STUDII

ATELIERUL DE J,A MITOC - VALEA IZVORULUI
SI I„OCUL LUI ÎN CRONOLOGIA PALEOLITICULUI
'
ROMÂNIEI
DE

:\lARL\ BITIRI şi M,\RI~ CARClCi\lARl.

:\faterialul a,rheologic descoperit la Mitoc - Valea Izvorului prezintă.
un deosebit interes atît din punct de vedere cultural, cît :;ii cronologic.
Asociaţia specifică de elemente tehnice şi tipologice, situate într-un depozit
afectat într-o oarecare măsură de fenomenele geologice caracteristice
zonei, a, creat în primul rînd dificultăţi de încadrare şi au impus trenarea
formulării unor astfel de concluzii pînă la efectuarea unor analize speciale
de laborator.
Documentaţia arheologică este unilaterală, asigurată de piese litice
în exclusivitate. Tehnica lor de cioplire şi tipologia uneltelor ne-au atras
atenţia, în legătură cu preocupările privind problema etapei de început a
1mleoliticului superior 1 şi a uneltelor cioplite bifacial 2 • Mai tîrziu, ocupîndu-ne de materialele descoperite aici în campania din 1963, am constata,t că piesele denticulate şi cele cu scobituri laterale sînt. în număr
mare şi se impun celorlalte categorii de unelte 3 , fapt ce dădea o notă
specifică complexului studiat. Acest element s-a conturat cu mai multă
certitudine în campania din 1977 şi vine să definească un nou aspect cultural în evoluţia paleoliticului dintr-o perioadă mai puţin cunoscută.
Prin poziţia sa geografică, obiectivul de la Valea Izvorului se află
ca,ntonat pe una din cotele ridicate ale comunei Mitoc, care nu este exclus
i-;ă i·eprezinte un martor de eroziune dintr-o terasă veche a Prutului. Dealtfel, existenţa în fundament, imediat sub depozitele loessoide, a unor
calcare recifale de vîrstă Bugloviană a creat un relief foarte accidentat din
cauza eroziunii subterane şi a numeroaselor prăbuşiri. În acest mod s-au
născut repetate niveluri de eroziune locală care au activat depozitele loessoide, producîncl deranjarea serioasă a stratigrafiei straturilor cuaternare
în aşa mă:mră incit uneori prundişurile de terasă apar pe coamele dealurilor. Tot ca o consecinţă a acestor procese, cu toate că altitudinea generală
a, 1·eliefului nu depăşeşte circa 200 m, peisajul apare cu numeroase deniv~l.ări, lăsînd impresia unor văi adînci şi dealuri ridicate, care te fac să
uiţi pentru o clipă că te afli totuşi în cadrul Cîmpiei Moldovei.
1

M. Bitirl, SCIV, 16, 1965, 1, p. 5-16.

2

Idem, SCIV. 16, 1965, 3, p. 431-449.
Idem, Studii şi materiale - Istorie. 3, 1973, p. 27-35.

3

S G I V A.

tomul 29. nr. 4,

Bucure~ti.

octombrie - decembrie 1978, p. 463- i80
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Flora, spontană actuală din imprejmimile aşezării se caracterizează.
prin !!rupări xeromezofile şi o vegetaţ.ie azonală corn1itituită din şlea.uri
de-a, lungul Prutului, împreună subliniind trăsăturill' silvostepice ale
a.cestei zone.
Solurile predominante sint Cl'rnoziomurile levigate.
în ceea. ee priYe~te condiţiile clima,tice, conform da.telor obţinute la.
sta.\ ia Botoşani, tt•mperat w·a medie anuală. c>ste de 8,6°l', iar media lunilor
extn·nw est"' de -4,1 c( · în ianuaril· ~i peste :?0°l' în luna iulie. Precipitat ii le sint în jur dt• ;);{() mm 1w an.
Analizl'le granulona•triet• intoemitt.' l'l'l'l'n1 de rătrt• P. Yasilescu"
(tahelul 1) pt'rmit delimitarea ~i caractl'rizarl'a sedinwntului, ce înglobează,
resturih· arlwulogict' în ft~lul următor: .10- SO e•m - sedinwnt lutos-ni:-;ipos; B0-1:?0 em - dPpozit nisipos lutos; l:{O-:t~O cm - sedinwnt.
lutos-slab nisipos.
J>ett•rminărilt• spuro-pulinicP, ~rranulo11wtri<'t', de carbona.\i ~i hwnus
înlesne:-;c acum o nouă \'iziu1w a:-;u pra st rn t igra f it•i ~i palt>oc limat ului în
pl•riuada actiYită\ii omului în a.cest obieetiv, prt•mun ~i pn•cizarl'a locului
et• ii ocupă in gt•oertmologia paleoliticului clin zonă ~i din ţară în general.
( 'prct•tarea polinieă s-a t'fl•e·t ua t pe un profil pină ht adîncimea dl'
;ţ:,!O em, chiar dacă m·mplt· c.h· eultură. Hla.teriaht. nu apar cu concentrn.ţ.il'
prc•a. man· :mh acliw·i1111•a dt• doi nwtri. In at·t•st fel s-a n•constituit. V(•gc.•ta.\ia ~i l'limat ul :;;i in l'ta.pa în e·arl' omul palPolit il' nu don•clea o prezenţă
Coartl• a.clint în act•astă a~Pzart·, putindu-sl' astfPl făuri o imag-ine mai
complt·t tt pri,·irnl Sl'll!'illl t•\·olu\ie•i eli11wi Jll' u 1wrioadă mai Iung-ă (fig. 1).
St·di11ll'11t ul din haza set·\·pnţt•i analiz;1t.c poliniC", cu o t l'Xt ură lutosnisipuasă, s-a tlt·1ms în l':tdrul UJlt'i pl'rioade l't'l'Î dl' tip sta.dial. PPisajul
siln•stru a fost put•·mil· sttrtu·it i11 ;u·l's1 timp, redlll'ÎllclU-st' la foa·l'l' puţ.ini
arbori cart• , .•. ~t·tau răzlPt într-un 1wisaj dt· tundră. Acum sp puteau
int ilni dillt n· l'opat·i doar _.t 11111.'I, 8ali.r, ia1· diut n• l'Ollift'n• /,ari.r, ,]'11nipr·rn.<1, 1~;""'' ~i t·t•\·a. l'i1111.<1 (fi~.:.!). Îu <'tapa. dt• 111axi111ă răein· stadială :;:i
dt' rPeht<·Prl' 111ajor:'i. a umidităţii n·btti\'t• dispăre·au in e·pa mai mare pa.rt.e•
tli11 1n·1·aj111;1 a~t'zării :;;i acPstl' puţi1lt' gt·nuri nwn\ion:Ltt•. În toată acestă.
JH'rioaclă a:;;t·zan•a <'l'l'e·t•tată era dei-;tul dl' rar \·izitată dt• omul palPolit.i<- .
.\proxi111ati\· de• la :!-10 cm spn· suprafaţă c·limatul cunoa~h' _o w:-oar{t
a.11wlioran·, 1·art· in:-;ă l'it' ,.a aeePntua.1w măsura seuq?;e'rii 1impului. lu accsfr
t·oll<li\ii, pt•isa.jul 1·apăt ă la ineeput un caracte·r de• sih·ot undră, ca apoi,
trt•ptat, t·araC'h'rul :-;ău :-;ă. st• transfomw tot mai mult într-unul clin ce în
l't' mai aprnpiat eelui i-;ih't•8tru, fără însă a st• ajungt> la păduri foarte· hine'
incht·gat 1•, e·i mai dt•gra.bă _la. un a,spt•ct sil\'ostepic· s1weific eh•altfel încăl
zirii majore interstadiale. In a.cPste condiţii putem \'Orbi că de la 220 cm
pină Ia. LiO (•Jll sc.•dimentar(•a s-a desăYîrşit într-un climat de• tip intei·stadial, propriu l'omplt•xului intC'r8tadial Ohaba. Prima din cele două micilaţii (o:-;c.·ilatia, climatică Obaha A), spC'cifică complexului interRtadial
Ohaba, a fost mai puţin contw·ată., în :-;chimb în timpul celei de-a doua
o1'cilaţii (oscilaţia ('limatică Ohaba H) se produce adevărata cxpamiiune
a pădurii, ca urman• a unor condiţii climatice, care au reprezentat optimul
climatic al act':-;tui intPrstadiu.
4
\I. Biliri. \I. Cârciumaru. P. \'asilescu. Pa/eolitic11/ de /a Mitoc - \'alea J:oorului.
Specificu/ cui/urii şi mediul natural, Comunicare la Sesiunea de comunicări si referate a Muzeului judeţean Boto~ani. 25 mari ie 1978.
·
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Tabel 1
Buletin de anallzi 1ranotomelrlri
Fracţiuni

Adinci111ea
in cm

I

Ni•ip "'"''"

g r a n u I o m e t r i c e in

N"ip lin

%

· --Pml
--

I Acgllă I

2-0,212-1 11-0,510,5-0,2 0.2-0,0210,1-0,0510,05-0,021 0.2-0,1
0,02- I 002 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
111111
0,002 mm 0

I

'

1

1

l

IH u111us
fizică I în%
0,01 mm

C0 3 Ca

Argilă

in %

1

I

60- 50

6,7

o.o

0,3

6,4

53,3

80- 70

7,6

o.o

0,3

7,3

52,2

100- 90

11,8

o.o

0,5

11,3

52.5

'

12,3

I

I

29.4

11.6

18,4

21,6

30,8

1,50

11.01

13,2

28,5

10,5

HJ,3

20,9

30,5

1.15

11,63

12,8

26.1

13.6

16,5

19,2

29.6

o. 7·1

!

15,24
'

I

!

4,9

o.o

0,3

4,6

49.3

12.4

29,6

7,3

23,6

22,2

32.2

0,37

2. 1

o.o

o.o

2,1

52,6

9.9

:-19,6

3, 1

23,:1

22.0

31, 7

0,42

23,29

220-190

1.8

o.o

0,1

1,7

51.7

14.5

31,8

5,<1

25,6

:W,9

30.7

0,29

17,57

320-290

2,0

0,0

0,0

2,0

4·> ')

12,8

30,0

5, 1

25.4

2 t,.l

36,5

o.:.w I

13,71

130--120
160-140

I

I

I

-·- I

I

24,35

....
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Odată cu instalarea, unor condiţii de viaţă favorabile, urmele de
cultură ma terială lăsate de omul paleolitic sî.D.t mai consistente, observindu- e o locuire intensă a aşezării, mai cu seamă pe măsură ce se intră
în o:cila ţi a. c limatică Ohaba B din cadrul complexului interstadia l Ohaba.
POLINICĂ
SINTETICĂ

DIAGRAMA

D~ num ir e o

p erioade l or

do

Cultu r o
materială

LEGENDA :
Gri-brun

?
fl;':TŢ(
UilJ
Lutos-slab

Brun -pol

.... o

nisi'pos

~
~ Nisipos - lutos
~
~

Lutos-n i sipos

fHH:EEB Pinu•, Pic ea. A bies. Larix

m;tW Juniperus. 8e t ula.Salix .
foo rt• pol

a

o

f::3]~!iJj'o Compos itoe
~ b Ar t em ;s /o
S T A O I U

L A C/A R

. G r o mineat

...

.

D
10

Fig. 1. -

60

so

Cyper oc eo~

'Oiftrilt iorburi

'0

IJla gromo polinll'il. s in t etică a sc dlmcntuluj d e la 'Mito c -

Val ea Izvorului.

u vint · • poate pun că mat. ria lul lit ic e te ma i ;1bundent în
dim nta,t în · ondiţiil d o bi t d favorabilo a le mediuh1i
d ompl xul in er tadial Ohaba .
ădur · în timpul c mplexului inter ·tadial Ohaba (AP = 30 %)
ra forma ă în · · ma i ma r pa rte din elemente ale tejărişului :-1mestecat
d minat d Ulmus la are e adăugau, ma i cu seamă de- a lungul Prutului,
A.lnus, Betufa „i aUx. ln adrul pădurii e puteau întîlni de asemenea
F agus „i orylus.
Da r, ca urmare a înăspririi condiţiilor climatice, de la 150 cm spre
,' uprafaţ.ă • r emarcă din nou restrîngerea p eisajului silvestru. La 130 cm
polenul copacilor deja a bia m ai participa la spectrul polinic cu 6-7 %.
Dint re el men tele termofile, cu totul izolat , a fo st întilnit doar Tilia şi
Corylus, car e au r euşi t proba bil s ă supravieţuiească răcirii climei în zonele
mai adăpo tite din prea jma aşezării. Acum dominau plantele ierboase,
între car famili a Compositae deţinea supremaţia, alături de Gramineae
şi Cyp eraceae.
!n timpul perioadei de răcire se remarcă depunerea unui sediment
care conţ inea în cadrul diferitelor fracţiuni granulometrice, în procente
mai ridicate, praf de 0,02-0,002 mm (circa 23 %), argilă fizică < 0,01 mm
(32,2 %), ca şi un procenţ sporit de carbonaţi (24,35 %).
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Fig. 2. - Mitoc - Valea Izvorului. 1-2 polen de conifere; 4- 9 polen de foil .asr ;
3, 10 - 14 polen şi spori de ierburi ; 15 polen de arbust ; 16 rest vegetal.
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Această t•tapă. de răeire ~i uscăcium• precede probabil oscilaţia climatică Herculane I, caracterizată prin repopularea regiunii cu o ~erie de

arbori. În spectrele polinice se remarcă in primul rind polenul de conifere
( Pinus ~i Picea }, dar se constată. că vegetau de asemenea Tilia, Acer,
Betula etc. (fig. 1 ). În această perioadă ierburile specifice etapei reci scă
zusPră destul de mult.
Sedimentul clin part ea su1wrioară a acestei oscilaţii elima tice, conform studiului palinolog'ic, st• pare că a fost afectat de o :-;erie de procese
de• spăl.ar<'. În al't-sk condiţii~ depozitul a.partinînd ct-lei de-a doua jumă
tăţi a osl'ilatiei climatic<' Hercula1w I este suprapus în mod discordant
de• un depozit sl'dinwntat proha.hil în tardiglaciar, dar din care lipseşte o
huuă partt·, <'an• ar fi tn•huit s:1 ea.ra<'l<'riz<"ze• mai cu :wamă prima parte a.
:1 ('l'S{ l'i PpOC'i.
l'omplieaţiilc· păT\ii supl'rioart• a se•c·n·ntei t·nct•ta.k diu punct ele
n·de•rc• sporo-polinic·. st• amplifică în măsura în can• s-a.u relPvat eh• asemenea
o sc•ril• dl' rem a nil'ri produst~ la t n•cPrl'a di nt rl' pleistocen :;;i holocen, remaniPri ('.<li'<' au aft>e·tat mai cu sPamă straturilP sPdimentate in tardiglaciar.
În c0Jlspc·.i11\:1, considnăm eă din punct de veden• paleoclimat.ie ~i
mai cu st-a.mă cronostratigrafie acl'astă. pa.rtl' a <lPpozitului cercetat trebuie
pri\'ită, cu dl'stnlă prndc•n\ă. În Hchimh acPastă situaţie confuză. din punct
dl' Vl'd<'r<' to;{ rat igTa fi<", JWll t ru depozit ul din pa.rka supPrioară, :t re darul
t-;ă. :Lchwă. noi arg1111wnt <' l'll pri\'irc• h t răsăt urilt• lwkrogt'IW alt• depozit ului inspn· supraf:tt:I., <·.a :;;i in l'<'<'a et• privc•:;;ll' faptul că în timpul sedi11w11tării strat urilol' din ac<'astă. \'l'l'llll' t-\·au pl'odus o sl•ri<' dc> spălări ce au
du:-; h :tllll'i'\t<·<"al'l'a sc•di11wnt11lui :;;i inclusi\· a. matPrialului arheologil'.
Prin urm;Ln· analizt•h• polinil't' au <lat poHibilitah•a reconstituÎl'ii 1wisajului fitogc•ogra,fie :;;i a condiţiilor clima.ticl' in care s-a efectuat sediment arPa profilului. Din punct dl' Vl'dere gpoc·.ronologic H·a stabilit, ele asc•11w1wa, iwnt ru pri ma. dată., c:I. i IW<'IHlt ul loeui ri i sp plasează într-o perioadi"t
c·alcbl, pn·c·.izîndu-sl' e;1 acPast;1 dapă dl' anwliorarl' <·limatică PstP propril'
c·o111ph•xului intc•rstadial Ohaba. Nu t-;-a, putut <ll'fini sfir:-;;itul locuirii clin
c·a.uz.;1 c·.:I. sc·dillll'lll ul din partea supel'ioară. a profilului a fost. afectat de
d1• o sPri<· de procc•sc• dl' rPlll<LHil•n·. 8pt>răm că \'iitoarelc sl'cţiuni \'or oferi
poate• sit ua,ţii mai c·onl'IUdPntl' :-;;i pentru etapa clt• sfîr~it a locuirii
pa.)po li t icl'.
În Cl'l'a l'l' prin~:-;;ll' locul complexului interstadial Ohaba în geocrouologia, PUropt•ană, putem spune că în mare el 1rn poate paraleliza cu interst a.diul Are.\·-8tillfried B sau, aşa cum există tot. mai mult tendinţa în
!llt ima, vrt•me a fi numită ace<tstă perioadă de încălzirl', Arc~·-Kesselt.
In ge1wral sînt folosite mai mult, pl'ntru stabilirPa duratei aePstui interstadiu, următ.oarele două date Cl4 :
Gr. N. 2092, I>olni Vestonice 3 - 26350 î.e.n.
Gr. N. 6111, Dobra
- 30600 î.e.n. 5
Spălările identificate la. circa 80 ~i 110 cm au redus adincimea la.
care se găse:-;;t<' stratul paleolitic şi alături ele numeroasele croto\'ine au
făcut ca piese litice specifice a.cestuia să fie antrenate în straturile superioa,re ~i amestecate intre materialele arheologice proprii altor epoci, după
cum crăpătw·ile sau alte fenomene au înlesnit probabil uneori pătrunderea
6

A. Srodon, Acta palaeobotanica, 9, 1968, 1, p. 29- 44.
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unor exemplare în adîncime. În aceste condiţii stratul paleolitic nu poate fi
strict delimitat şi nici subîmpărţit în niveluri reale. Piese specifice ac~stuia
apar de la suprafaţa solului şi continuă, sporadic, pînă către 4 m adîncime.
Ceea ce diferă de la un orizont la altul este frecvenţa materialelor şi în,
acest sens am constatat unele concentrări situate la diverse adîncimi
între circa 80 şi 250 cm, secvenţă care marchează partea mai compactă
a stratului paleoJitic.
Tehnica de cioplire însă, ca şi tipologia pieselor paleolitice descoperite pe întreaga coloană stratigrafică dovedesc unitatea lor culturală,
care se bazează pe următoarele elemente: unitatea materiei prime, dimensiunile medii ale întregului inventar, unitatea tipurilor de nuclee, tehnica,
de retuşare măruntă a uneltelor, numărul mare de piese denticulate şi cu
scobituri laterale aflate în asociere cu gratoare şi burine destul de perfecţionate, puţine piese bifaciale şi alte cîteva unelte cu caractere musteriene.
:Materia primă o constituie cremenea albastră de Prut, patinată în
alb, aflată în depozit natural în imediata apropiere între calcarele neogene-bugloviene şi nu cretacice cum greşit s-a încetăţenit în literatura arheologică de specialitate 6 •
:Nu s-au descoperit resturi faunistice şi nici vetre de foc, deşi sînt
mai multe piese calcinate.
~Iate:ialele nu sînt răspîndite uniform nici pe orizontală şi nici pe
verticală. In mai multe C<tzuri s-au putut urmări aglomerări de piese sau
complexe de cioplire care ocupă supra.feţe restrînse de 1-2 mp în care,
pe grosimi de circa 25-30 cm, s-au descoperit pînă la 150 piese, fapt ce
reprezintă una din ca,racteristicile acestui obiectiv. Marea majoritate a
materialului descoperit o constituie deşeurile de cioplire de toate categoriile : aşchii de decorticare, spărturi, bucăţi de cremene sparte şi abandonate din cauza concreţfanilor c<tlcaroase din interior, aşchii de cioplire de toate mărimile care se ridică la 82,48 %, procentaj specific atelierelor de producţie a uneltelor de piatră. Dintre acestea am :;;elecţionat un
număr de 110.5 piese tipiet', care constau clin 123 nuclee (11,14 %), 521
lame (47,14%) şi 461 aşchii (41,72%). Cele mai multe sînt în stare fragmentară, piesele întregi (inclusiv nucleele) întrunind doar 24,98 %.
Nucleele se înscriu în general în categoria celor prismatice cu unul
şi două planuri de lovire circulare, cu negative de detaşări lamelare şi
aşchiare lungi, dispuse de jur împrejur în cazul în care textura rocii a.
permis-o. La acestea se adaugă, în exemplar~ mai puţin numeroase, nucleele cu planuri multiple şi cele piramidale. Nucleele discoidale sînt izolate şi atipice (fig. 3/2).
Între aşchii numai 27 ,33 % au planuri de lovire largi, expresive, care
se înscriu în categoria celor drepte (12,36 %), faţetate (8,24 %) şi diedre
(6, 72 o/o). În rest, atît aşchiile, cit şi lamele au planul mic. Formele aşchiilor
sînt în general neregulate, între ele însă un procent de 12,58 % au caractere „Levallois" distincte (fig. 4). Dimensiunile pieselor sînt medii, cuprinse în general între 5 şi 8 cm. Lamele au laturile paralele şi, ca şi aşchiile,
sînt în general subţfri.
• E. Saulea.
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Fig. 3.-Mltoc-Valealzvorului. 1 ascbie
trunchiere retuşată; 2 nucleu; 3-4 aşcb ii denticulate.
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~chii
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l'lg. 4. Mitoc - Valea Izvorului. 1-3

cu planul

faţetat

planul relufat ;
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afcllle eu ICObiturl laterale.
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Piesele retuşate întrunesc 260 exeinplare (4,12 % din totalul materialului descoperit şi 22,62 % din cel tipic) şi constau din: 125 lame şi
aşchii denticulate; 35 lame şi aşchii cu scobituri laterale; 31 gratoare;
16 lame cu creastă; 12 lame ~i aşchii trunchiate; 11 burine; 10 bifaciale;
8 racloare de diverse tipuri şi 7 străpungătoare atipice.
Făcînd o grupare a tipurilor de unelte constatăm existenţ,a a două
grupe tipologice principale. Prima, şi cea mai numeroasă, o constituie
piesele denticulate şi cele cu scobituri laterale, care întrunesc un procentaj
de 61,f> % (fig. 5 şi 6). Cea de-a două grupă este reprezentată de tipuri specifice paleoliticului superior (gratoare, burine, străpungătoare şi lame
cu creastă) (fig. 7), care întrunesc 25 %- Piesele bifaciale reprezintă numai
3,85 % (fig. 8/1-2). Racloarele sînt puţin numeroase şi în general atipice,
cu excepţfa, unui exemplar simplu convex, cioplit bifacial. Hurinele sînt
de asemenea puţine şi au caractere comune atît musterianului, cît şi paleoliticului superior.
Un element important în analiza noastră îl poate constitui tehnic:.t
de retuşare care, în cazul de faţă, îşi are specificul ei bine conturat. În
acest sens amintim în primul rînd caracterul ei strict marginal. Retuşele
sînt foarte mărunte şi de obicei discontinui. Piesele retuşate prin desprinderi
largi, care pătrund adînc în suprafaţa piesei sînt izolate. Localizată strict
în margine, retuşa este directă (ventro-dorsală) în majoritatea cazurilor,
dar se face remarcată şi cea alternă şi inversă executată în aceeaşi manieră.
Uneltele conturate de retuşe marginale mărunte şi intermitente formează nucleul tipologic al inventarului. Între acestea, ca mai deosebită,
trebuie să prezentăm o lamă aşchiară întreagă de 13 cm lungime şi 5 cm
maximum de lăţime (fig. 8/4). Marginile ei sînt tăioase şi foarte mărunt
retuşate. Capătul proxima! este îngustat şi subţiat în acelaşi timp prin detaşarea alternă a două aşchii, iar cel distal bifurcat prin desprinderea unei
aşchii scurte de pe partea dorsală. Cele două laturi ale piesei sînt sinuoase,
în partea inferioară prezentînd două alveolări largi, bilaterale, care reduc
lăţimea piesei la jumătate. Două ganguri calcaroase naturale dispuse discordant de o parte şi de alta a nervurii dorsale centrale în partea superioară
accentuează o figură bizară, asemănătoare unui peşte. Forma iniţială este
fără îndoială întîmplătoare, dar cioplirea ulterioară şi accentuarea aplatizării botului şi bifurcării cozii par a fi elemente executate intenţionat
în vederea unei mai bune adaptări a figurii.
Celelalte piese denticulate şi cele cu scobituri laterale sînt cioplite
pe aşchii şi lame care nu se înscriu întotdeauna în categoria celor cu forme
bine conturate, determinabile, fapt ce ne duce la ipoteza că ele au avut
o importanţă funcţională determinată şi imediată, constituind instrumente
intermediare, folosite probabil în diverse operaţiuni pe materiale moi,
dacă avem în vedere lustruirea uniformă a părţilor active. Cele două elemente - scobitura şi denticularea - sînt adesea asociate. Deschiderea
scobiturilor nu depăşeşte 3 cm fapt ce ar putea dovedi destinarea lor
pentru prelucrarea vergelelor de lemn ovale sau rotunde în secţiune.
Piesele car,e formează categoria de unelte specifice paleoliticului
superior constau din gratoare (31 exemplare) şi burine (11 exemplare).
Procentajul acestei grupe apare întrucîtva mărit prin includerea.
celor 7 străpungătoare, care sînt de fapt atipice şi prin forma lor· pot fi
atribuite cu uşurinţă atît paleoliticului mijlociu, cit şi celui superior. Tot
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. Mitoc - Valea Izvorului. 1-2 aşchii
denticulate cu trunchiere retuşată; 3-5
piese denticulate şi cu scobituri laterale
retuşate.

3

Fig. 6. Ailtoc - Valea Izvorului. 1.3 virfuri ; 2,5-6 racloare; oi străpungător.
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Fig. 7. Mitoc- Valea Izvorului. 1-5 gratoare; 6-7 burine.

2
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5

6

•

.
.
.
.
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3

Fig. 8. Mitoo- Valea Izvorului. 1-2 piese
bifaciale ; 3 virf microlitlo cu retuşe pe
faţa plană; 4 lamă cu scobituri laterale
retutate mlrunt (figuri de peşte?) .

https://biblioteca-digitala.ro

474

MARIA BITIRI ŞI IU.!RIN CARCIUMARU

12

a.şa au fost incluse :?i lamele cu crea:stă (16 exemplare), care de~i nu sint
unelte, ele sînt, în general, considerate ca elemente specifice pa,leoliticului
superior. Excluzînd aceste două categorii de piese procentajul grupei paleoliticului 1mperior Re reduce de la 2.5 % la, 17 %Gratoarele, care reprezintă categoria cea mai numeroasă, au partea
actiYă convexă şi sînt cioplite pe lame şi pe aşchii relativ scurte sau fragmentare. Două dintre cele pe aşchii 1-1înt înalte, cioplite prin desprinderi
înguste lungi ~i se înscriu in categoria celor carenate. Un singur exemplar,
cioplit pe lamă fragmentară are ambele laturi retuşate oblic prin desprin<leri mai largi. Două piese de tipul gratoan'lor 1-1înt cioplit(' pP a~chii 1-1curtt•,
iar partea a.ctiYă este realizată pe planul lor de loYire.
Burinell:' (mediane ~i de unghi pt> spărtură) prezintă ~i ele caractere
dei:;tul de• pvolua t l'. Ambele tipuri de unelt t• însă a.par ~i S(' dtc>zvolt.ă în
mediul musterian, iar <Lcolo unde s-a stabilit o cronologie in evoluţ.ia,
culturilor pa.lPoliticului mijlociu s-a constatat că în fazele lui finale, grato:Lrelt• iu spPcial, se perfecţionea,ză şi capătă amploare din ce în ee mai
ma.re dt•z\·oltindu-sl' in deterimentul racloarelor 7 • Numărul relativ ma.re
al gra.toarelor in obiPctivul noi:;tru şi puţinătate<t racloarelor tipice a.r
putea constitui un indiciu în acest sens.
Rt•n•nind la unl'ltc·lc~ dPntieulatl' şi cu scobituri La.tera.IP can• constituie majoritatt•a in C'omplexul nostru, constatăm că Ph' întrunesc ~i a.Lt.e
t>lementc> funcţiona.I•• l'·l' ar merit:L o caract.t•rizart• tipologică :-;1wcială după
criterii!<' stabilit" dt• I. I. Korohko,·, în con1Pxtul dPsc•mnării unui facies
ta.ia:-;ian mai c:uprinz~\tor 8 •
:-.lt udint•a la. lllÎ('rot;cop de• că.tn· fo;. A. Hc•11wno\· a unor astfrl clP
pit·M· provenit<· din lo('uire<t mustnia.nă din Peştera Voronţovo de pe
malul cau('a.ziau al .Mării Nc•grc· :L duK la identificarea unor striuri regulate JW part •·a. n•ntrală ~i la concluzia. că acestea s-au format în timpul
folosirii lor îndc•lungat<' ca unelte de răzuit (cuţ.itoaie) pe materiale fibroase,
dun• 11 • l1rU'h• din pic•seh• no:i8tre privite la microscop nu prezintă striuri, ei o
t.ucire uniformă, fapt cc• ne face să credem că au fost folosite pe materiali'
moi, probahil la cojirea. s:1u finisarc>a fibrelor de pe partea interioară :t
cojii unor copaci (salcie, tei) prezenţi în diagrama. noastră polinică sau
chiar a fibrelor de plante textile, dacă avem în vedere identificarea polenului unor plante din familia Cannabinaceae din care face parte şi cînepa.
Prezent.a pieselor denticulate şi cu scobituri laterale a fm;t sesizată
de F. Bordt•s în staţiunile musteriene şi le-a inclus în lista sa tip la numerele
42 şi 43 10 • Descoperirea unui număr sporit, impunător, de unelte denticulate în unele complexe musteriene a dus la separarea unui musterian denticulat în mai multe variante în sudul Franţei 11 , a micro-musterianului
denticulat în Orientul apropiat şi în Caucaz 12• După alţi cercetători însă
aceste tipuri de unelte însoţesc toate obiectivele din cercul taiasian de
7
V. P. Llubln, Mustlerskie kulturl J{arJka:a, Lenlngrad. 1977, p. 190-203; I. I. Korobkov, MIA. 173, 1971, p. 61-99.
8
I. I. Korobkov, MIA. 185, 1972, p. 55-67.
• S. A. Semenov, MIA, 185, 1972, p. 20-24.
11 F. Bordes, Typologie du paUolithique ancien el moyen, M~molre 1, Bordeaux, 1961,
pi. 40; Idem. L'Antbropologle, 54, 1950, 1-2. p. 26.
11
H. de Lumley - Woodyear. Gallla Pr~blstoire, 5, 1971. 2, p. 363-:J64.
1 1 V. P.· Liubln, op. ctt .• p. 190-203.
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culturi pe o perioadă lungă. de timp, din pleistocenul mijlociu pină la.
sfîrşitul musteria.nului şi reprezintă fie o linie specială. de dezvoltare culturală fie o necesitate economică. Ceea ce a preocupat mai puţin însă
a fost' importanţa lor funcţională., aprecierile în acest sens fiind cu totul
sumare. Nu ar fi exclus ca. larga lor răspîndire în timp şi în spaţiu să fie
legată în primul rînd de anumite operaţiuni în timpul producţiei uneltelor şi a unor accesorii din lemn, os şi fibre.
Dintre obiectivele musteriene descoperite pînă acum în România,
cel de la Mamaia sat a fost atribuit iniţial taiasianului 13 • Cercetările ulterioare au dus la identificarea aici şi la Peninsula a două niveluri de locuire
şi la atribuirea acestor obiective musterianului denticulat 14 • Este curios
insă că asociaţia de unelte este găsită identică, în timp ce straturile de
cultură apar la o diferenţă cronologică considerabilă (stratul inferior în
Wiirmul vechi, iar cel superior în Wiirm II-III)16, ce ar putea fi apreciată
la cîteva mii de ani (
Cercetările palinologice efectuate asupra majorităţii staţiunilor
paleolitice din România 18 au creat un tablou cuprinzător privind geocronologia paleoliticului din ţara noastră, încît azi este posibil să facem referiri destul de amănunţite asupra relaţiei, din punct de vedere cronologic,
dintre vestigiile de cultură materială de la Mitoc - Valea Izvorului şi
celelalte staţiuni paleolitice din România (tab. 2). În acest sens menţio
năm că în ceea ce priveşte un eventual paralelism intre Valea, Izvorului
şi staţiunea Ripiceni-Izvor 17 , debutul stratului cu concentrarea maximă
a materialului litic de la Mitoc este sincron cu orizontul Hteril care desparte ultimele niveluri musteriene de la Ripiceni (V şi VI). Mergînd mai
departe cu acest paralelism şi încercînd o comparaţie cu paleoliticul din
unele peşteri carpatice se poate preciza că începutul locuirii mai intense
de la Mitoc - Valea Izvorului este contemporan cu ult.inrn parte a locuirii
musteriene din Peştera Curată de la Nandru, Peştera Bordul Mare de la
Ohaba Ponor 18 şi cu etapa finală a locuirii din Peşterea Gura Cheii-Riş
nov 19 • Deplasîndu-ne pînă în vestul ţării, în Banat, trebuie să spunem că
Valea Izvorului începe să fie vizitată mai intens de omul paleolitic cu mult
înaintea locuirii aurignaciene de la Tincova şi Româneşti-Dumbrăviţa 20.
De asemenea, aceeaşi distanţă o separă de aurignacianul de la Cremenea
din Depresiunea Întorsura Buzăului 21 • În schimb, în timp ce la MitocValea Izvorului se observă intensificarea locuirii printr-o îmbogăţire
a materialului litic, în Bazinul Ceahlău apăruseră manifestări de cultură
materială atribuite paleoliticului superior (aurignacian şi mai tîrziu gravetian) 22 •

'>·

1a

K. Valoch, La Prehlstolre, 1968, p. 465-472.
Alex. Păunescu, F. Mogoşanu, M. Cârciumaru, Pontica, 5, 1972, p. 11-28.
111 F. Mogoşanu, Pa/eoliticul din Banat, Bucureşti, 1978, p. 120-121.
11
M. CA.rclumaru, Studii şi cercetări de geologie, geoflzlcă, geografie, seria Geografie
24, 1977, 2. p. 191-198.
17 Alex. Păunescu şi colab., SCIVA, 27, 1976, 1, p. 10-14.
11 M. Cârciumaru, SCIV, 24, 1973, 2, p. 179-205.
:: M. CA.rciumaru şi V. Glăvan, SCIVA. 26, 1975, 1, p. 9-15.
M. CA.rciumaru, Studiul pa/eoclimalic şi geocronologic asupra unor sla/iuni pa/eolitice
din Banat, ln F. Mogoşanu, op. cit., p. 83-101.
11
M. CA.rclumaru şi Alex. Pilunescu, SCIVA. 26, 1975, 3, p. 315-341.
11 Alex. Plunescu şi col1tb., SCIVA. 28, 1977, 2, p. 157-183.
16
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în concluzie, cu excep ţia i u atiei . taţ iunilor Dir ţu 5'i Bi ·tricioara
din Bazinul Ceahlău , conform r ezulta telor p alinologice de pînă. acum,
primele unelte din . taţ iunea de la Valea Izvorului sînt contemporane cu
un facie. mu t erian t îrziu e:xi. tent la acea d ată în toat e celela.lte a şezări
p a leoliti ce din R omâni a .
Tabel 2
Raportai ge orroooto gie lnlre Miloc - \ 'alea Jnoruloi
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entrar a mat r ialului li t ic d la Mitoc - Valea Izvorului cu
d o
în d pozitul sedim ntat în timpul complexului inter stadia l
Ohaba ar d a ·em nea i o alt ă semnifi caţi e geo cronolog ică, r ezultată din
fapt ul că în t impul ace tei tap e d e încă lzir e s-a constatat că p e teritoriul
ţării noa t r e mu ter ianul din anumite staţ iuni a fost contemporan cu paleolit icul superi or din alte aşezări. D eci, din punct de veder e cronostr atigrafic, cele mai intense dovezi de activitate d e la Valea Izvorului s-au
sesizat t ocma i în t impul acestei p erioade de tr anzi ţi e , car acteriz ată prin
profunde transformări de ordin cultural. În România, conform rezulta ~
t elor de p înă acum, această perioadă d e trecer e d e la p aleoliticul mijlociu
la cel superior s-a desfăşur at de-a lungul a circa 4 OOO de ani.
La est de Carpaţi, în zona dintre Prut şi Nistru, N. K. Anisiutkin
a descoperit un musterian denticulat cu tradiţii taiasiene de tip Stînca,.
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după staţiunea, t.>ponimă

din preajma Hotinului. Noua,
ca,re implică mai multe staţiuni musteriene, s-a dezvoltat în trei etape succesive (1-0sîpca, 2-Stînca I, niYelul inferior,
3~Stînca I, nivelul superior) în 'V-Urmul inferior : primele două în perioada
rece, iar a treia într-o etapă caldă. Cele mai apropiate analogii pentru
complexul de la Mitoc - Valea Izvorului le putem stabili cu etapa a
treia, dacă facem abstracţie <le faptul că la Stînca o bu!!ă parte din material are dimensiuni reduse care nu depăşesc 5-6 cm. In acea:;;tă etapă
N. K. Anisiutkin constată dispariţia formelor de unelte arhaice ~i dezvoltarea celor specifice paleoliticului superior, împuţinarea piest>lor cu scobituri laterale de tip clactonian, prezenţa pieselor bifaciale. Grupa de uneltc>
paleolitice superioare reprezintă 16,04 %, iar cea a pieselor denticulate
şi cu scobituri laterale 38,2 %. Lamele sînt numeroase ~i subţiri ca şi aşchiile
pe care le îmoţ.esc, iar între nuclee predomină cele cu un :odngur plan de
lovire larg. Această perioadă este atribuită de N. K. Anisiutkin fazei
finale a musterianului denticulat cu tradiţii htiasiene. Cronologia celor
trei etape este discutată în comparaţie cu levalloaso-musterianul de la,
Molodova (sau de tip l\folodova), iar încadrarea geocronologică şi paleoclimatică se face pe baza rezultatelor analizelor de polen. Este însă greu să
ne pronunţăm acum dacă perioada caldă a \-Yiirmului, în care se dezvoltă
această ultimă etapă a, culturii de tip Stînca, corespunde complexului
interstadial Ohaba, mai ales că lucrarea monografică a lui N. K. Anisiutkin,
în care tratează problema musterianului dintre Prut şi Nistru, încă nu
a apărut, noi bazînclu-ne, în analiza noaRtră., pe studiile parţiale şi autoreferatul tezei saJe ele cloctora,t 23 •
D<ttă fiind lipsa pieselor microlitice clin complexul de la Valea Izvorului ~i dimensiunile în general medii ale inventarului nostru ca şi ale
celui musterhtn de la Ripiceni-Izvor 24 , considerăm că aici nu poate fi
vorba de o linie taia~iană de dezvoltare. Complexul de la Mitoc are la
bază musterianul local ~i constituie un facies aparte ce s-a d('zvoltat la
est ele Ca.rpaţi ca rod al activităţii uno-r comunităţi ce au trăit alături de
cele purtătoare aJe faciesului levaloazo-musterian de tip l\folodova ~i
mustero-taiaRian denticulat ele tip Stînca.
În încadrarea culturală şi cronologică a obiectivului nostru trebuie
să reţinem în primul rînd caracterul evoluat al nucleelor, determinat de
existenţa planurilor de lovire largi şi a numeroaselor negative de detaşări
lamelare şi aşchiare ce dovedesc o producţie în serie a semifabricatelor,
ceea ce nu mai ,9aracterizează musterianul propriu-zis, în înţelesul de paleolitic mijlociu. In raportul dintre lame şi aşchii tipice se observă un uşor
avantaj numeric în favoarea lamelor (521, faţă de 461 aşchii), dar cînd
ne referim la piesele retuşate avantajul este în favoarea celor pe aşchii
(146, faţă de 114 pe lame). Prelucrarea secundară apare destul de diversificată, dacă avem în vedere retuşarea marginală măruntă-directă, alternă
şi inversă-retuşarea abruptă (la scobiturile adînci) şi cea oblică (la gratoare în special), la care se adaugă retuşarea largă, bifacială.

variantă culturală,

23
N. K. Anisiulkin, Mus/ie Pruto-Dnestrovskogo mejdurecia (autoreferatul tezei de
doctorat), Lenin grad. 1971, p. 17- 21.
24
Alex. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al jude/ului Botoşani,
Bucureşti, 1976. p. 225-226.
'
·
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Procentul ridicat (peste 60 %) a.l pieselor denticulate imprimă aspectul unei industrii denticulate, ale cărei tipuri principale de unelte apar
în contextul unui complex format din elemente proprii musterianului
din zonă, dar în proporţii modificate (exprimate prin perfecţionarea. nucleelor, creşterea numărului de lame şi a pieselor denticulate, scăderea.
numărului pieselor bifaciale).Raportul procentual concret va putea. fi
analizat numai după publicarea. materialelor de la Ripiceni-Izvor. Chiar
~i în aceste condiţii însă, elemente ca: tipuri dezvoltate de nuclee, forme
perfecţionate de gratoa.re şi burine, număr aproape egal de lame şi aşchii
tipice, ca.re se asociază cu un număr mare de unelte denticulate şi cu scohituri laterale ne determină să apreciem în cazul de faţă existenţa unui
facies cultural denticulat de tip Mitoc, care face dovada diversificării
musteria.nului in fazele tirzii de dezvoltare şi transformarea acestuia
într-o industrit> spPcifică de tip paleolitic superior local incipient.
Dealtfel, toate complexele musteriene tirzii (Ripiceni-Izvor, NandruPci;tera Curat.ă., Ohaba Ponor-Peştera Bordul Mare, Rîşnov-Peştera Gura.
Cheii), deşi aprt>ciate ca. mustPriene, ele nu mai reprezintă un paleolitic
mijlociu propriu-zis. ln acest. l'WilR trebuie sublinia.tă necesitatea revizuirii concepţiei arm.pra. mulit.erianului, oa.re pe de o parte nu mai este o
<·ultură unita.ră, ei un complex <·ultural, iar pe de altă parte nu mai poate
fi omologat. cu pah~oliticul mijlociu. Diversificarea culturală şi perfec\ icmarea tipurilor de unelte in fazele lui tirzii din staţiunile de lungă dura.tă
dn pe teritoriul ţ:\rii noastre dovedesc evoluţia internă a unor comunităţi
locale mai vechi, din paleoliticul mijlociu.
în prima. noa.Htră cronologie 25 Rta.ţ.iunile musteriene nu depăşeau
ha.za„ Wii.rmului 2, poziţ.ie ce le fă.cea Ră preceadă toate obiectivele paleoliticului RUpl·rior. Caracterizarea. paleoclimatică şi geocronologică a majorit.ăţii staţiunillor pa.leolitice din România pune: în evidenţă contemporaneitatea. şi d<>zvolta.rea pa.ra.lelă a unor obiective cu conţinut cultural-tiµologir difPrit (musterian şi aurignaco-gravetian) (tab. 2) 28 • Această.
const.atare relevă două laturi componente ale fenomenului ce s-a petrecut
in prima jumă.ta.te a paleoliticului superior şi anume : 1 - evoluţia internă
locală, care a însemnat dezvoltarea. comunităţilor musteriene existente
încă. în paleoliticul mijlociu în unele peşteri carpatice şi pe terasele Prutului ;
::? - migraţia sau pătrunderea în unele zone (Valea Bistriţei) a unor comunităţ.i cu industrii lamelare propriu-zise, specifice paleoliticului superior, a căror origine încă. nu a. putut fi clarificată.
Din prima categorie de obiective face parte cel de la Mitoc-Valea
Izvorului, iar intre cele pe care le apreciam că fac tranziţia la paleoliticul
superior pe teritoriul Româ.niei{Boineşti şi Remetea-nivelul 1, Ceahlău-Ce
tăţica I - nivelul 1) Mitocul apărea ca cel mai evoluat 27 • Ultimele cercetări în acest obiectiv s-au concretizat în aprecierea caracterului culturii şi stabilirea viratei acestuia şi odată cu aceasta a fost posibilă punerea.
in evidenţă a celor două componente ce s-au manifestat în prima jumătate
a. paleoliticului nostru superior.
11
11
17

C. S. Nlcolăescu-Plop,or. Dacia. N.S .• 5, 1961, p. 5-19.
M. Cârciumaru, op. clt., 1977, p. 191-198.
M. Bltlrl. Paleollltcul ln Ţara 001utut, Bucureştl, 1972, p. 105.
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Se impune acum verificarea prin noi cercetări şi analize a celorlalte
obiective ce ne interesează şi odată cu aceasta poate reevaluarea vîrst<>i
~i locului lor în cronologia paleoliticului României.
L'ATEI~IER DE MITOC - VALEA IZVORULUI ET SA PLACE
DANS LA CHRONOLOGIE DU PALEOLITHIQUB EN ROUMANIE
RESUME

Les dernieres recherches effectuees a Mitoc - Valea Izvorului ont
permis la clarification de cet objectif archeologique, ainsi que la precision
de la place qui lui revient dans la chronologie du Paleolithique en Roumanie. 11 s'agit d'un atelier avec 82,48 % dechets de taille, amenage SUI'
une terrasse dechiquetee, dans le voisinage de quelques depots de silex,
intercales entre les calcaires bugloviens de la base des formations loesso'ides. Le materiel typique consiste en nuciei presentant un ou deux plans
de frappe, des eclats et des lames, dont quelques-unes avec de nets caracteres levalloisiens - eclat::; et Iames en proportions a peu pres egales. Sur
l'ensemble du materiei mis au jour, Ies pieces retouchees representent
4,12 % et 22,62 % du materie! typique, avec de retouches peu importantes, marginales. La majorite des outils se compose de pieces denticulees
~ou avec des alveoles latera.Ies, montant a 62,5 % ; des grattoirs, burins,
poin~ons et racloirs - dans la plupart des cas atypiques - leur font
~suite, ainsi que quelques rares pieces bifaciales, le tout de dimensions
movennes.
Leurs analogies Ies plus frappantes portent vers le moustierien tardif de Ripiceni-Izvor et vers la troisieme etape du moustiero-tayasien de>
type Stînca.
Les dimensions moyennes des pieces recuperees a Mitoc - Valea,
Izvorului, de meme que Ies proportions specifiques des types d'outils
designent un facies de type Mitoc. Ce facies temoigne de la modification
et de la diversification du moustierien a ses phases tardives, qui ne correspondent plus a-µ Paleolithique moyen, developpe dans le cadre de
Pensemble interstadial Ohaba, parallele a quelques ensembles specifiques
du Paleolitique superieur.
Par rapport a la chronologie europeenne, l'ensemble interstadia
Ohaba, durant lequel on constate le debut d'une frequentation suivie de
!'atelier en question par l'homme paleolithique, pourrait etre considere
comme parallele a l'interstade Arcy-Stillfried B ou a l'interstade Brvansk.
·

i' .

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Dlagramme polllnlque synthetique du sMtment de Mitoc- Valea Izvorului.
Fig. 2. Mitoc- Valea Izvorului. 1-2 Pollen de contf~res; 4-9 pollen d'arbres ă. larges feuilles;
3,10-15 pollen et spores d'berbes; 16 pollen d'arbuste; 17 restes vegetaux.
Fig. 3. Mitoc-Valea Izvorului. 1 ~cleus; 3-4 dentlcules.
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Fig. ,l. - :\litoc - Valea Izvorului. 1-:~ Eclats a talon lacette; 4 lame denticulee a talon·
retouchc ; 5 cncoche.
Fig. 5.
'filoc - Valea Izvorului, 1-:{ Denticulcs a troncature retouchee : 3-4 denticules
a cncoches latcrales.
Fig. 6.
:\litoc - \'alea lz\'orului. 1.3 Pointcs : 2.5-6 racloirs ; 4 perc;oir.
Fig. 7.
Mitoc - Valea Izvorului. 1-5 Grattoirs; 6-7 burins.
Fig. 8. - Mitoc - Valea Izvorului. 1 - 2 Pieces bifaciales; 3 poinle microlithique a retouches
sur la face plane: 4 lame t'.·trangli\e a retouche minre (figure de poisson ?).
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