
E. COMŞA 

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA MORMINTELE CU OCRU, DE PE 
TERITORIUL DOBROGEI 

Un rol de seamă În transformările de ord in economic, socia l şi chiar 
in parte etn ic, l-au jucat diferitele camunităţi, care se acu pau in principal 
cu creşterea vitelor, dar şi cu cultivarea primitivă a plantelor. originare din 
stepele nord pontice. Ele aparţineau unar pop ulaţii de arigini deosebite, 
puse in mişcare din regiuni diferite. pătrunse pe meleagurile noastre, mai 
cu seamă in Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia,l in răstimpuri, ince
pind din perioado corespunzătoore fozei Cucuteni A şi pină foarte tirziu 
in spre sfîrşitul epocii bronzului. Acele populoţ ii aparţineau mai multor 
culturi ş i faze de evoluţie, dar aveau un obicei comun al mormintelor 
sub mavile şi presăra rea cadavrelor cu ocru roşu. Populaţia locală nume
roasă. 10 inceput o asimilat pe puţinii noi ven iţi, iar apoi o Început să 
sufere sch imbări tot mai profunde in domeniul culturii materi·al"e şi al mo
dului de trai. Procesul acesta a fost de durată şi s-a incheiat in cursul 
perioadei timpurii a epocii bronzului, de cind se poate vorbi despre vechii 
traci. 

1n cele ce urmează vom prezenta stadiul actual al cercetărilor despre 
seria mormintelor cu ocru amintite din Dobrogea. cu carocteristicele lor 

, Vladimir Dumitrescu şi caleb .. Hăbăşeşti, monogrofie arheoJogică, Bucureşti, 1954, 
p. 540-544 ; D . Berciu, Asupra problemei aşa numite/or sceptre de piatră din R.P.R., in 
SCJV, V, 3- 4, 1954 p. 539-546; Vlad Zirra, K YJIbTypa norpe6eHHll C OXPOIi B saKapnaTcKHX 
ol5JIaCTSlX P.H.P., În MaTepUaJIbI il ~!ccJIeAOSa HII51 no apxeoJIorJiln IDrO-SanaJ1.a CCCP II P.H.P .. 
Ch i şinău, 1960, p. 97-125; M. Garasanin, Pontski i stepski uficaji u Donjem Podunavliu 
I na 8alkanu !la prelazu iz neoJitskog u mele/ne doba, in Glasnik-Sarajevo, NS, XV-XVI, 
Sarajevo, 1961, p. 5- 26; Petre Roman, Despre unele aspecte ale perioadei de trecere de 
la epoca neolitică la epoca bronzului În regiunile extracarpatice ale R.P.R., in Revista 
muzeelor, !, 4, 1964, p. 323-325 ; N. Ia. Merpert, O CBH3HX cesepHoro TIpJilQepHOMOpb51 II BaJI
RaH B paHHeM 6POH3000M 6eKe in KS. 105, 1965, p. 10-20; V. N. Danilenko şi M . M. Smagli, 
npo O,llIlH nOBopoTHnl1 MOMeHT B JlCTOPHH eHeOJIHTnllHoro HaCeJIeHHH nUs.lleHHOH 3BPOHbI. 
În Arheologiia-Kiev, 1972, 6, p. 3-20; Eugen Comşa Considerations portant sur les 
tombes CI ocre de la zone du Bas Danube, in Istrozivanjo 5, cupninzind lucrări l e "Sym
posium li ber des Spâtâneolithikum und die Friihbronzezeit im Donougebiet "Novi Sad, 
4.-7. November 1974, Novi Sad, 1976, p. 33-43. 
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şi Încercarea de a le Încadra În contextul istoric al zonelor de la vest 
şi de la nord-vest de Marea Neagră . 

În ţ inuturile dobrogene, primele morminte cu ocru, despre care dis
punem de date, au fost dezvel ite şi cercetate lîngă Consta nţa, la Ana
dolkioi, in timpul primului război mondial , de către Cari Schuchhardt şi 
Paul Traeger'. A urmat descoperirea întimplătoare dintr-o movilă de la 
Bo ia-Hamangia, valorificată de Vasile Pârvan.3 

Un alt complex important a fost găsit întîmplător la Casimcea şi va
lorificat de Dorin Popescu.' 

Intensif icarea cercetărilor arheologice de după anul 1948 a avut 
drept consecinţă descoperirea, prin săpături sistematice, a noi morminte 
cu ocru . Mai Întî i, la Tariverde, de către Dorin Popescu ş i colaboratori 5 şi 

apoi a altora la Baia Hamangia de D. Berciu şi colaboratorii 6. in perioada 
1958- 1959, Petre Aurelian a studiat un complex funerar la Piatra Frecă
ţei. 7 Ultima descoperire semnalată de Sebastian Marintz şi Done Serbă
nescu este întîmplătoa re şi s-a făcut la Hirşova.8 

Din datele de core dispunem rezultă că in ordine cronologică, pri
mul dintre \aceste morminte este ceJ. de la Casimcea. Ţinînd seama de 
datele publicate de Dorin Popescu,9 la Casimcea, la Începutul anului 
1938, s-a găs i t Întîmplător, cu prilejul nivelări i pantei unui deal, un mor
mînt izolat. despre care se afirmă că era plan. Scheletul era prost păs
trat şi avea craniul' orientat spre vest. Despre poziţia scheletului nu dis
punem de datele necesare. Oasele purtau urme de ocru roşu . in funcţie 
de inventar mormîntul a aparţinut unui bărbat. Inventarul mormîntului 
era format dintr-un vîrf de sceptru de piatră, reprezentînd un cap de cal, 
15 vîrfuri de suliţă de silex, 3 lame de silex, 5 topoare de silex o lb-cenuşiu, 
şlefuite parţial ş i un gratoir. 'o 

Cu prilejul Înălţării rambleului căii ferate dintre gările Mocani şi Baia 
Hamangia, În anul 1924, a fost distrusă În mare parte ş i o movilă fune
rară din cuprinsul căreia s-au recuperat : o stelă funerară de piatră, o 

2 Cori Schuchhardt şi Paul Troeger, Aufgrobung zweier Tumuli bei Constantzo, in 
Pl, X, 1918, p. 150-155. 

3 Vasil e Pârvon. La .. statue-menhir" de Hamangio. in Dacia. II. 1925, p. 422-429. 
4 Dorin Popescu, La tombe â acre de Casimcea, in Dacic. VII-VIII, 1937-1940, 1941, 

p. 85- 91. Vladimir Dumitrescu ş i colob., Hăbăşf)şti, monogrofie arheo/ogică, Bucureşti , 
19S4, p. 541 -542. 

5 Dorin Popescu, Aşezorea de la Tariverde, în SCIV, III. 1952, p. 272-274. 

6 O. Berciu ş i Seb. Morlintz, Boia, in SClV, IV, 1953, 1- 2, p. 126-127. 

i Dintr-o i nformaţie verbală primită de la Petre Aurelian lrezultă că este vorba de 
un grup de ·morminte cu schelete În poziţie chi".cită. li mulţumim şi pe oceastă cale 
pentru i nformaţie. 

8 Sebastian Morintz ş i Done Şerbănescu, Cercetări orheo/ogice la Hirşovo şi impre
iurimi. in SClVA, 25, 1974, l, p. 49- 51 şi p. 67. 

9 Dorin Popescu, op. cit., p. 85-91. 

10 Ibidem, p. 85-91 . 
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măciucă din rocă dură,11 o mandibulă omenească, ca şi o serie de frag· 
mente ceramice de tip Hamangia, publ icate de Vasile Pârvan. 12 

in anu l 1952, resturile movilei amintite au fast cercetate de D. Berciu 
şi colaboratorii, prin săpături sistematice. 13 ' 

:in sfertul de mavilă păstrat s-au mai găsit dauă morminte şi anume, 
in centru, mormintu l principali, iar la 6,20 m spre SE de el se afla cel de 
al doilea schelet. Ambele erau intinse pe spate, cu picioarele indoite d in 
genunchi. Nu se precizează poziţia braţelor. Gropile funerare erau dreptun
ghiulare. Pe f undul gropi lor era un strat subţire de ocru roşu . Pe oase se 
păstrau urme intense de ocru roşu. In groapa mormîntului nr. 1 s-a găsit 
un vas de lu t şi o podoabă de marmură, iar mormîntul secundar nu avea 
inventar. Oasele sale erau descompuse aproape În intregime. Din datele 
publicate reiese că În movilă au fost mai multe morminte din categoria 
celor cu ocru,14 dar nu toate ou fost d in aceiaşi perioadă. Cele descrise. 
in funcţie de datele publicate, pot fi atribuite culturii lamnaia, perioada 
veche. 

Urmează descoperirile intîmplătoare dintre anii 1960-1963 de la Hir
şova, 15 unde din malurile unor cariere de lut elin marg inea de sud a ora
şului. au fost adunate vase şi cioburi provenind din morminte distruse. 
inclusiv oase omeneşti cu urme de ocru roşu. Din seria scheletelor au pu
tut f i studiate numai două şi acelea pătrate parţia l. Singurele observaţii 
făcute sînt că acele schelete se aflau la circa 0,80 m adincime şi erau 
orientate cu craniul spre VSV. S-au adunat patru vase şi un ciob, mai 
mare dintr_un al cincilea va s. majoritatea sînt ornamentate cu şnurul ră
sucit. 16 Alte amănunte l ipsesc. ,Astfel nu ştim dacă mormlintele sint tumu
Iare sau provin dintr-o necropolă plană. 

Din perioada bronzului timpuriu datează şi complexul funerar de la 
Piatra Frecăţei, despre care dispunem de date puţi ne . 17 Se menţionează, 
fără a lte amănunte că acolo au fost descoperite printre altele, trei inele 
de buclă de bronz, avind un capăt in formă de frunză şi altul subţiat şi 
un inef din foaie ingustă de bronz cu capetele petrecute. la 

In anu l 1951, D. Popesau şi co'laboratorii săi au săpat şi a movilă 
funerară d in apropiere de Tariverde. 19 Movila avea 48 X 41 m in dia metru 
şi 2,50 m inălţime. Săpătura a constat dintr-o suprafaţă pat rată cu latura 
de 12 m, trasată in mijlocul movilei. In dreptu l virfului movilei s-a găsit 
groapa mormintului principal, de formă rectangulară, cu col·ţurile rotunjite, 
cu dimensiunile de 1,86 m lungime circa 1 m lărgime şi 0,25 m adincime. 

11 Tipul de măciucă amintit se lrospindeşte in 'regiunile din sudul ţării noastre ince-
pind din perioada timpuTie a epocii bronzului. 

12 Vasile Pârvan, op. cif., p. 422-429. 
13 D. Berdiu şi Seb. Morintz, op. cit., p. 126--127. 
14 Ibidem, p. 126-127. 
15 Descoperirea s·o făcut pe dealul monumentului comemorativ din 1913, Seb. 

Morintz şi Dane Şerbănescu, op. cit., p. 49-51 şi p. 67. 
16 Ibidem, p. 49-51 şi p. 67. 
17 D. 8erciu, Din istoria Dobrogei, 1. Bucureşti, 1965, p. 65-66. 
18 Ibidem, p. 65-66. 
19 Dorin Popescu şi colab. , op. cit., p. 272-274. 
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Deasupra mormintului in vechime a fast inălţată a movilă cu dia metrul de 
6 m a că rai suprafaţă aproximativ hemisferică a fost placată cu pietre de 
şist vinăt, local, cu forme neregulate, de mărimi diferite, aşezate aşa fel 
că movila mică se aseamănă cu o cupolă circulară de piatră. Mormintu l 
a fost jefuit probabil incă din vechime. Groapa lui pare să fi fost căptuşită 
cu pietre. In umplutura gropii s-au găsit urme de lem n, indiciu că la aco
perirea gropii funerare s-a folosit şi lemnul. De asemenea, s-au găsit doi 
dinţi şi frinturi mici de oase omeneşti şi o bobiţă de ocru roşu, precum 
şi urme de lemn ars. 

În pămîntul movilei mici, la circa 1 m deasupra gropii mormîntuluI se 
vedeau numeroase oase de animale mari, probabil de bovine, reprezen
tind desigur resturile ospăţului funebru. In raportul publicat se face presu
punerea că este vorba de o inhumaţie, cu groapă puţin adîncă, peste 
care a fost aşezat un capac din trunchiuri de lemn. Se precizează, fapt 
semnificativ, că peste capacul de lemn a fost aşezat un rînd de lespezi 
mari de aproximativ 1,50 X 0,60 X 0,40 m. Deasupra au mai fost puse 
incă patru rinduri de pietre mai mici de forme neregulate, peste care 
a fost Înălţată movila mică pe pămînt. Învelită cu pietre. În continuare 
movila mică a fost acoperită cu pămîntu l movilei mari. Se mai semnalează 
că in co[ţul de NE al suprafeţei s-au găsit la 0,40 m adincime două sche
lete omeneşti aproape complet distruse. Desigur este vorba de înmormintări 
secu ndare, dar nu se precizează dacă oasele erau inroşite cu ocru sau nu. 
in pămîntul movilai mari s-au aflat mai multe cioburi grosolane, ati pice, 
lucrate cu mina şi două fragmente ceramice cu decorul realizat cu şnurul 
şi citeva aşchi i de silex.2o Astfel de movile, in stepele nord pontice, au in 
afară de movil"e mici placate cu pietre şi un cerc (cromleh) de pietre, exte
rior. La Tariverde cercul, care probabil înconjura movila mică nu s-a găsit, 
poate din cauză că a fost săpată numai porţiunea centrală a movilei. p'rin 
caracteristicele sale movila de la Tariverde se incodreză în seria celor 
aparţini nd perioadei de sfîrşit a culturii lamnaia. 

Ultimul complex funerar 10 care ne referim este cel de lîngă Constanţa, 
din movila II de pe locul "Anadolkioi".21 Movila avea circa 20 m diametru 
şi inălţimea de oproximativ 2 m. Mormintul descoperit se afla sp re sud de 
centrul movilei. Groapa funerară avea forma ovală cu dimensiunile de 
1,10 X 0,55 m şi era adincă de numai 0,20 m foţă de nivelul vechi al 
solului . Scheletul foarte prost păstrat era in poziţie chircită, moderată pe 
partea dreaptă. Pe fragmentele craniului s-a găsit un strat gros de ocru 
roşu. Se remarcă faptul că aerul era aşezat În. grămăjoare la craniu . Ia 
umeri şi la picioare. Tlinind seama de caractenisticele gropii funerare, după 
părerea noastră , mormîntul cu ocru de la Constanţa aparţine cu lturii Cos
lageni. 

Recapitulind datele prezentate rewltă că pină in prezent. pe terito
riul Dobrogei, se cunosc şase complexe reprezentate prin morminte cu 

20 Ibidem, p. 272- 274. 
21 C. Schuchhardt şi Paul Traeger, op. cit., p. 150-155. 
22 Ibidem, p. 150-155. 
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Fig. 1 Mormintele de ocru de pe teritoriul Dobrogei: 1. Piatra Frecăţei ; 2. Hîrşova ; 3. Casimcea ; 4. Baia 
5. Tariverde ; 6. Cernovodă ; 7. Constanţa (AnadoJkioi). 
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ocru, în ordine cronologică ele sînt : Casimcea, Baia-Hamangia, Hirşova, 
Piatra Frecăţei (?), Tariverde şi Constanţa_ Toate sînt morminte de inhu_ 
maţie, la fel ca şi celelalte morminte cu ocru din ţara noastră . 

, Complexele de la : Baia, Tariverde şi Constanţa sînt tumulare, despre 
cele de la Casimceo, Hîrşova şi Piatra Frecăţei fie că lipsesc observoţiile 
precise, fie că nu s-au publicat incă datele necesare (ca în cazul descape
ririi de la Piatra Frecăţei). 

Despre dimensiunile mavilelor dispunem de puţine date: 
a) Movila de la Baia a avut diametrul de circa 45 m, dar facem prEţ

cizarea că turnului a fost înălţat în perioada timpurie a culturii lamnaia, 
dar apoi a fost refolosit la sfîrşitul culturii, cind deasupra primei movile 
este posibil să fi fost aruncat pămînt pentru a i se mări dimensiunile. 

b) Movila de la Tariverde a avut dimensiuni apreciabile de 48 X 41 
m în diametru şi înălţimea de 2,50 m ş i o construcţi e complicată. 

c) Movila de la Cernavoda o avut circa 30 m în diametru şi înălţimea 
maximă de 1,50 m. 

Ţinînd seama de cele citeva descoperiri dobrogene oparţinind culturii 
lamnaia se poate arăta că in zonă gropile funerare, ale unor morminte 
principale erau de formă dretpunghiulară, cu colţurile rotunjite. Groapa 
mormintului de la Tariverde ovea 1,86 m lung ime, 1 m lărgime şi numai 
0,25 m adincime de 10 nivelul de săpare. În funcţie de analogii presupu
nem că şi groapa mormintului de la Casimcea a avut farmă dreptunghiu
Iară. În schimb, in cursul evoluţiei culturii Coslogeni, in Dobrogea, gropile 
mormintelor erau de formă ova lă, cu dimensiun'ile de 1,10 m lungime 0,55 m 
lărgime şi 0,20 m adincime. 23 

În privinţa poziţiei scheletelor ştim doar că acelea de la Baia erau 
Întinse pe spate, cu picioarele îndoite din genunchi şi desigur că erau 
lateral sau in romb. In astfel de cazuri braţele erau, de obicei, puţin in
doite din coate şi oşezote in lungul corpului sau cu _palmele pe bazin. 
După toate probabilităţile şi in mormintul de la Cosimcea scheletul se afla 
intins pe spate cu picioarele strînse. 

Spre deosebire de ele scheletul (aparţi nind culturii Coslogeni) de la 
Constonţa se afla in poziţie chircită moderată , culcat pe partea dreaptă, 
cu mina stingă Îndreptată spre bazin. 

Se cunoaşte numai orientarea celor două schelete de la Hirşovo. cu 
craniul orientat pe direcţia VSV. 

i n mormintele culturii lamnoia (cu groapă) din Dobrogea s-au găsit 
atit În perioada timpuriie, cît şi in cea tirzie, urmi? de ocru ro,şu. Aceasta 
se presăro pe fundul gropii şi apoi pe cadavru. 

Urme de ocru roşu s-au găsit şi in mormintul de tip Coslogeni de la 
Constanţa, dar se remarcă depunerea lui numai in dreptul capului, umeri
lor şi la picioare. 

23 Sublin'iem că dimensiunile 9'Topilor funerare aparţinind culturii lomnoia din Do· 
brogea au - in cele două cazuri cunoscute - pînă la 0,-25 m adincime, ceea ce probol>iI 
refl ectă un obicei respectat in cursul evoluţiei culturii În 'regiunile noastre. 
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De obicei, in mormintele culturii lomnaie S-QU depus diferite obiecte 
mai ales vase de lut, a podoabă de marmură în cel de la Baia, dilerite 
vase (nu ştim cîte intr-un mormint) 10 Hirşova. ornamentate cu şnurul ră
suc it, iar în mormintul de la Casimcea s-a găsit un inventar destul de bqgat 
inclusiv un sceptru de piatră. Mormîntul de la Constanţa nu avea inventar. 

Mormintele de la Casimcea şi de la Baia-Hamangia le-am atribuit 
periaadei vechi a culturii lamnaia. Se cuvine să insistăm puţin asupra 
inventarului mormîntului de la Casimcea şi mai ales asupra vîrfului de 
sceptru, reprezentind - după cum admit majaritatea cercetărilor - un cap 
de cal. Ne oprim asupra lui. deoarece in ultima vreme s-au făcut cîteva 
descoperiri de astlel de vîrluri de. sceptru. Cea mai interesantă pentru 
tema noastră este cea făcută la SuvoravQ,24 in apropiere de malul Dunării, 
in vestu l regiunii Odesa. Este vorba de o movilă cu diametrul de 75 m 
diametru şi înălţimea de 4,5 m. Mormîntul cu sceptru era principal, într-o 
groapă trapezoidală (cu laturile scurte de 1.7 m şi 1.4 m, cu lungimea de 
2 m şi adîncimea de 0.40 m) înconju rată cu un cromleh. În groapă se allau 
două schelete, unul de bărbat şi altul de femeie. Scheletul bărbatului era 
Întins pe spate, cu craniul orientat spre est şi cu braţele Înt inse in lungul 
corpului. Picioarele îndoite erau căzute in romb. Pe oasele bazinului s-a 
găsit vîrful de sceptru.25 In funcţie de observaţiile precise de la Suvorovo 
şi de datarea acelui obiectiv şi mormîntul, respectiv virful de sceptru de 
la Cosimceo, poate fi pus in legătură cu mormintele turnulere cu ocru, 
prevăzute cu cromleh şi groapă funerară rectangulară sau trapezoidală, cu 
schelete întinse pe spate, cu picioarele strînse şi poate fi atribuit culturii 
lamnaia, perioada timpurie. 

In acest context de probleme amintim că de curînd H. Todorova 
de la ~ofja, a făcut cunoscute a lte t rei virfuri de sceptru similare, desco
perite mai demult pe teritoriul Bulgariei. Este vorba de o piesă scoasă la 
iveală prin săpături la Garvan in vecinătatea oraşu lui Silistra, o alta intr-un 
mormînt de la Ruse şi ultima la lambol.26 

Prin intermediul pieselor de la Garvan (Silistra) şi lambol se face 
legătura cu descoperirea de la Rjevo27, din zona Plovdivului şi astfel se 
jalonează calea lor de răspîndire, nu din zonele mediteraneene, cum s-a 
susţinut mai demult,28 ci din spre stepele nord pontice.29 

24 V. N. Danilenko şi M. M. Smagli, npo O.1I,lIH nOBOpOTHlJH MOMeHT B HCTOPItH eHeoJlw 
T lltmoro Hace.neH JIH ITHB.1I,eHHOH 3BponhI, in Arheologia-Kiev, 1972, 6, p. 5-6. 

25 Ibidem, p. 5. 
26 Descoperiroi menţionate de H. Todorova in comunicarea sa : "Die Pevec Kultur in 

Nordbulgar;en", prezentată În ziua de 26 aprilie 1977, la Internationales Symposium uber 
die FrlihbronzezeH im Korpatenbecken und in den Nachbargebiet, Budopest-Velem, 25-
30. Apdl 1977. 

27 D. Berdu, A zoomorphic "sceptre" discovered in the People's Republic of Bulgaria 
and ils cultural and chrono/ogicaJ position, În Dacia, NS, VI, 1962, p. 397-409. Poate pe 
aceeaşi cale a ajuns şi virful de sceptru de la Suvodol din Macedonia. (M. Garascn;n, 
op. cit., p. 5-26 şi Vladimi,r Dumitrescu, Un sceptru de piatră in formă de cap de cal 
descoperit in iugoslavia, in se IV, XI II. 1962 , 1, p. 95-98. 

28 D. Berdu, Contribuţii la problemele neoliticuJui in România in lumina noilor cer
cetări, Bucure~t;. 1961, p. 137. 

29 De ex. Vladimir Dumitrescu şi colab,. Hă băşeşti, p. 542. 
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Considerăm că prin piesa de 10 Ruse se jal onează o altă cale către 
Sălcuţa.30 

Mormintele din perioada timpurie a epocii bronzului ridică ş i ele 
unele probleme interesante. Ne referim la inventaru l scos la iveală d in 
cele cîteva morminte de la Hirşova. Vasele găsite provin din morminte cu 
ocru, căci împreună cu ele s-au găsit oase Înroşite cu ocru. Toate acele 
vase au fundul drept şi unele sînt cu decorul realizat cu şnuru!. Am Încer
cat să caut ana logii În complexele funerare din stepele nord pontice, dar 
zădarnic, deoarece in ocele regiuni marea majoritate a vaselor sînt fie 
cu fundul ascuţit, fie rotunjit. Singura explicaţie posibilă ar fi aceea că 
vasete provin din mormintele unor comunităţ i despre care, cu prilejul pu
blicării, se arăta că au avut strînse legături cu populaţii aflate la nord 
de ţară noastră. 31 Am adăugat la această ridee cu care sîntem de acord, că 
acele contacte s-au produs - in perioada de deplasare treptată spre vest 
a unar comunităţi răsăr itene - undeva probabil În cîmpiile din nord vestu l 
Pontului, unde ele au venit În contact strîns cu alte comunităţi, poate din 
zonele de la nord de Carpaţi (pentru acele vase Încă nu cunoaştem analo
gii apropiate pe teritoriul ţării noastre), de la care vor fi preluat forme de 
vase şi ornamente. 

Mormîntul de la Constanţa - Anadolkioi are analogii apropiate În 
privinţa formei ovale a gropii funerare in seria de morminte de la Smeeni32 

şi mai ales din necropola de la Calfa33 (URSS), din zona din preajma Nis
trului inferior, aparţinînd culturii Sabatinovka, de aceea atribuim mormîn
tul amintit varian tei din regiunile noastre numită cultura CosIQ3eni34 

In concluzie, morm intele cu acru, din Dobrogea care pînă de curînd 
erau considerate ca formind un singur grup, pe bază de analize a ritului 
funerar şi a inventaru lui , pat fi atribuite culturii lamnaia, cu cele două 
perioade ale sale şi culturii Coslogeni. Astfel, perioada mormintelor cu 
ocru cunoscute pînă in prezent pe teritoriul Dobrogei s-a redus la răstimpul 
dintre oultura Cucuteni şi culturra CosIOr]eni. Ar fi de dorit să se 
mai cerceteze prin săpături. În diferite zone ale Dobrogei, mai multe mavile 
funerare, pentru a se preciza cît mai bine legăturil e dintre acest fel de 
morminte şi culturile documentate in acea regiune in perioada respectivă. 
căci În ţinuturile noastre dintre Dunăre şi Marea Neagră. lipsesc pînă acum 
culturile corespunzătoare perioadei timpurii şi inceputurile perioadei mij
loci i a epocii bronzului. 

30 Ion Andri eşescu, Artele in timpurile preistorice la noi, extras djn ATG. 4- 5. 1938-
1939, p. 5, fig. 5. 

31 Sebastian Morintz şi Done Şerbănescu, op. cit., p. 67. 
32 N. Simache şi Victor Teodorescu, Săpăturile arheologice de la Smeeni. in Mate

riale, VIII, 1962, p. 279 (faza IV). 
33 G. F. Cebotarenko, M On IJlH v,K SHOXH (5POH3bl Y c KnJIcpa Ha .!.ll-iecTpe, in KS. 105. 

1965, p. 101-108. 
34 Sebastian Morintz şi Niţă Anghelescu. O nouă cultură a epocii bronzului În 

România. Cultura de tip Cos/ogeni, in SClV, 21. 3, 1970. p. 373-413. 



26 E. COMŞA 

RESUMtE 

CONSlDtRATIONS CONCERNANT LES TOMBES A OCRE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
DOBROUDJA 

L'ouleur pn~sente les recherches effectuees jusqu'o present et les caracteristiques 
de ces tombes a acre de 10 Dobroudja. D'apree les elements speoifiques et nnventoire 
ces tombes sant atribuees il la periode comprise entre la culture Cucuteni et la culture 
Coslogeni. 




