şi silcxul translucid de culoat·e găl
buic din zona not·d-vest ponlică . lVIai este de reţinut faptul că în sudestul l\Toldovei nu se găseşte silex, iar unele roci locale ca jaspul a fost
puţi n utilizat în aceas tă peri oadă 1'-. De aceea, considerăm că microlitizarca uneltelor d in pi atră din zona a m i ntită are clrep1t cauză lipsa ro{_'ilor lo2ale care se pretează la prelucrat·c prin r>ercuţie, iar cele aduse
de grupuril e umane fie dinspre s ud (din Dobrogea), fie d ins pre nord
şi mai ales dinspre est, fiind 1n e<mtit ăti mici, impuneau maniera miCl'Oli ti zării.

Aceste

consideraţii

crede m

că

sînt s uficiente pentru a

arăta

im-

portanţa descoperir ii unei n oi a[jezări tarde noasiene în Dobrogea. Desigm, că adevărata semn ificaţi e a acestei descoperiri. va putea fi pc depHn
relevată

numai prin să pă turi sistematice care vor pu tea oferi atît obstratigrafice, cît şi exis tenţa . unor complexe de locuire, loc u inţe,
vetre etc. , ca şi efectuarea unor cercetări interdisci plinare .

servaţii

*

*

:::

Cele două locuiri muster-iene (,.Peninsul a II" şi ,.Pen insula lll")
situate în a propierea literalu lui Mării Negre ne arată, împreună cu des-·
copcririle anterioare, că den sita tea locuirii umane în perioada paleoliticului mijlociu era destul de m are pentru ac eastă microzonă . Recentele
descoperiri a da ugă prin specificul lor un contur mai , pregnant musterian ului ele t ip denticulat J;; din această parte a ţării noastre. Cercetările
întreprinse de Al. Păunesc u şi Florea Mogoşan au pus în evidenţă acest
facics mustcrian specific zonei în discuţie şi este acum, încă odată,
infirmat pu nctul de vedere al unot· cercetători străini 16 , care îl consideră ca fiind taia ci an .
În ultimul t imp cercetătorul Al. Păunescu a e fectuat noi cercetări
perieghe tice pentru epocile paleolitică şi epipaleo litică . Dintr-o comunicare recent prezentată aflăm că cultum mu s teriană este reprezentată
în Dobrogea de 27 locuir i, paleoliticul s uperior de 21 locuiri şi epipaleoliticul de 3 locuiri. Cercetările noastre prezen tate aici sp'oresc numărul
locuirilor primei epoci a pietrei din Dobrogea, al cărei bilanţ se prezintă,
13 M. _Brudiu, Paleoliticul superior şi e pipaleoliticul din Moldot:a, Biblioteca de arheologie, seria complementaria, 2, Bucureşti, 1974, p. 68 şi pl. 63- 68.
H M. Brudiu, SCIV, 30, 1971, 3, p . 366.
J" Al. Păun eseu. SCIV A 31/ 1980, 4, 535.·
.
1G Karel Valoch. op. cit., p. 11-28 ; Miklos Gabori , ·Les civilisations clu
pa leolitique moyen entre Alpes et l'Oural, Academiai Kiado Budapest, 1976,

fig. 21.
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în prezent, astfel : 29 locuiri mus teriene, 22 locuiri din paleoliticul superior (au rignacian 20 şi 2 gravetiene) şi 9 locuiri din mezolitic (tardenoasian) 17.
Desigur că efectuarea unor cercetă ri sistematice este singura cale
pentru a confi rma încă odată prin o bsen·aţii stratigrafice şi cercetare
in terdis ~iplinară existenţa faciesului de:nticulat al musterianului de la
"Pen insula II", cît şi îmbogă ţi rea patrimonoului a rheologic p alcolitic
şi epipaleolitic al Muzeului de istorie naţională şi arheologie Cons tanţa
c u alte piese litice, aparţinînd vechilor comunităţi umane, care au populat Dobrogea cu mii şi zeci de mii de ani în urmă.

DECOUVERTES PALEOLITHIQUES ET 'f:PIPALEOLITHIQUES SUR LE
TERRITOIRE DU VILLAGE DE LUMINA, DEPARTEMENT DE CONSTANTZA

M. BRUDIU

Resume
L'auteur presente le resultat des r echerches de terrain sur le territoire du
village Lumina, departement de Constan tza, efectuees dans l'annee 1982. Les
vestiges archeologiques appartient au paleolitique moyen-mus terien denticuh! ou
paleolitique superieur-aurignacien et au epipaleolithique-tardenoisiene. On explique les conditions ecologiques qui justifie une habitation intense dans cette periode : la sourse de matiere premiere - le silex, qu i peut etre trouve dans les
dep6ts jurasiques. O nt etc decouverts encot·e deux habitations mustet·iens: Peninsula
[l et Penins ula I II. L'habitation tardenoisiene est superpose sur l'habitat ion Peninsula IL

17 AL Păunescu, O aşeza r e gravetiană în Dobrogea
5i unea Pontica, C onstan ţa 21 nov. 1983.
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