
AŞEZAREA APARŢININD CULTllRII HAMANGIA 
DE LA MEDGIDIA-SATU NOU 

(Raport preliminar) 

PUIU HAŞOITI 

Zona Medgidiei este cunoscută de multă vreme ca f iind importantă 
şi din punot de vedere al descoperirilor aparţinînd epocii neoHtke 1. 

Cercetările de salvare s -au desfăşuret în două etape: a doUl! j umă
tate a lunii aprilie şi luna iulie: 1979 ** Parolel c u efectuarea secţiunilor, 
s -a u făcut mici sondaje în mal,:,l canalului, d ispus în unghi de 60°, sau 
în diferite zone unde se făceau lucrări aparţinînd canalului Dunărea
Marea Neagră. 

In total s-au pr,acticat cinci secţiuni (fig. 1). Secţiunea nr. 1, avea 
dimensiunile de 30 X 2 m, şi era orientată est-vest, s ituată fiind la 
3,5 .,1 sud de la'tura de s ud a canalului. între m.5 şi m.7, s-au 'practicat 
de o parte şi de 'alta cîte două ·carouri c u laturiLe de 2 an, pentru a se 
surprinde întregul COTht ur ·al gropilor nr. 1 şi nr 2. O nouă groapă (g 3), 
avea centrul în care ul nr. 8. O altă secţiune (S 11) de 4 m X 3 m, s-a 
făcut la 30 m vest, nord-vest de capătul de vest al S 1, unde s-a su r
prins o nouă groapă (g 4) . A . fost :Un sondaj, cu caraoter urgent p rile
juit de lucrările eanalUj1ui, într-un loc unde apăruseră llnai lTIulte frag
mente ceramice, unelte şi aşchii de silex. Secţiunea III (S III), se află 
la 2,5 m sud de S 1, pamlelă cu aceasta şi cu dimensiunile de J 5 X 3 m. 
In jUJ11ătatea de est a secţiunii s-au surprins două gropi (g 5, g 6). Cu 
ocazia unui şanţ făcut în tafaracanaluh~i, s-.a depistat la ciroa, 50 m sud. 

'" Am denumit aşezarea "Medgidia-Satu Nou", pentru că se află intre cele 
două localităţi şi pentru că tot în vara anului 1979, am identificat o altă aşezare 
aparţi nînd culturii Hamangia, la 2,5 km. nord-est de gara Medgidi a. 

1 Eug. Comşa, Neoliticul judeţului Constanţa, Revista muzeelo1', nr. 7i1978, 
p . 48-5 1 ; Săpături efectuate de N. Harţuche în aşezarea gumelnîţeană de lîngă 
gara Medgidia ; aşezare aparţinînd culturii Hamangia la circa 2,5 km. N-E de gară. 

** In toamna anului 1978, ne-au fost aduse de tov. Mihai Eugen din Med
g idi a, fragmente ceramice, unelte şi aşchii din silex, aparţinînd culturii Hamangia 
'Şi ca urmare, ne-am deplasat la faţa locului unde am identificat aşezarea, care 
"fusese ' distrus~i tn parte de lucrăril e canalului Dunărea-Marea Neagră. Aceste lu
uăl'i au modificat şi topografia · terenului. Aşezarea se si tuează pe valea Carasu, 
la circa trei km. vest de Medgidia -şi 2.5 km. sud-est de Satu-Nou, mai ' exact la 
km. 21,700 al canalului. Cantitatea de material . apărută în urma cercetărilor, ne 
face să credem că este vorba de o bogată aşezare. 
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Fig.!. Planul ;ăpăturilor. 

suG.-:vest de S ]) o zonă mai bogată în materiale oeramice şi de silex, 
care ne-a făcut să deschidem o nouă secţiune (S IV) de 10X3 m, unde 
chiar in mijlocul ei s-a surprins groapa nl'. 7 (g 7). In sfîrşit, secţiunea 
V (S V) cu dimensiunile de 10 m X 3 m şi perpendiculară pe S 1 şi pe 
S 111 , ne-a oferit singura locuinţă - un bordei. 

Din cercetările efectuate~ atn ajuns la concluzia că aşezarea a fost 
distrusă de lucrările canalului în partea ei de nord, iar în partea ei de 
sud, n1ai bine păstrată, se impun pe viitor noi cercetări. 

Stratigrafia este reprezentată de un 'singur nivel, situat la circa 
1 m-l,20 m şi gros de 20-40· cm, Stratul de cultură, era aşezat peste 
solul viu, format din pămînt galben, Nu s-au surprins urme de întărire 
naturală sau artificială. Aşa cum s-a arătat mai sus, s-au descoperit 
şapte gropi cu diametre variind între 0,90 111 ş i 1,55 m şi groapa unei 
locuinţe-bordei de . fonnă relativ rotundă, cu următoarele dimensiuni: 
diametrul ~~ 2,55 m; adîncimea = 1,10 m (fig. 2), pe partea de sud era 
intrarea în bordei care se făcea cu ajutorul a două trepte, La marginea 
de N-V, s-au găsit resturile unei vetre de formă rotundă şi cu înălţimea 
de 0,20 m, Avea un strat de lut fin şi O singură făţuială păstrată par
ţiaL Sub vatră, pămîntul era roşu datorită arderii. Faptul că s-a desco
perit o singură locuinţă, nu trebuie să ne surprindă pentru că aşezările 
aparţinînd culturii Hamangia şi lnai ales celei din faza veche a acestei 
Olllturi au un caracter risipit 2, din punct de vedere al densităţ ii locu
inţelor. 

UNELTELE 

Un lu,cru interesant n i se pare faptul că s-a recoltat o cantLtate 
foarte mare de silex. Alături de acestea au apărut unelte d in piatră şi 

os. ~1ajoritatea acestor unelte s-au găsit în gropi, în bordei, dar şi în 
restul stratului de cuLtură şi chiar pînă la acest strat. 

:? D. Berciu, D. M. Pippidi, D .I.D., voI. 1," p. 31 ; E. Comşa, D. Galbenu, A. Ari 
cescu, Săpături arheologice la Techirghiol, Materiale, VI, p. 116. 
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a. Unelte de piatră. 

In g 2 s-a găsit un fragment de rişniţă circulară cu înălţimea de 
4,5 cm şi care avea diametru de circa 25 cm. Este uşor albiată şi con
fecţionată dintr-un calcar foarte dur. Legate de rijniţe sînt frecătoarele 
(fig. 3) în n$ăr de 6, puternic şlefuite pe -ambele feţe, de formă cir- ' 
culară sau ovală. Două dintre ele prezintă pe margini , la mijloc cîtp 
.() adîncitură pentru a fi mai bine prinse. Dim'ensiunile lor variază Între 
8,6 cm/6 cm/2,8 cm şi 12,3 cm/9 cm/3 cm. 

Topoarele s-au găsit în număr redus, ca dealtfel în toate aşezările 
<culturii Hamangia 3 dovedindu-se incă odată că depunerea lor în mor
lninte avea un caracter ritual li . Această afinnaţie se poate întării şi 
prin faptul că în aşezarea de la Medgidia-Satu Nou, toate topoarele au 
urme de folosire, situaţie rară in necropola de la Cernavodă . Inrudite cu 
topoarele sînt dălţile . S-au descoperit in total <trei topoare, o daltă şi o 

,dăltiţă. Topoarele sînt neperfornte, incadrindu-se în grupa celor trape
zoidale, cu <ceafa rotunjită , -aceasta fiind cea mai răspîndită formă de 
topor din neoliticul românesc şi cultura Hamangia 5. Şlefuirea s-a făcut 
'într-o tehnică superioară . 

1. Topor trapez iod al (fig. 4) de mari dimensiuni (L ~ 9,6 cm I ~ 
4,5 cm G ~ 3,5 cm), din gr,anit verzui cu diferite nuanţe , Ceafa este 
rotunjită, tăişul arcuit, în secţiune avînd o formă ovală. Prezintă puter
nice urme de folosire, A fost descoperit în bordei. 

2. Topor trapezoidal cu ceafa foarte puţin rotunjită , tăişul prelung 
ascuţit în mod egal la ambele capete. Materia primă este granitul 
yerde inchis cu 'mici puncte albe. Prezintă pllternice ·urme de folosi re. 
In secţiune are o formă trapezoidală cu laturile mari rotunjite. Este 
foarte bine şlefuit. Dimensiuni : L ~ 7,9 cm, 1 ~ 4,1 an, G ~ 2,7 on. 

3. Topor de mici dimensiuni (L ~ 6 cm. 1 ~ 4 cm, G ~ 1,4 cm) 
'din rocă alb-gălbuie. Are un ascuţiş lat, drept, in Vlod egal dispus pe 
ambele laturi. Ceafa este uşor rotunjită , in secţiune avind o formă 
trapezoidală (fig. 5). 

4. Daltă din rocii gălbuie, cu' urme de folosire. Ceafa este dreaptă, 
ascuţişul lat şi uşor dispus asimetric faţă de părţile laterale, in secţiune 
avînd o formă trapezoidală (fig. 6). 

5. Dăltiţă ruptă la un capăt. Este confecţionată dintr-un granit 
negru cu p uncte albe, Este foarte bine şlefuită şi lustruită . CU partea 
activă mai ingustă şi deosebit de ascuţită. In par bea 0PUiSă tăişului , este 
rotundă în secţiune. Dimensiuni: L ~ 4.5 'em, D ~ 1.4 cm L vîrf 
0,6 om. A fost descoperită in bordei (fig. 7). 

b) Uneltele din silex (fig. 8, 9) . 

Un aspect deosebit de in teresant îl prezintă uneltele din silex. 
Săpăturiie au scos la iveală o mare cantitate de 'astfel de unelte, alături 
de nuclee, aşchii de decorticare, bulgări de silex sparţi. De fapt întreaga 

3 D. Berciu, Cultura Hamangia, p. 174, 213. 
li D. Berciu, S. Morintz, Şantierul arheologic Cernavoda, Materiale, III , 

p. 188; Idem, Materiale, V, p. 101, fi g. 5; Idem , Materiale, V II , p. 50; V. Volsch i, 
M. Irimia, Descoperiri aTheologice la Mangalia şi Limanu aparţinînd culturii Ha
mangia, Pontica, 1, p. 46, fig. 1, p. 61, fig. 2I. 

5 V. Volschi, M. Irimia, op. cit., p. 60. 
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zonă înconjurătoare este bogată în zăcămînte de silex 6, ma.terîa prîmă 
fi ind €leci uşor de procurat. Este de remarcat f.aptul că aşezarea de la 
Medgidia - Satu Nou , are cel maî mare (220) ' şi cel mai variat nlJlITlăr 
de unelte din silex dintre aşezările cunoscute aparţinînd culturii Haman
gia şi aceasta în ciuda unor cercetări relativ restrînse. Ele a u fost găsite 
nu numai în s tratul de cultură . O parte dintre aceste unelte ' poartă ' 0 

crustă calcaroasă (cortex) . Ele sînt lucrate dintr-Uln silex "balcanic", 
de bună cali tate, care 'ar,e duritatea 6,5~7,7. Cel mai. răspîndit este 
silexul cafeniu de diferite nuanţe, pornind de la un galben cenuşiu. 
Uneori acest silex prezintă mici pete galbene,. Mai rar' apare silexul 
cenuşiu spre negru . 

De la bun inceput arătăm că avem de raface cu un luicrolitism 
foarte accentuat, pe care-l putelTI pune în prin1ul rînd pe sealua unei 
puternici tradiţii tardenoisiene. Unele unelte sint lucrate chiar într-o 
tradiţie tardenoisiană . Evident microli tisl11ul trebui~ judecat şi în L.mc
ţie de -climat, florti, etc ., dar în priInul rînd piin pl'"isma moşL:mirii t\'3-
d i ţiei 111ai vechi de care vorbeam . Prezenţa ·microlitelor în număr mare 
'S-a constatat în toa te aşezări le 'aparţinînd fazei v echi a culturii Haman
gia (Goloviţa 8, Tîrguşor- punotul "Urs" şi Grădiştea-Coslogeni 9), ceea 
ce ne face să credem 'că aceasta se datorează în primul rînd moştenirii 
t1'adiţiei mezolitice. In aceste 'aşezări, din totalitatea uneltelor, luicro
litere sî!1t în proporţie de 80-900;0 (900;0 - în cazul aşezării de la 
Medgidia - SatUi Nou) . 

Din punct de vedere 'tehnico-tipologic, uneltele din aşezarea noastră , 
În ciuda unei 111ari varietăţi se prezintă totuşi unitar. Tradiţia ~ nlezoli
tico-tardeniosiană se explică fie prin asimilarea de cătr.e purtătorii cul
turi i Hamangia a puternicului fond local, mezolitlco-tardenoisian, fie 
prin influenţele şi contactele care a u existat între aceastii, cultură şi cul
tura Boian - faze le Bolintineanu\ si Giulesti sau cultura ceramicii 
liniare tîrzii eu capete de note lnuzic~le , din Mo'ldova 10. De fapt 'aoeastă 
tradiţie mezolitico-tardenoisiană, este atît de puternică la cultura Haman
gia, încît se resimte şi la utilajul din silex de la Ceamurlia Jl (aşezare 
dintr-o fază dezvoltată a culturii ), unde microlitele reprezintă 400;0 n, 
din totalul uneltelor, ceea ce reprezintă mult pentru această fază a unei 
culturi din neoiiticul mijlociu. 

L ii lVIedgidia-Satu Nou din cele aproximativ 900;0 din u nelte care 
sînt m icrolite, 10% au pînă la 2 cm lungime. Este sugestiv faptul că 
cea mai luare piesă 'este o lanlă cu trunchiere convexă , denticulată -
7,7 cmll ,9 cm.'O,B cm (fig . 10). 

13 Astfel de zăcăminte s în t la : Peştera, Remus Opreanu, halta Dorobanţu; 
C. S. Nicolăescu-Plopşor , Raport prelimi1w1' asupra cercetărţlo1' paleolitice din anul 
1956, Mater iale, V, 1959 .. p. 16; E. Comşa, SiZexul de tip "balcanic", Peuce IV, 
p.7-8. 

7 E. Comşa, op. cit., p. 6, nota 7. 
8 D. Berciu, -op. cit.,~ p. 244-245 . 
o A l. Păunescu , Evoluţia uneltelor de piatră de pe teritoriul României, Ed. 

Acade:n iei, R.S.R., 1970, p . ,17. 
JIJ Ibidem., p . 48 . 
II D. Berciu, op, cit., p. 47. 
I t Al. P5unescu, op. cit. , p. 47. 
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Fig .16 

Fig. 10- 18. Unelte din silex; Fig. 19- 20. lmpungătoa:re din os; Fig. 21. Fragment 
de plug primitiv din corn; Fig. 22-23. Vase de uz comun; F ig. 24. Fragment ce
ramic cu brîu alveolat. 
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Din studiul listei tip a uneltelor din silex, observăm că proporţia 
după 'tipwile de unelte este în linii mari aceeaşi ' ca cea din celelaLte 
aşezări aparţinînd culturii Hamangia 13. 

Din totalul uneltelor, grupa cea mai numeroasă este cea a gra
toarelor (42 ,59"10) urmată de cea a lamelelor cu "encoches" (19,88'10). 
In cadrul acestor grupe se constată cea mai mare diversitate. 

Aşa cum s-a arătat mai sus, tradiţia tardenoisiană este dovedttă 
de microlitism ul foarte accentuat al uneltelor din silex. Adăugăm că 
aceeaşi tradiţie este documentată şi de nunărul mUlt mai mare al 
lamelelor în comparaţie cu lam ele şi răzui,toarele cu dauă părţi active. 
Interesant ni se pare că piesele componente p.entru seceri sînt puţine , 
ca şi trapezele. Aşezarea prezintă ş i o unealtă specifică - gratarul 
simplu sau dublu din bulgăraşi de silex sparţi longitudinal, avînd umIl 
sau ambele capete inguste prelucrate prin retuşUli fine in general oblice, 
pe partea dorsală prezentind cortexul. 

Dintre uneltele mai deosebite amintim două grataare rtip "racaurGi" 
(fig. 11), un gratar dublUl de foarte mici dimensiuni - 1,7 cm/2,6 cml 
1,4 om - cu cortex pe suprafaţa tim'sală (fig. 12); un grator înalt de 
asemenea cu cortex pe suprafaţa dorsală (fig. 13) - 3,3 cm/2,6 em./1,4 
em ; Un graitor pe aşchie ovală cu retuşe abrupte pe toată circumferinţa, 
în afară de o ll1ică zonă unde prezintă cortexul - 3,6 crnJ3,3 cm'l ,4 Cln 
(fig. 14); un grator unguiform pe aşchie 'Care aminJteşte de tradiţia tar
denoisiană - ),3 cmJ2 cm/l ,4 cm (fig. 15); o lamelă din s ilex negru 
cu: "eneoches" foarte larg - 5,1 em/1,7 cm/O,5 em (fig. 16); o lamelă 
cu retuşuri abrupte pe o latură arcuită, lucrată într-o puternică tradiţie 
tardenoisiană - 2 cm/O,3 cm (fig. 17). Dintre lamelele CU "encoches", 
care amintesc de aceiaşi tradiţie" alnin1im una cu "encoches" sub spăr
tură - 2,6 cml1,4 cm!O,3 cm şi o lamelă cu "encoches" invers 4,9 cm ' 
1,2 cm!O,5 c:rn (fig. 18), iar dintre cele două per90ire ni se pare mai 
interesant cel care iniţial urma să fie grator - 3,7 =/3,4 cm/l,7 cm. 

Lamele şi lamelele sînt · destul de variate în ceea ce priveşte teh
nica şi dimensiunile. Multe dintre ele se foloseau drept cuţitaşe, 
altele sparte intenţionat, urm"u să fie transfonmalte în diferite unelte etc. 

Alături ş i în legătură cu acest· material, sînt două -percutoare din 
silex de formă relativ rotundă, găsite în gl şi g2. 

c. Uneltele din os. 
Ca în toate aşezările neolitice şicwn este firesc de "Itiel, uneltele 

din .os sîn~ mult mai puţine decît cele d in s ilex. Uru loc special îl ocupă 
impungă-toarele din 05 , de fapt singurele obiecte din acest material, des
coperite la Medgidia-Satu Nou. Ele se împart în două categorii : 

a) Impungătoare mici, lucrate într-o tehnică superioară, puternic 
'~lefuite şi lusttuite, O atenţie deosebită acordîndu-se vîrfului. Dimen
siunile lor variază între 0,5 cm şi 8,5 cm (fig. 19). 

b) Impungătoarele (sulele), lucrate mai neglijent cu dimensiuni 
mai mari ce variază între 3,4 cm şi 9,5 cm (fig. 20). 

In g7 s-a descoperit şi un fragment de plug primitiv din corn 
(fig. 21). 

1 ~ Ibidem, p. 170-172, anexa 7B, 7C, 7E. 
H D. Berciu, op. cit., p. 187, fig. 92, p. 190, fig. 85, p. 244, fig. 144. 
1~ Ibidem, p. 250. 
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CERAMICA' 

. '. Ca în toate aşezările neolitice, ceramicaconstituie elementul cel. 
mai bogat şi variat, tlin punct de vedere a l formelor, rompoziţiei pastei, 
ornameniaţiei, etc. 

Di'rf" punct de vedere tehnic ceramica de la Medgidia-Satu Nou se 
împarte în trei grupe, -preluînd în acest sens, clasifi9a"ea lui D. Berciu 
pentnl aşezările de la Goloviţa 15 şi Ceamurlia 16, 

a) Grupa ceramicii de uz comun, care este şi cea mai nume-o 
roasă H Pasta este neuniform arsă, ca ingrediente conţinînd cioburi. 
pisate şi chiar pietricele. Elementul de decor este reprezentat de bar
botină, care este organizată sau. nu. Ne rezumăm în a remarca predo
l'Y\ inarea fonnei specifice acestei grupe pentru toată cultura Hamangia. 
Este vorba de vasul tronoonic cu pereţi oblici, uneori puternic rotl\n
jiţi , cu buza .trasă în in.terior şi uşor îngroşată şi fundul nedepăşinid 
15 em în diametru (fig. 22), Forma aceasta de vas are o mare varietate 
de dimensiuni. In cadrul acestei categorii remarcăm îndeosebi un vas 
de provizii de mari dimensiuni (din cite ştim cel mai mare din cultura . 
Hamangia), piriform, cu gît cilindric care îşi găseşte bune asemănări la 
Goloviţa 18, Dimensiuni: 1 = 72 cm; D. max. = 54 om; gîtul: 1 = 
17, om; D = 22 em (fig. 23). Pe un s ingUr fragment apare un brîu 
alveolat sub buza rotunj ită (fig. 24). Un fragment identic a fost găsit to t la. 
Goloviţa 19 

b) Grupa ceramicii int€rm·edi-are. Este mai puţin documentată. In 
această categorie, cer8..1nica este ceva mai bine preparată, ea neconţinînd 
pleavă sau pietrieele şi nici cioburi mari. Un 'element care o difere:1-
ţiază de grupa ceramicii de uz comun este slipul 'apHcat la exterior. 

în această grupă încadrăm fragmentele de vase piriforme cu git 
cilindric, care .au dimensitmi mai mici faţă de cel descris inainte şi vase 
care prezintă, mai rar pe toată suprafaţa, triunghi uri încrustate cu pasta 
~lbă ("coadă de rindunică") (fig . 25). 

c) Grupa 'ceramicii fine. In această grupă intră ceramica oare are 
ca idt>gN>sant nisip. Pereţii vaselor sînt subţiri iar pasta bine frămînta·tă. 
şi arsă este de culcaN> cenuşie deschisă. Fără nici-o exoepţie, va'sele aces
tei categorii s înt acoperite cu un slip lustruit, negru, mai rar castaniu . 
In cazul în cace considerăm slipul ca element d e decor, putem spune că 
ornamentaţia estecvasiprezentă la vasele acestei categorii. 

Forma cea mai răspîndită este strachina cu buză dN>aptă sau uşor 
evazată (fig. 26), înrudită 20 cu cea care a re alură de castron (fig . 27) 
şi care este mai înaltă, bitronconică, cu buza uşor evazată. Linia de 
dema~caţie dintre cele două părţi constitutive ale vasului este marcată cu. 
puncte sau liniuţe realizate prin împunsături sau incizii, -aoestea fiind în. 
general încrustate cu pastă aIbă, în ceea ce priveşte străchinile cu alură 

• Datori tă faptului că săpăturile vor continua iar ceramica este deosebit de
\'ariată şi bogată, articolul de faţă nu o va prezenta decit sumar, urmînd ca un. 
alt articol să o abordeze în totalitate .• 

IG Ibidem, p. 195. 
17 Situaţie analoagă cu Golovi ţa D. Berciu, op. cit., p. 246. 
1a Ibidem, p. 145, fig. 145/3, 146/1. 
19 Ibidem, p. 248, fig. 145/3. 

21) Ibidem, p. 256. 
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Fig. 25. Fragmente ceramice decorate cu triunghiuri încrustate; Fig. 26- 28. Vase 
din ceramică fină; Fig. Z9-31. Torţ.i. 
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de castroane, care au formă bitronconică, sublinieln faptul că acestea au 
o mare variabilitate de dimensiuni, înălţimea lor maximă fiind de 20 cm. 
Forma bitronconică este atit de răspîndită încît se transmite şi paharelor 
- a doua fornlă prindpală a categoriei ceralnicii fine din aşezarea noas
tră (fig. 28). 

Semnalăm apariţia destul de frecventă (in trei cazuri) a lorţilor. 
Este vorba despre o tortiţă, care în partea superioară are o prelungire 
(fig. 29); un profil aproape întreg -al unei ceşti cu tortiţă suprainălţată 

(fig. 30) şi un fragment d~ vas cu siluetă joasă <oare are două torţi 
triunghiulare de mici d imensiuni (fig. 31). Aceste tortiţe au bune ana
logii cu sudul Dunării (cultura Dimini) 2l. 

Spre deosebire de ,decorul foarte variat al altor aşezări aparţinînd 
culturii Hamangia, la ,ceramica fină de la Medgidia -'--- Sa tu Nou el este 
mai simplu , nu atît de bogat şi divers. Elementul cel mai fr'€Cv.ent este 
punctul sau liniuţa realizate prin impresiune (împunge re) sau incizie. 
Mai rar apare triunghiul excizat, spaţiile obţinute prin excizie umplin
du-se de cele mai multe ori cu o pastă -albă. Toate acest .. elemente deco
ratÎ\'e sînt dispuse în general în linii, linii paralele ş i unghiuri (fig. 30, 
32, 33). !Cormele evoluate de decor - pliseul şi canelura -, apar deose
bit de rar. 

Din. analiza îl1~regii eeranlici, atît din punct de vedere al rapor
tului c-antitativ cît şi din punct de vedere al formeLor, compoziţiei pastei, 
decorului găsim bune similitudini cu ceramica aparţinînd fazei vechi 
a culturii Hamanga, docwnentată de aşezarea Goloviţa. 

PLASTICA 

Plastica aşezării de la Medgidia -;- Satu Nou nu este foar te bogată , 

dar prezintă o importanţă deosebită atit prin oaracterul cît ş i prin înca
drarea cronologică a ei şi ·a 'aşezării. De Iapt înaşezăriLe aparţinînd cul
turii Hamangia, plastica .este foarte rară. Mai mulţi idoli feminini au 
apărut la Goloviţa într~o locuinţă care 'ar fi putut avea un caracter de 
cult 32. In 'aşezarea noastră S-l2.u descoperit trei fragm.ente de figurine 
(doua capete, dintre care unul fragmentar şi partea superioară a unei 
mici figurine). -

Nr. 1 (fig. 34). Pantea superioară (bustul) unei figurine din lut 
cenuşiu, cu nisip şi pietri cele în compoziţie şi cu goluri de aer d"torită 
unei proaste frămîntări. Capul .are o fOfllTIă prisnlatică, trapezoidală, cu 
vîrful în faţă. Imediat sub cap sint realizaţi sinii, uniţi ş i puternic pro
filaţL Partea superioară este asimetric dispusă. In afară de gură .care 
este realizată printr-o <croestătură chiar în vîrful prismei) nu lTIai este 
nedat nici un alt organ a l feţei . Figurina nu este ornamentată ş i se poate 
spune că este confecţion ată într-o tehnică grosolană. Aparţine tipului 
B2, după clasificarea lui D. Berciu 23 Idoli asemănători (al nostru fiind 
lucrat într-o tehnică mai grosolană) s-au desooperit la Cernavoda. 
Ditnensiuni : Î = 2,7 'ClTI ; 1 = 1,6 ClTI. 

21 Neolitic . Grecce, National Dank of Gl'eece, }). 295, pl. XVI. 
2::! D. Berciu, op. cit., p. 276-279. 
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Fig.32. 
Fig.33 . .. 

Fig.37. 

. Fia.~l.. ·fig.35 . 
Fig.36. 

Fig. 32-33. Fragmente ceramice fine decorate cu şiruri de triunghiuri Încrustate; 
Fig. 34-36. Reprezentări plastice; Fig. 37, Fragment de brăţară din spondylus 
gaederopus. 

Nr. 2. (fig. 35). Fragmenrt: din capul unei figurine din lut. Pasta 
este :cenuşiu-deschisă, fină, acoperită cu un slip negru, care se luai păs
trează pe alocuri. Are o formă prismatică-triunghiulară. Dintre organele 
feţei este redată numai gura, printr-o fină incizie la extremitatea capu
lui, în zona cea mai îngusrtă. Dimensiuni: L = 1,6 crn; G = 0,6 CITI. 

Nr. 3 (fig. 36). Este vorba despre capul unei. statuete, aproape iden
tice cu capetele perechii de la Cernavoda 2/" "Ginditorul" şi "femeia 
şezînd" atît din punct de vedere al dimensiunilor -cît ş i din punct de 
vedere tehnic. Asemănarea merge chiar pînă la compoziţia pastei şi 
slipul -castaniu, lustruit, aplicat pe toa,tă suprafaţa, fără ca acesta să 
aibă un, rol decorativ. Lutul este de culoare brun-cenuşie , nU desul de 
bine frămîntat, din care cauză au rămas goluri de aer. In schimb slipul 
fonnează o n1a~.;:i compactă, înlăturînd astfel deficientele ceralnicii. Toate 
caracteristicHe enunţate mai sus, vin să apropie foarte mult asemănarea 
capului statuetei noastre, cu oapetele .s·tatuebelor de la Cernavoda. 

Arderea este uniformă, dar în jurul bărbiei se constată o ardere 
secundară. In raport cu capul, gîtul este dispr.oporţionat ca grosime şi 
lărgime, avînd o secţiune plan-convexă, partea plană fiind cea poste
rioară. Capul are o formă trapezoidală 'ii este redat schematic. Faţa este 
reda"tă într-o manieră realistă. Fruntea este îngustă şi nasul redat în 
relief prin săpare şi modelare. SPl'e deosebire de exemplarele de la Cer
navoda, la fragmentul nostru de statuetă lipsesc nările, iar gura este 
reprezentată de o perforaţie oare ajunge pînă la marginea gîtului, pe 
cealaltă parte. Nu putem spune dacă acest cap a aparţinut unei sta-
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tuete femin ine sau masculine, căci trăsătmile statuetelor de la Cerna
voda sînt foarte asemănătoare. Exemplarul nostru nu are cav itatea de 
pe fruntea "femeii şezind" de la Cernavoda, iar gîtul şi gura aduc mai 
mult ,cu "Ginditorul". Faptul că nu are unnele mîinilor pe maxilare şi 
pe faţă , n u trebuie să excludă posibilitatea ca acest cap să f i aparţinut 
unei statuete Jnasculine. 

Este deosebit de interesant rontextul găsirii fragmentului de figu
rină (nr. 1), ca şi a capului de statuetă (nr. 3), pentru că oferă unele 
similitudini cu necropcla de la Cernavoda'3. Astfel, atît în sectorul 
prăbuşirii de teren de la Cernavoda, unde s-a găsi t celebra pereche de 
statuete, cît şi la Medgid ia - Satu Nou (în locul unde au apărut aceste 
statuete, cu ocazia unei ,mici taluzări în malul 'Canalului, în apropiere de 
SI), au '1părut vase bitronoonice de mici dimensiuni, de~ întîlnite la 
Goloviţa şi in aşezarea noastră şi care prezintă în zona de maximă 
rotunjire o linie formată din liniuţe sau pum,ue incizate (fig. 28). 

Datarea reprezentărilo.r plastice de la Medgidia - Satu Nou, deci 
ş i a capului de statuetă aproape identic cu cel al "Gînditorului", 'ar fi 
mai coborîtă decît datarea perechii de statuete de la Cernavoda ,"
Spunem aceasta, luînd în consideraţîe aspectul general al ,aşezării , care 
indică doar o fază veche ·a culturii Hamangia ş i descoperirea alături de 
capul de statuetă in discuţie, ' a fragmentului de figurină nr .. 1, care 
indică aceiaşi fază veche. In plus, în aşezarea de la Grădiştea-Coslogeni , 
care se plasează tot în faza veche a culturii Harnangia, s-au descoperit 
alte două capete de statuete asemănătoare cu cele ale perechii de la 
Cernavoda 27 şi Cu capul fragmentului nostru de statuetă . ÎncadIindu-se 
astfel într-o etapă mai veche, reprezentarea plastică din aşezarea noastră 
ca şi cele de la Grădiştea-Coslogeni , explică mai bine cum a dăinuit 
tradiţia sudică, egeică 28, în plastica culturii Hamangia. 

In ,continuare, subliniem caracterul unibar 'al plasticii de la Med
gidia-Satu Nou, în ciuda unOr deosebili stilistice între fragmentul de 
figurină nI'. 1, lucrat într-o manieră mai grosol:ană ş i capul de sta
tuetă (nr. 3). Acest caracter unitar este firesc în oazul nostru ,a tît dato
rită docun1entării clare a unui singur nivel de locuire, dt şi datorită 

faptului că exîstă asemănăli între cele .trei reprezentări plastice în ceea 
ce priveşte fonna capului (trapezoidală ), dispunerii feţei pe o întreagă , 

23 Ibidem, p. 103, fig. 58/3. 
2'0 Idem. Un nouvelle civilisation neolithique recement decouvert en Rou

manie; la ci~Hsation de- Hamangia. N.E.H., voI. 1, Bucureşti , Edit. Acad. R.P .R. , 
1959, p. 29 ŞI urm. ; idem, Deux chel-deuv res del'art neolithique en Roumanie ; 
le "co1fPle" de la civilisation de Hamangia, Dacia, N .S., p. 423-441; idem, Con
tTib~ţii la problema neoliticului din Romania în lumina ultimelor cercetări, Bucu
reşh, Ed. Acad. R.P.R., 1961, p. 72 şi urm. idem, Cultura Hamangia, p. 7-13. 

2.) D. Berciu, S. Morintz. în Materiale, VI, 1955, p. 103, fig. 5/13; D. Berciu. 
Contribuţii .... p. 513. 

2fi D. Berciu plasează celebra pereche într-o fază nouă a culturii Haman
gia - Hamangia IV - după peridozarea sa. 

'1.7 R. Lungu. Cîteva figurine de la Dunărea de Jos şi unele probleme ale 
plasticii neolitice, S.C.I.A., 25/1 978, p. 201 , 204-205, fig. 6. 7. 

2S F. Matz, Krete, Mykene, Troja, Stutga!t, 1956, p. 36 şi pl. 15; D . Berciu, 
Contribuţii ... , p. 515. 
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partea a capului (partea superioară) şi reprezentării gurii-singurul organ 
al !eţei care apare în tOMe cele trei cazuri - în parte~ cea mai îngustă 
a capului, în vîrful iui. 

PODOABE 

în aceaetă categorie avem un s igur fragment de brăţară din 
spondylus gaederopus - L = 3 om (fig. 37). Spre. deosebire de exem
plarele de la Limanu ", fragmentul nostru este negru datorită unei 
arderi foarte puternice. Marginile sint frumos rotunjite şi toată supra
faţa exterioară este lustrui tă . 

OCUPATII 

Aşa cum am arăta t, din săpăturile noastre s-a recoltat o mare can
titate de unelte (din silex, piatră, os) şi ceI'amică, ceea ce ne ândemnă să 
credem că oamenii comunităţii de la Medgidia _ Satu Nou, aveau o 
intensă viaţă. economică. Ocupaţiile principale erau agricult ur·a şi creş
terea animalelor. Din păcate nu p utem preciza 'faportul dintre aceste 
îndeletniciri, dar se pare că marea cantitate de oase ar pleda pentru o 
întîie tate !El creşterii animalelor. Nu avem încă o determinalle a restu .. 
rilor osteologice. 

P entru agricul tură pledează desooperirea unel telor componente pen
t ru seceri, a rîşniţe i şi frecătoar.elor, a plugului primit iv din corn. în 
~egăi"'ură cu 'creşterea vitelor er,a prelucrarea pieiLor, oare se făcea cu 
împungătoarele din os şi 'cu o ' serie de unelte din silex. Pescuitul este 
documenta t de descoperirea cîtorva vertebre de peşte. Torsul, ţesutul şi 
vînatul nu pot fi decît presupuse. 

CONCLUZII 

Analizînd întregul material de la Medgidia - Satu Nou, se impun 
următoarele concluzii : 

1) Unitatea culturală a aşezării, cu atît mai mult cu cit este 
vorba despre u n singur nivel de locuire. 

2) Din punct de vedete <:'fonologic, aşezarea ' de la Medgidia - Satu 
Nou, Se plasează în faza veche ' a culturii Hamangia (faza Goloviţa ). 
Pentru această încadrare pledează densi'batea lnică a locuinţelor, micro
litismul foarte accentu at, care se manifestă puternic şi la unealtaspe
cifică aşezării - gratorul cu cort.ext pe suprafaţa dorsală -, reper
toriul formelorcenamicii fine, decorul relativ simplu al acestei ceramici, 
plastica. Ceramica şi plastica subliniază încă odată o.rigine:a sudică a 
culturii Hamangia. care în această fază veche se prezintă ca o cultură 
bogată, dezvoltată ş i foarte bine conturată. în această situaţie, se poate 
presupune posibilitatea existenţei in Dobrogea (şi mai a les în sudul ei, 
care este practic necercetat) al Ul1Ui aspect mai vechii al culturii Hamal1-
gia decît cel cunoscut pînă aCUJn . 

?l V . Volschi, M. Irimia, op. cit., p. 83, fig. 57, 58. 
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LISTA-TlP A UNELTELOR DIN SILEX DESCOPERITE LA 
MEnGIDIA - SATU NOU 

% Tipul de piesă I Nr. piese I '10 I cumulate 

Gl·atoare simple pe aşchie 32 14,54 

Gratoa re tipice aşezăI·ii din buJ- 20 9,09 
găraşi de s~!ex sparţi longitudinal , 
avind unul din capete înguste, 
prelucrat prin l'etuşuri În general 
oblice. Păstrează cortex pe supra-
faţa dorsală. 

Gratoare simple pe aşchie retuşată 13 5,90 

42,5 

Gratoare pe aşchii ovale 5 2,22 

Gratoare pe virf de lamă 6 2,72 

Gratoare unguiforme 7 3,17 

Gratoare tip "racour~i" 2 0,90 18,93 
Gratoare duble 10 4,54 

Grator denticulat pe aşchie I 0,45 

Lamele cu "encoches" pe o latură; 20 9,90 
întregi sau sparte la un capăt. 

Lamele cu "encoches" sub spărtură 9 4,09 
Lamele cu "encoches" invers 6 2,72 16,71 
Lamele cu dublu "encoches" 3 1,36 

Lamele .sparte la capete cu "enco- 3 1,36 
ches" pe o latură 

0,45 
Lamele cu "encochuri" alăturate I 
Lamele denticulate "encochuri" 

2,26 
cu 1 0,45 

Lamelă cu "encoches" pe o l atură. 1 0,45 
Lame!a este trunchiată convex 

Piesă pe aşchie cu "encoches" in- 1 0,45 
19,86 

vers la partea bazală 
Aşchie cu "encoches" invers la ex- 1 0,45 0,90 

tremitatea distală 

Lamele in tregi sau sparte la un ca- 38 17,21 
păt sau ambele, cu retuşuri fine 
de folosire 

Lamele cu retuşuri fine şi regulate 4 1,78 

Lamele cu trunchiere oblică, retu- 3 1,36 
şată 
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Ne. 

I Tipul de piesă I Ne. I % I 
% 

cl't. piese .cumu'latc 

23 Lamele cu 'l"etuşuri abr upte 3 1,36 

24 Lamele fine denticulate 2 0,90 

25 L amele ~ cu trunchiere convexă den- 2 0,90 -
ticulată (una cu "creastă") 

26 Lamă parţial ' retuşată 1 0,45 

27 Lamele cu trunchiere concavă r:e- 1 0,45 
tuşată 

28 Lamă cu retuşuri mixte 1 0,45 
--

29 Răzui tor s implu convex 5 • 2,22 

30 Răzu i tor concav 2 0,90 

31 Răzuitoe invers convex 2 0,90 

32 Răzui tor drept, uşor denticulat 1 0,45 4,92 

33 Aşchie cu retuşuri de folos ire la ex- 1 

I 
0,45 

tremitatea distală - răzuitor 
transversa l 

I -
34 Piese componente pent ru seceri 4 1,78 

35 Piese esquilJee 3 1,36 

36 Per~oire 2 0,90 

37 G rator pe bulgare spart (cortex pe 1 0,45 
suprafaţa dorsală) . La un capăt re ..,; 
tuşuri fine semiabrupte. La capă-

tul opus - esquillee 

38 Grator simplu pe aşchie . Pe o 1a- 1 0,45 
tură are un "encoches" direct 

39 Piesă lucrat.ă pe aşchie, cu retuşurl -1 0,45 
la vîrf şi "encoches" pe o latură 

Total piese 220 100,00 100,00 

123 lamele neretuşate 
Nuclee atipice sau epuizate - mare cantitate. 
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HABITAT APPARTENANT A LA CULTURE HAMANGIA DE 
MEDGIDIA-SATU NOU 

(Resume) 

215 

L'habitat est situ€: entre les localites Medgidia et Satu Nou, sur le trace 
clu canal du Danube-Mer' Noir dont les travaux l'ont partiellement detruit. Il a un 
seul niveau archeologique c1airement documente. On a decouvert au total sept 
f05ses et une hutte il moi tie enterree initialement. Les decouvertes y faites vien
nent contribuer il 1 :enriehissement de nos conna:ssances concernant la culture de 
Hamangia. 

En ce qui concerne les outils de silex, tres riches et varies, on constate un 
puissant microlithisme et une influence de la technique de travail tardenoisienne. 
On a' egalement trouve, en tant qu'outils : une meule calcaire, t1'ois merllns (deu:..: 
en granit et un ca1caire), deux petits ciseaux dont on remarque un en granit noiI', 
tres bien' poli et affute, ' alE!Oe en os, un fragment de c.harrue primitive, deux pilons 
de silex el dix frolteurs, 

Relativement il la eeramique nous signalons le pourcentage beaucoup plus 
grand de ceramÎque grossiere, recouverte de barbotine par rapport a la ceramique 
fine, recouverte d'une couche polie, en general noi re. En ce qui concerne la ce
ramique fine, le repertoire des formes en est relativement reduit mais varient 
beaucoup les dimensions des vases en forme de troncs de c6ne superposes allant 
depuis les verres de 8 em. de hauteur jusqu'aux ecueUes hautes de 20 em, Les 
formes les plus repandues quant aux vases de eeramique fine sont les ecuelles 
(y compris celles mentionnees plus haut) et les verres. Pour ce qui est du decor 
de la ceramique fine, nous mentionnons sa relative simpli cite - lignes faites de 
pOints, petits traits ou triangles incrustes a la pâte blanche - faisant presque 
totalement defaut la cannelure. et le_ "pIi", L'etude de la ceramique peut faire voir 
l'origine de la culture de Hamangia, provenant du sud. . 

En ce qui concerne l'art plastique, on remarque une tele de statuette en 
argile, presqu'identique aux tetes des statues-couple de Cernavodă ("Le penseur" 
et "La femme assise"). Cette decouverte faite dans le contexte d'un habltat date 
dans la phase anciennc de la culture Hamangia demontre autant l'anciennete d~ 
e~ genre de representation plastique que son origine egeenne. 

Nous signalons egalement la dec,ouverte d'un fragment de bracelet de spon
dylus gaederopus. 

En analysant la totalite de ces decouvertes, nous encadrons, du point de 
vue ~hronologi que, cet habitat dans ,Ia phase ancienne tie la culture Hamangia. 


