
M. IRIMIA - A. DUMITRASCU

SABIA DE BRONZ MICENIANA DESCOPERITA LA MEDGIDIA"

In comparatie cu alte perioade istorice, epoca bronzului dobrogean
ramîne înca destul de putin cunoscuta, cu toate unele importante des
coperiri facute mai ales în ultimii ani. Daca în ce priveste celelalte
perioade istorice sîntem în masura sa ne facem - nu fara I\.lllelelacune
- o parere mai generala asupra aspectelor culturale documentate aici,
asupra succesiunii lor în timp si a legaturilor cu tinuturile învecinate, nu
tot asa este situatia cu epoca bronzului.' Pentru întregirea tabloului
general al epocii cu noi date istorice, consideram ca este necesar ca
orice noua descoperire apartinînd acestei perioade sa fie pusa cît mai
cULrÎndla îndemîna cercetatorilor.

In primavara anului 1968, scotîndu-se pamînt din cariera de lut
a fabricii de caramida din Medgidia, au fost descoperite mai multe ma:
teriale arheologice, dintre care o parte au fost duse la Scoala generala
nr. 2 din oras. Punctul arheologic amintit se afla la marginea de nord
vest a orasului, chiarr-lîriga fabrica. Cercetînd terenul, am constatat exis
tenta aici a unei asezari de epoca romana. Din cauza sapaturilor amintite,
care au cuprins o zona foarte întinsa, asezarea a fost distrusa în cea
mai mare parte. Intre materialele arheologice provenite din acel loc
si care au fost pastrate un timp la Scoala generala nr. 2, se afla si o sabie
de bronz miceniana, evident, far nici o legatura cu materialul de epoca
romana.

Interesîndu-se asupra conditiilor în care a fost descoperita sabia,
am aflat de la doi martori oculari (Popescu Ion, contabil la fabrica de
caramida si Coca Gheorghe), ca ea a fost gasita lînga un schelet uman·
înconjurat de pietre, alaturi de care ar fi aparut si oase de anim~e.
Din declaratiile lor se parr-eca împreuna ou sabia n-au mai fost gasite
alte materiale arheologice. Nu am putut obtine alte date asupra acestei
descoperiri si nici verifica informatiile primite, deoarece în momentul
sesizarii noastre întregul complex era distrus. In întreaga zona, nu am
mai descoperit nici un alt material apartinînd aceleasi epoci.

* Exprimam pe aceasta cale multumiri tov. prof. dr. doc. I. Nestor, prof.
dr. doc. D. Berciu, prof. dr. doc. K. Horedt si dr. A. D. Alexandrescu pentru
informatiile si sugestiile date.
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Sabia (fig. lIa-c), rupta de catre descoperitori, se compune, asa
cum se prezinta astazi, din patru fragmente. Dintr-unul din fragmente
descoperitorii au taiat o bucata de circa 1 cm, pe crure au dizolvat-o
\n acid azotic. Nu putem sti lungimea exacta a sabiei deoalr'ece lip
seste vîrful.

Bronzul din care a fost turnata sabia este de culorure galben-deschis,
ceea ce indica un procent ridicat de cositor 1. O analiza chimica a com
pozitiei aliaj ului nu s-a facu înca. Piesa, destul de prost conservata.
este acoperita cu un strat gros de carbonat de cupru, de culoare verde
deschis. Lama sabiei, are rO grosime constanta pe toata lungimea si pre
zinta o nervura mediana puternica, cu conturul semicircular. Portiunea
dinspre mîner a lamei prezinta pe ambele parti cîte o rama înalta, în
grosata, semicirculara, din care pornesc oele doua cornite care formeaza
garda mînerului.

Limba mînerului,de forma dreptunghiulara, mai îngusta de cît
lama sabiei, are marginile ridicate ca niste rame, ca,re se unesc prin
unghiuri drepte cu ramele ultimei parti a lamei. De o parte si de alta
erau prinse, între aceste rame, plaselele mînerului. Nervura mediana
a lamei continua neîntrerupt pîna în dreptul limbii mînerului, intrînd
deci partial si sub plasele. Pe lama, în dreptul celor doua cornite, apar,
de o parte si de alta a nervurii mediane, doua nituri înalte, care serveau
la prinderea plaselelor. Tot în acelasi scop limba mînerului are si un
orificiu de nit. Spartura dreptunghirulrura neregulata din mijlocul limbii
mînerului nu este altceva de cît probabil o rupere si o largire prin
deteriorare a altor orificii de nit. Cornitele pline, în forma de triunghi
cu laturile curbe în sectiune, aveau rolul de a proteja mîna de lovituri,
în timpul luptei. Nu s-au pastrat resturi din mîner. El pare sa fi fost
de lemn, care, în decursul timpului, a putrezit.

Intreaga sabie (adica atît lama, cît si cornitele si limba mînerului)
a fost turnata, într-o singura forma, dupa procedeul "a cire perdue".

Dimensiuni : lungimea totala 0,606 m; lungimea limbii mîner ului
0,08 m; latimea maxima 0,04· m; latimea maxima a lamei 0,032 m;
latimea mîner-ului 0,022. m; deschiderea între cornitele sabiei 0,13 m;
unghiul între cornite 1400 ; grosimea nervurii mediane a lamei 0,01 m;
grosimea mînerului 0,015 m ; greutatea 0,488 kg.

Legaturile regiunilor dunarene cu sudul egeic, ale caror începuturi
dateaza înca din neolitic, au cunoscut în epoca metalelor o intensificare
deosebita, datorita mai ales ridicarii înfloritorului centru micenian.
Acesta a transmis regiunilor învecinate anumite influente culturale.
care au fost apoi raspîndite în bazinul carpato-dunarean, iar de aici spre
centrul si nordul Europei 2. Dintre acestea, în literatura de specialitate
au fost scoase în evidenta, în repetate rinduri, mai ales decoratia spi-

1 1. Nestor. Sabia de bronz de la BOitL. Contributie la studiul primelor
sabii cu limba la miner din Europa Centrala. în Sargetia, 1, 1937, p. 160.

2 R. Hachmann, Dle frilhe Bronzezeit im wsestichen Osteegebiet un ihre
mittel- und siidosteuropaischen Beziehungen, Hamburg, 1957, passim.
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ralica cu derivatele ei 3, inelele de bucla 4, obiectele de os ornamentate 5•.

vasele de bronz, caa:'elede lupta cu doua roti 6, margelele de faianta 7,
mesele de libatii 8, vetrele decorate cu motive spiralice 9, anumite sim
boluri, ritualuri si ceremonii 10 etc. Inrîuririle miceniene au fost observate·
deseori în fonna sabiilor si mai ales a mînerelor lor 11.

a categorie deosebita o a:-eprezinta sabiile de tip micenian, care
s-au raspîndit si în spatiul carpato-balcanic, în afara teritoriului culturii
miceniene 12,

Sabiile de tip micenian, aparute pe teritoriul R.S.R. în numar destul.
de mare 13 (dar pîna de curînd numai în Transilvania si Cîmpia Mun-·
teniei), au constituit obiectul unor preocupari deosebite 14, aducîndu-se·
astfel importante contributii la problema legaturilor cultllrale si· a re-o
latiilor de schimb dintre tinuturile carp ata-dunarene si lumea miceniana.

3 1. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtforschung in Rumiinien, în 22 Be-·
richt R6K, 1933, p. 120-121. Jan Bouzek, The Aegean and Central Europe..
An Introduction to the Study of cultural Interrelations 1600-1300 B.C., în Pa-o
m<itky Archeologike, LVII, 1, 1966, Ceskoslovenska Akademie Ved, p. 252-253
Amalia Mozsolics, Brozenfunde des Karpatenbeckens. Budapesta 1967, passim.

, E. Zaharia, Die Lockenringe von Sarata-Monteoru und ihre typologischew.
und chronologischen Beziehungen, în Dacia III, 1959,p. 129-131.

I 5 R. Hachmann, op. cit., p. 174-176 si pl. 70. Jan Bouzek, op. cit., p. 252-253;
si fig. 5.

6 Jan Bouzek, op. cit., p. 254-258 si fig. 8, 9.
7 P. Reinecke, în WPZ, XXIX, 1942, p. 104. Jan Bouzek, op. cit., p. 257..
8 Jan Bouzek, op. cit., p. 261 si urm
9 K. Horedt, Siebenbilrgen und Mykenii, în Nouvelles etudes d'histoire, II,.

1960,p. 39-44 si fig. 5.
ro Jan Bouzek, loc. cit.
i! De exemplu la mînerul din depozitul de la Apa, care se termina printr-un.

buton cu patru proeminente; ef. Dorin Popescu, în Dacia. VII-VIII, 1937-1940.
p. 120,fig. 1/1 si pl. I/L

12 Vezi harta raspîndirii sabiilor miceniene în spatiul carpato-balcanic la
K. Horedt, op. cit., pl. 2; idem, Sabiile de tip micenian din Transilvania, în·
Acta Musei Regionalis Apulensis, Studii si comunicari, IV, Alba Iulia, 1961..
fig. 2. A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter aus Rumanien, în Dacia, N.S.
X, 1966, pI. XXVII. J. C. Cowen, The origins of the Flange-hilted Srword of
Bronze in Continental Europe, Proceedings of the Prehistoric Society for 1966 
voI. XXXII, extras, p. 310-312.

13 Pina de curînd, 10 exemplare: la Miercurea-Sibiu, Alba Iulia, Alma,
Alunis, Inlaceni, Dumbravioara, Copsa Mare, Drajna de Jos. Rosiorii de Vedf'
(VI. Dumitrescu, Rapiere en bronze du type mycenien, trouvee au sud-ouest de
Bucarest (pres Rosiorii de Vede), în Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 169-173, A. D. Ale
xandrescu, op. cit., p. 119-121, pl. 1; II/1-3; XXVII) si Tei (A. D. AlexandresqIr
înca o spada miceniana în Muntenia, în Muntenia, in SCIV, 3, tomul 17, 1966r
p. 571-575 si fig.!. 2).

14 K. Horedt, Siebenbilrgen und Mykenii, p. 31-44; idem, Sabiile de tip.
micenian din Transilvania, p. 9-18. A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter
GUS Rumanien, p. 119-121, Idem, In ca o spada miceniana, p. 571-575. VI. Du
mitrescu, op. cit.

15 Dintre care amintim doar cîteva, mai recente: J. D. Cowen, The flange'
hilted cuting sword of bronze: was it first developed in central Europe or in
the Aegean Area? în Bericht uber den V-internationalen Kongress fur Vor- una
Fri1hgeschichte, Hamburg, 1958; idem, The Origins of the Flange-hilted Swora
of Bronze. loc. cit., p. 262-312; N. Sandars, The first Aegean Swords lanci
their Ancetry, in A J A, 65, 1, 1961, p. 18 si urm.; idem, Later Aegean Bronze
Swords, în A J A, 67, 2, 1963, p. 119 si urm. Jan Bouzek, op. cit., p. 245-252.
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Alte studii 15, au încercat sa cuprinda toate sabiile miceniJene des
-eoperite pîna acum. sa Irealizeze o clasificare pe tipuri si o prezentalre
a lor în cadrul general al legaturilor reciproce dintre lumea egeeana si
<:ea central-europeana în, epoca bronzului. Spre deosebire de sabiile mi
-ceniene cunoscute pîna acum la noi în tara, pentru care încadrarea în
tipurile clasice este destul de dificila. din cauza existentei unor anumite
,deosebiri între sabiile noastre si cele clasice 16, sabia recent descoperita
1a Medgidia este mult mai apropiata d.e tipurile miceniene.

Sabia de la Medgidia apartine tipului numit "cu cornite" ("Horn
-ehenschwert"), tip documentat acum pentru prima data cu certitudine
la noi în tara. E posibil ca si fragmentul de sabie din depozitul de bron
zuri de la Drajna de Jos, cunoscut de mai multa weme, sa apartina 
,asa dupa cum ar indicat-o forma si sectiunea lamei - aceluiasi tip 17.

Dar lipsa mînerului, partea cea mai importanta, caracteristica pentru
încadralrea tipologica a piesei, ca si refolosirea într-o epoca mai tîrzie
a fragmentului amintit, împiedica atribuÎlrea lui cu toata siguranta, tipului
.cu cornite.

Primele sabii "cu cornite" ,au aparut în lumea miceniana în sec.
al XV-lea î.e.n.18• Ele au la origine pumnalele miceniene 19 prevazute
>cunituri si cu nervura centrala, iar lama terminata spre mîner cu mici
colturi, asemanatoare unor comite incipiente. Ca arma de împuns, sabia
<cu cornite reprezinta o lungire a pumnalului, necesara unei efioacitati
.cît mai mari în lupta. Inventia ei este legata atît de realizarea unei
arme rezistente si eficace, cît si de încercarea mesterilor faurari de a-i
.adauga elemente în plus, pentru protecti,a mîinii. Aceasta categorie de
arrme este întîlnita în clasificarea mai veche a lui G. Karo în cadrul
tipului B 20, iar în clasificarea mai noua, realizata de N. Sandars, ca
tipul C 21.

Caracteristicile esentiale ale sabiei "cu cornite", care o deosebesc
<le alte spade miceniene, sînt: lama subtire, cu o nervura mediana rezis
tenta; cornitele turnate împreuna cu lama si, în fine, limba mînerului
prevazuta cu rame laterale, pentlru stabilitatJea ipraselelor.

Aria larga de difuziune este o dovada a raspîndirii pe care a
cunoscut-o acest tip, întrucît îl întîlnim atît în lumea miceniana, cît si

16 A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter aus Rumanien, p. 119 si urm.;
.idem, în In ca o spada miceniana ..., p. 575.

17 I. Andriesescu, Nouvelles contributions sur l'âge du bronze en Roumanie.
în Dacia, II, 1925, p. 375-358, pl. II!7. Pentru atribuirea fragmentului de sabie
:subtipului CI, vezi si A. D. Alexandrescu, în Die Bronzeschwerter aus Rumiinien,
p. 119-121 si in In ca o spada miceniana ..., p. 574, nota 8.

ia N. Sandars, Later Aegean Bronze Swords, p. 119.
19 G. Karo, Die Schachtgraber von Mykena, Munchen, 1930, fig. 25-27, nr.394.

p. 95 si pl. XCIII-XCIV; nr. 904, pl. XCV etc.
20 Ibidem, p. 204-206.
Zi N. Sandars, Later Aegean Bronze Swords, p. 119-123.
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în Palestina, Bulgaria, Iugoslavia22 si Albania 23. într-o arie atît de
vasta nu este surprinzatoare descoperirea de variante. N. Sandars dis
tinge doua subtipuri principale, CI si CII 24. Prin caracteristicile lor
esentiale, cele doua tipuri sînt asemanatoare. Diferenta consta în faptul
ca sabiiLe subtipului CI prezinta nituri si orificii de nit, în lama sau
în mîner, si ,au cornitele pline. Sabiile subtipului C II nu au nituri
sau orificii de nit în mîner, iar cornitele sînt obtinute printo:-o pliere
a marginilor dinspre mîner ale lamei.

Pirin toate caracteristicile sale, sabia de la Medgidia, se încadreaza
în subtipul CI, care cuprinde un numar relativ mare de arme 25.

In geneml, o sabie întreaga nu are mai putin de 0,60 m 26. De
multe ori sabiile au o lungime de circa 0,90 m, iar în unele cazuri,
depasesc un metru 27. Dupa forma ei generala, prin anaLogie si cu alte
piese, exemplarul de la Medgidia pare sa fi avut o lungime medie, fiind
initial cu 0,15-0,20 m mai lung de cît se prezinta astazi.

Exemplarele acestui subtip, aparute în lumea miceniana, au de
multe ori mînerele împodobite, acoperite cu placute de aur, decorate
cu motive spiralice, sau lucrate partial din fildes, iar nervurile mediane,
ornamentate. Aceste sabii "princiare" au fost descoperite atît în Creta,.
la Knossos, Zapher Papoura, Phaestos, cît si· in Grecia continentala,
la Dendra, Mycenae, Rrosymna, Argos 28 etc.

Sabiile miceniene din Argolida se apropie tipologie de un mic
grup descoperit în nord-vest, care cuprinde trei exemplan.-e,doua gasite
intr-un mormînt din Epir, la Peramathos, lînga Iannina 29 si un al
treilea mult mai la nord, în Jugoslavia, la Tetovo, lînga Skopje 30, In
acel1asi grup nord-vestic, destul de departat din punct de vedere geo
Wafic, dar apropiat tipologie de centrele miceniene, se includ si desco
peririle din Albania 31.

O grupa oarecum aparte, care dovedeste o extindere a legaturilor
si influentelor miceniene la mari distante, o constituie un mic numar de
sabii si vîrfuri de Ianci aparute în Bulgaria. Doua sabii mai bine pas
trate, descoperite La Dolnolevski 32 (Kalaglare sau Karaglan.-i în unele

22 Ibidem, si p. 144-146 (Catalog).
23 La Pazhok, lînga Elbasan si la Mati (Bushkash); la Selim Islami si Hasan

Ceka, Nouvelles donnees' sur l'antiquite illyrienne en Albanie, în Studia Alba
nica, 1, Tirana, 1964, p. 95-96, pl. VIII (fotografia fiind neclara nu se poatt>
preciza cu exactitate tipul sabiei) si p. 102,pl. XII/I-2.

24 N. Sandars. loc. cit.
25 19 exemplare, la N. Sandars, Later Aegean Bronze Swords, Catalog,

p, 144-146
:!li Sabia din Cos este o exceptie; cL si N. Sandars, op. cit., p. 1]9.
'J:I Ca la Ialysos, Rhodos ; la N. Sandars, op. cit., p. 145.
28 N. Sandars, op. cit., p. 119si urm. si Catalog.
2D Ibidem si pl. 21/3-4.
30 Ibidem.

31 Selim Islami si Hasan Ceka, loc. cit.
32 N. Sandars, Later Aegean Bronze Swords, p. 121si pl. 22/5.
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lucrari) 33 lînga Pazardjik si Perushtiza 34, lînga Plovdiv, se pare ca au
aparut în morminte, fiind asociate cu vîrfuri de lanci de tip mice
nian 35. Din acelasi grup face parte si o alta sabie, descoperita oarecum
izolat, la o distanta destul de mare de primele doua în nord-vestul Bul
gaJl"iei la Doktor Iosifovo 36, lînga Mihailovgrad. Sabiile din Bulgaria
apartin tot subtipului C 1, dar prezinta unele deosebiri fata de cele
c1asice miceniene. Pirincipalele diferente constau în lungimea mai mare
si în deschiderea mai larga, în unghi obtuz, a cornitelor la exemplarele
bulgaresti. Datorita lungimii mari, a îngustimii lamei si a nervurii me
diane puternic îngrosate, cît si a calitatii aliajului, ele dau impresia
a fi fost chiar mai eficiente de cît armele din sud 37.

Dupa modul de executie a mînerului si a cornitelor, sabia de la
Medgidia se aseamana foarte mult cu exemplarele descoperite în Bul
garia. Apropierea este mai mare mai ales de exemplarul descoperit la
Doktor Iosifovo.

Deosebit de importanta este si aparitia în Bulgaria a vîrfurilor de
lanci miceniene. In afara de cele descoperite împreuna cu sabiile la
Dolnolevski si Perushtiza, alte doua vîrfuri de lanci au aparut izolat
la Kritchim 38, lînga Plovdiv si la Krasno-Gradiste 39, lînga Tîrnovo.
Vîrful de lance de la Kritchim este foarte lung (0,502 m) si îngust,
asemanîndu-se cu lalte vîrfuri, de la Knossos si Dendra 40 ..

ln general se considera ca sabiile din mormintele "regale" mice
niene nu au fost întrebuintate în lupta, fiind folosite mai ales ca rurme
de parada 41. In schimb, aspectul sabiilor din Bulgaria, ca si a eX2m
plarului de la Medgidia, arata ca ele au fost efectiv folosite în lupta.

Subtipul C II de sabii este mult mai unitar, dar mai putin ras
pîndit de cît CI 42.

In ciuda unor mari asemanari, exemplarele subtipului C 1 variaza
dupa felul dispunerii niturilor sau a orificiilor de nit, dupa sectiunea
nervwrii 'mediane, dupa marimea cornitelor, ca si dupa motivele orna
mentale (atunci cînd unele din ele sînt decorate). Deosebirile constatate
Între grupele si exemplarele acestui subtip arata ca sabiile erau lucrate
în diferite centre 43. Raspîndirea lor în anumite arii se datoreaza pro
babil schimburilor inter1Jribale. E posibil, de asemeni, ca un anume pro
dus, realizat într-un loc, sa fi fost copiat identic, eventual cu unele
modificari de alti mesteri, în alte locuri.

33 In M. Elbert, ReaUexikon. II, pl. 103/b, c; Martin HeU, Ein PassfUlul
der Urnenfelderkultur aus den Gau Salzburg, în W P Z, XXVI, 1939, p. 155;
K. Horedt, Sabiile de tip micenian din Transilvania, p. 14, etc.

34 N. Sandars, Later Aegean Bronze Swords, p. 121 si pl. 22/7.
35 Ibidem si pl. 22/6. 8.
36 Ibidem si pl. 22/9.
37 Ibidem, p. 121.
3a Ibidem si pl. 22/10.
39 Ibidem si pl. 22/11.
40 Ibidem, p. 121.
41 Ibidem. p. 128.
42 Ibidem. p. 121-122, 123.
43 CI. si N. Sandars, op, cit., p. 125.
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Din punct de vedere cronologic, pe baza contextelor arheologi~
în care au fost descoperite, sabiile C 1 din Creta au fost datate la mij
locul sau în a doua jumatate a sec. al XV-lea te.n.44• Cele mai multe
:2abii din Grecia continentala sînt oonsiderate ca fiind putin mai tîrzii
<le cît cele cretane, datînd de la începutul sec. al XIV-lea î.e.n.45• Mes
terii famari care au executat sabiile din Epir, Macedonia ori Bulgaria,
trebuie sa fi venit în contact cu produsele din centrele clasice miceniene
'in perioada în care subtipul CI era în plina raspîndire, adica în prima
jumatate a sec. al XIV-lea Le.n. Produsele lor, raspîndindu-se apoi în
,diferitele arii, n-au putut depasi mult mijlocul sec. XIV Le.n. 46.

Avînd în vedere si celelalte descoperiri asemanatoare amintite mai
sus, consideram ca si sabia de la Medgidia poate fi datata în sec. al
:XIV-lea î.e.n.

In cadrul general al descoperirilor de arme miceniene, sabia de la
Medgidia reprezinta cea mai nord-estica aparitie de acest tip. Ea pare
izolata, deoarece este situata la o mare distanta atît de centrele clasice
'fniceniene, cît si de localitatile din Bulgaria, unde s-au mai facut astfel
.de descoperiri. Cea mai apropiata aparitie este vidul de lance miceniana
de la Krasno-Gradiste, de lînga Tîrnovo, !prin care sabia de la Med
gidia se leaga de descoperiTile de arme miceniene din Bulgaria, gru
pate aproximativ în zona Plovdivului (Dolnolevski, Perushtiza si Krit
..chim) 1,7.

Din cauza caracterului întîmplator al descoperirii, nu putem sti cu
.certitudine daca sabia de la Medgidia a fost gasita într-un mormînt sau
nUi. Totusi, dat fiind faptul ca cele mai multe sabii de acest gen 8JU

aparut în morminte, este probabil ca si în cazul nostru situatia sa fie
.identiea.

Ca si în cazul altor desooperiri întîmplatoare de blronzuri din
Dobrogea, nici de data aceasta nu putem preciza purtatorii carei cul
turi au folosit sabia de la Medgidia. In aria culturii Cerrmvoda, care
a cuprins întreg teritoriul Dobrogei, precum si o fîsie de la nOlI'dde
Dunare 48 (dar a carei principala perioada de dezvoltare este anterioara
·din punct de vedere cronologic descoperirii de la Medgidia), au fost
.desooperite mai multe dovezi ale faptului ca purtatorilor acestei culturi
nu le erau necunoscute unele arme folosite în sud. În nordul Dunarii,
la Crivat, lînga Oltenita, unde exista, dupa parerea prof. D. Berciu o
componenta Cernavoda, a fost descoperita o lama triunghiulara cu patru
nituri, care a fost încadrata în seria celor raspîndi te în mediul hella

.<lic vechi, în cel al bronzului cicladic si din Anatolia 1,9. Pe pieptul unei
figurine de lut masculine, descoperite în nivelul III cultUll1al de la

'Cernavoda, este incizata forma unui pumnal cu mîner plin, care, asa

44 Ibidem, p. 119-126 ; Jan Bouzek, op. cit., p. 249-250.
45 N. Sandars, Later Aegean Bronze Swords, p. 126.
46 Ibidem.
47 Vezi mai sus, notele 32, 34, 35, 38.
48 D. Berciu, Zorile istoriei în Carpati si la Dunare, Bucuresti, 1966, p. 152.
40 Ibidem, p. 155.
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It,

.cum s-a aratat, prezinta analogii cu orizontul mormintelor "regale"
de la Mycenae 5u•.

Dar toate acestea nu rezolva problema originii sabiei de la Med
gidia. De caracter sudic, ea nu pare totusi sa fi fost lucrata, asa cum
's-a aratat mai sus, chiar într-unul din centrele miceniene clasice. Nu
poate fi nici un produs local, întrucît, cel putin pentru aceasta epoca,
nu' ppate fi dovedita o dezvoltare locala atît de înalta a m:etalurgiei
bronzului, încît sa poata fi executata o asemenea piesa, care cerea o
perfecta stapînire a mestesugului prelucrarii bronzului si a tehnicii de
turnare. Singura dovada de pîna acum pentru faurirea locala a unor
unelte de bronz în cadrul culturii Cernavoda este un topor fragmentar
de gresie, pentru turnat securi 51. Abia într-o faza ulterioara, din punct
de vedere cronologic descoperirii' de la Medgidia, în Bronzul final; apa
ritia unor importante depozite de unelte si turte de bronz va indica
începutul unei adevarate metal urgii a bronzului în Dobrogea 52.

Caracteristicile sabiei de la Medgidia arata ca ea reprezinta un
produs adus în Dobrogea din alta parte. Este foarte probabil ca exem
plarul de la Medgidia sa fi fost lucmt în acelasi centru în care au fost
produse si sabiile descoperite în Bulgaria. Prin schimb, piesa a putut
ajunge apoi în Dobrogea. Tot importuri sudice în mediul cultural local
dU fost considerate si sabiile miceniene descoperite în Transilvania 53.

Patrunderea influentelor, sau la unor elemente de cultu~a mice
niene, în diferite parti ale Europei a influentat dezvoltarrea culturilor
Iocale în epoca bronzului.

Cu toate ca descoperirea de la Medgidia nu este legata în mod
direct de un anumit orizont de descoperiri sau de o cultura contem
porana, ea dovedeste raspîndirea într-o noua parte a bazinului duna
rean, în Dobrogea, a elementelor de cultura ale marrelui centru pe care-l
reprezenta cercul micenian.

L'EPEE MYCE:NIEN EN BRONZE. DECOUVERTE A MEDGIDIA

Resume

Au cours du printemps de l'annee 1968 on a decouvert, par hasard, une
epee mycenien en bronze, dans la carriere d'argile de la fabrique de btiques
du quartier nord-ouest de la viUe de Medgidia ..

L'epee (fig. 1 a-c) est compose de quatre fragments. On ne connaît pas
sa longueur initiale. Dimensions: longueur actuelle, 0,606 m, largeur maximale,
0,04 m; poids, 0,488 kg. L'epee est execute en bronze de couleur jaune clair.
<:e qui indique un pourcentage eleve d'etain.

50 Ibidem, si D. Berciu, în D. M. Pippidi si D. Berciu, Din istoria Dobrogei.
Bucuresti, 1965, p. 6:1.

51 Ibidem.
52 A. Aricescu, Depozitele de bronzuri din Dobrogea, în SC/V, 1. tomul 16,

p. 17 si urm .. M. Irimia, Un depozit de bronzurt la Constanta, în Pontice, 1968,
Muzeul de Arheologie Constanta, p. 89 si unI!,

53 K. Horedt. Sabiile de tip micenian din' Transilvania, p. 13-14.
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L'epee de Medgidia appartient au tppe nomme "a petites carnes" (Harn-·
chenschwert), type atteste pour la premiree fais d'une maniere certaine sur le
territoire de la Roumanie.

Les auteurs presentent ensuite un bref historique de l'evolution des sabrc-s
mycenies Ha ptites cornes" et passent en revue la litterature archeologique de
specialite, dediee il cl'tte categorie d'armes et qui jouit d'une certaine autorit~.

Selon toutes ses caracteristiques, l'epee de Medgidia doit etre compris dans,
le type B - selon la c1assification plus ancienne de G. Karo (Die Schachtgraber
van Mykena, MUnchen, 1930, fig. 25-27, no 394, p. 92 et pl. XCIII-XCIV;
no 904, pl. XCV, etc.), et dans le type C, sous-ty.pe C-I, selon une classification
plus recente, realisee par N. Sandars (Later Aegean Bronze Swords, dans AJA
67, 2, 1963, p. 119 et suiv.).

La decouverte de Medgidia est rapportee ensuite a d'autres decouvertes.
d'armes du monu0 greco-mycenien et surtout aux epees myceniennes de Bulgarie
(il Dolnolevski, Perushtiza et Doktor Iosifovo). Du point de vue chronologique,
l'epee de Medgidia, comparee a d'autres decouvertes similaires du monde greco
mycenien et surtout il ceux de Bulgarie, date du XIVe s. aV.n.ere.

L'epee de Medgidia est une arme executee ailleurs, elle provient pru-·
J::ablement du meme centre ou furent realisees les epees Bulgarie. Par vbie
el'echange, la piece put arriver ensuite en Dobroudja. EUe represente, ainsi que
les pees myceniennes de Transylvanie, une importation du sud dans le miliell'
culturel local.

La penetration des influences. ou bien dE' certains elements de culture my
cenien en differents parties de l'Europe a influence le developpement des cul
tures locales il l'age du bronze.

Quoiuqe la decouverte de Medgidia ne soit pas liee d'une maniere directf'"
ft. un horizon precis de decouvertes, ou bien il une culture contemporaine, ellc
prouve la difIusion des ej(~ments de culture du grand centre represente par
le monde myr:pnien. dans une nouvelle partie du bassin danubien. notamment
en Dobroudja.

DAS MYKENISCHE BRONZESCHWERT VON MEDGIDIA

Zusammenfassung

In FrGhjahr des Jahres 1968 wurde im Nordwesten der Stadt Medgidia
(Kreis Konstanza) in der Lehmgrube der ZiegeUabrik ein Bronzeschwert myke
nischer Art zufalligerweise gefunden.

Das Schwert (Bild 1 a-c) besteht aus vier Fragmenten. Die ursprlinglichlc"
Lange ist unbekannt. die gegenwartige Lange betragt 0,606 m, die maximale
Breite 0,04 m.' das Gewicht 0,488 kg. Es ist aus hellgelber Bronze gearbeitet, was
darauf schlief3en labt, da(3 der Zinngehalt hoch ist.

Das Schwert van Medgidia gehort dem sogenannten Hornchenschwerttypu:::.
an, der auf diese Weise zum ersten Mal mit Gewi(3heit auf dem Gebiete Ruma-·
niens belegt wurde.

Die Verfasser bringen einen kurzen geschichtlichen Uberblick liber die
Entwicklung des mykenischen Hornchenschwerts und liber die einschlagige archâ
ologische Fachliteratur, die sich mit dieser Waffenkategorie befa(3t.

Nach allen seinen Merkmalen zu urteilen, gehort das Schwert von Medgidia
zu den B-Typus der alten Klassifikation von G. Karo (Die Schachtgraber 'Van
Mykena, MUnchen, 1930, Abb. 25-27, Nr. 394, S. 92, und Tafel XCIII-:5Z:CIV;
Nr. 904, Tafel XCV usw.), und nach der neueren Klassifikation von N. Sandars
(Late/' Aegean Branze Swards, in AJA, 67, 2, 1963, S. 119 ff) in den C-Typ_
Untertyp C-I.
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Der Fund von Medgidia ist dann in Verbindung gebracht mit anderen
Waffenfunden aus der griechisch-mykenischen Welt und ganz besonders mit
elen mykenischen Schwertern aus Bulgarien (on Dolnolevski, Peruschtiza und
Doktor Jossifowo). Vom chronologischen Standpunkt und im Vergleich sowohl zu
anderen Funden in cler griechisch-mykenischen Welt als auch besonders zu den
Funden aus Bulgarien ist das: Schwert von Medgidia in den 14. Jh.v.u.Z. zu datieren.

Das Schwert von Medgidia ist eine Waffe, die woanders gearbeitet wurdf'
und zwar wahrscheinlich in derselben Werkstatt wie die in Bulgarien gefundenen
Schwerter. Auf dem Tauschwege konnte es dann in die Dobrudscha gelangt sein.
Es ist. ebenso wie die mykenischen Schwerter aus SiebenbUrgen eine Einfuhrwar:~
aus dem SUden, die in das Brtliche Kulturmilieu gelangte.

Das Eindringen von mykenischen Einfliissen oder Kulturelementen in ver
schiedene Gebiete Europas beeinflu~te die Entwicklung der lokalen Kulturen in
der Bronzezeit.

Obwohl der Fund von Medgidia nicht mit einem bestimmten zeitgleichen
Fund- oder Kulturhorizont in unmittelbarer Verbindung steht, beweist er, da~
in einem weiteren Gebiet des Donaubeckens, in der Dobrudscha, Kulturelemente
des gro~en Zentrums der mykenischen Welt verbreitet sind.


