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DATE CU PRIVIRE LA RAspINDIREA COMUNITAŢILOR FAZEI
DE TRANZIŢIE DE LA CULTURA BOIAN LA CULTURA GUMELNIŢA, PE TERlTORRIUL DOBROGEI
Problemele legate de istoria sfîrşitului perioadei mijlocii a epocii
n eolitice din Dobrogea au constituit preocuparea cîtorva dintre arheologii
no ştri'. Aceştia au aprofunda! unele aspecte sau le-au tratat în treacăt
numai dintr-un anumit punct de vedere. După părerea noastră, problemele peri oadei amintite nu sînt atît de simple cum par a fi, atunci pe
teri toriul Dobrogei producindu-se nu numai deplasări de populaţie, ci
şi modificări de ordin etnic, cu importante consecinţe .
D1.\pă cum se ştie, încă de la începutul neoliticului mijlociu, a
existat un paralelism intre comunităţile culturilor Boian şi Hamangia 2.
Dovezile contemporaneilăţii lor şi a raporturilor dintre ele sint din ce
In ce mai multe. Observa ţ iile făcute pe teren dovedesc că diverse contacte dintre comunităţile lor au avut loc încă din timpul fazei Bolintineanu::. Atrage în speoial atenţia descoperirea la Hîrşova , în cuprinsul tellului de acolo, la bază, fiind resturi de locuire din timpul fazelor Giu leşti ş i Vidra It, iar după o scuntă în trerupere locuir ea purtătorilor
culturii Boian a continuat pe acel loc pînă la sfîrşitul fazei de tranziţie
şi n1ai tîrziu pînă la încheierea procesului de evoluţie a comunităţilor
t D. M. Pippidi , D. Bcrciu. Geti şi greci la Dunărea de jos, din cele mai
vechi timpw'i pînă la c1Lccdrea romană, din seria "Din istOl'ia D obrogei". 1, Bucureşti, 1965. p. 27-44 cu bibliografia respectivă; D. Berciu, C'l.dtura Hamemg ia, no i

l, Bucureş ti, 1966.
D. B e r ciu, Contdb'l.lţii la problem.ele neol iticuhli in România, în lumina
noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 72-79; Eugen Comşa, Istoria com 'unităţilor
culturii Boian, autoreferat. Bucureşti, 1967. p. 42.
3 Informaţie primită de la Sebastian Modnt:7., căru ia ii mulţumim şi pe
accastă calc.
r. Doi na Galbenu,
Aşeza1'ea neolitică de la Hîqova, în SCIV, XIII, 1962,
2, p . 285-304. Pc p"ofil (r. 286) la pa\'tca inferioară a depunerilor. sub resturil e
locuintei 12 d in faza Vidra (Boian III a) sint marcate, deasupra pămîntulUi viu,
încă două straturi de cultură, mai vechi, aparţinînd probabil tot culturii Boian,
despărţ ite de cele de deasupr a printr-un strat steril. Dinh-e cioburile atribuite
fa zei Vidra, in lucrarea amintită, p. 288, fi g . 3, fragmentele 1-2 aparţin mai
curind fazei GiulC'ş1.i, iar fragmentul 11 aparţine s igur fazei de tranziţi e.

con lTibuţii,
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culturii Gumelniţa din zona respectivă 5. Prin urmare, la Hîrşova (poate
în împrejurimi, mai ales spre nord) a existat un cap de pod al purtătorilor culturii Boian, de la stabilirea lor (în dreptul importantului
vad de peste Dunăre) şi pînă la sfîrşitul evoluţiei culturii. În tot acest
timp ei menţinînd contactul cu comunităţile învecinate aparţinînd culturii Hamangia .
In perioada de n1aximă înflorire a con1unităţilor culturii Han1angia,
din faza Ceamurlia de Jos, astfel de materiale sînt documentate de-a
lung ~l malului Dunării dobrogene, din preajma Hîrşovei 6 şi pînă aproape
de Ostrov'. Pe teritoriul menţionat au fost cercetate aşezările purtă to
rilor culturii Hamangia de la Cernavoda ~ şi se cunosc fragm ente ceramice de acelaşi tip, izolate, descoperite întîmplător în cîteva puncte !:l.
In aceeaşi regiune se cunosc unele loturi găsite întîmplător, izolate, de
fragmente ceramice de tip Vidra 10 Cel mai important este cel de la
Cernavoda, unde pe Dealul Sofia s-au cercetat rămăşiţele unei locuinţe
de suprafaţă, incendiate. Sub stratul de lipitură arsă s-au găsit numai
fragmente ceramice de tip Hamangia, faza Ceamurlia de Jos, iar printre
dărimăiurile locuinţei şi în nivelurile de deasupra ei, împreună cu materiale majoritare de t ip Ceamurlia de Jos, s-au găsit fragmente ceramice
tipice din faza Vidra 11
în perioada următoare situa ţia devine mai complicată. Pe un spaţiu
vast din estul Peninsulei Balcanice se constată că s-a produs o nouă
dinamizare a comunităţilor culturii Boian .12, în perioada corespunzătoare
fazei de tranziţ i e la cultura Gumelniţa, cînd acestea - din motive pe
care încă nu le cunoaştem - s-au răspîndit în direcţii diferite, pornind
tot din zona principală locuită de purtătorii culturii Boian. Subliniem
şi

şi datele publicate despre săpăturilc ele la Hîl·şo va
materiale descoperite in locuinţa ni'. 5. considerată a fi
ex emplu p. 294. fig. 8/ 1) datează dintr-O fa7.ă mai tîrzie
a culturii Gumelni ţa şi de aceea va fi nevoie să se schimbe atribuirea pe faze
a stratul'ilor gumelniţene de la Hirşova. Este important ele subliniat că ultimele
resturi g umelniţene sînt paraleli:.::ate cu fC!za Gum e lni ţa III a de la Tan g iru, clcasup .1·a cărora urmează încă doua niveluri Gumclniţa III (Ibid em, p. 298).
G Ibidem, p. 289.
7 Informaţie primitel. ele la P. Diaconu, căruia ii mulţumim ~i pe această cale.
t:! Sebastian Morint z, D. Berc!u, P. Diaconu, Sal1ticr-uL arheologic Cernal)oda,
În se/v, VI, 1955, 1-2, p . 151-160; D . Bere-iu ş i Sebastian Morint%, Şantierul
arhe0Logic Cernavoda, în NIateriale, III, 1957, p. 83-91.; D. Berciu şi Sebastian
Morintz, Săpătttril e de la Cernavoda, în Materiale, V, 1959, p. 98-1 06; D. Berciu,
Sebastian Morintz şi P. Roman, S ăpăt"w·iZe de la Cernavoda, în i'v1aieriale, VI, 1959,
p. 95-103; D. Berciu, Sebastian Moriniz, M . Ionescu şi P. Roman, :;;antiel'ttl
arheologic Cenwt;ocla, in Materiale, VII, 196 J, p . 49-54.
!l De exem plu: la Capidava . (informaţie verbală primită de la Radu Florcscu, căruia îi mulţumim şi pe această cale).
10 De exemplu : la I-Iinog (în colecţia veche el Muzeului Naţional de Anti chităţi), la Cernavoda (cercetări Eug. Comşa, .1951); la Capiclava (Dacia, NS, VI,
1962, p. 72, hal"ta III şi p. 74, n 1'. 41-44).
11 D. Berciu şi Sebastian Modntz, ojJ. cit., în Mate riale, IrI, 1957, p. 90.
12 Eugen Comşa, Qnelq1lCs d onll ees nouvelles sur la phase de transiiion de ~a
civilisation ele Boian a ceHe de Gwnelniţa, în "Stuclijne zuesti Archeologickeho
ustavu SAV", 17, Nitnl, 1969. p . 73 ~84.
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spre deosebire de comunităţile fazei Giuleşti, care au roit spre nord-est,
Moldovei şi spre sud-estul Transilvaniei n, comunităţile faze i
s-a deplasat treptat spre vest, ajungînd dincolo de Olt ". Răs
pîndirea cea n1ai intensă se constată a fi cea orientată spre sud, atingînd
în cele din urmă, aproxin1ativ la începutul culturii Gumelniţa propriu
zisă, ţărmul Mării Egee 1J.
Vom analiza în continuare, în limita datelor documentare existente,
în special răspîndirea acestor comunităţi spre est, n1işcare începută de la
malul Dunării şi încheiată pe ţărmul Mării Negre.
Pentru stabilirea lTIomentului iniţial al evenimentelor trebuie să
ţinem seama de descoperirile şi mai cu seamă de observaţiile stratigrafice
făcute la Hîrşov a, la CernRvoda şi în cadrul peşterilor din Dobrogea Cen-

către sudul
de tran ziţi e

trală.

Cu p rilejul săpăturilor de la Hîrş ova s-a observa t că vieţuirea comunităţilor din faza de tranziţie a fost de lungă durată ,în stratul de
cultură corespunzîndu-i cîteva niveluri de locuire le. Din cel inferior C'onsiderat de nivelare - s- au scos la iveală cioburi din faza de t ransziţie,

amestecate cu altele de tip Hamangia, faza Ceamurlia de Jos 17.
Mai spre sud, din aşezarea de pe Dealul Sofia de la Cernavodă, în
asociere cu materiale de tip Hamangia n1ai ti rzii, s-au scos la lumină
fragmente ceran1ice de la sfîrşitul culturii Boian, deci din faza de
tranziţie 18.

Se cuvine să n1enţionăm şi descoperirile din peşterile de ]a Gura
Dobrogei şi de la Cheia. In prima dintre ele, în sondajul din galeria B,
s-au delimitat trei niveluri neolitice: ... "în care cultura Hamangia (faza
Ceamurlia de J os), predominantă în prin1ul, apare în al doilea in asociere
cu un Baian tîrziu şi, în al treilea, şi cu o Gumelniţa de început" :10. in
schimb, în peştera " De la Baba" primele două niveluri aparţin: cel de
jos fazei de tranziţi~, iar cel de deasupra culturii Gumelniţa 20.
Comparînd datele care rezultă din observaţiile făcute în cele patru
complexe reiese că fără îndoială faza Vidl'a a fost paralelă in timp cu
o etapă evoluată a fazei Ceamurlia de Jos, iar începutul fazei de tranziţie
a putut fi cel mult paralel cu sfîqitul fazei Ceamurlia de Jos, deşi în
această privinţă datele existente nu sînt convingătoare. Astfel chiar autoarea săpăturilor de la Hîrşova a arătat că nu este exclus ca materialele
de tip Ceamurlia de Jos descoperite în tel!, la un loc cu cele din faza de
tranziţie, să fi fost amestecate în tîlTIplător cu ocazia nivelării terenului 21.
n Idcm, Stadiul cercetărilor cu privire Ia faza Giulcşti a culturii Boian, în
SC/V, VIII, 1957, p. 27- 47.
Jf, La Reşca şi in zona Hot~lrani (sondaje M. Nica) .
1., Ne referim la recentele săpătu ri de la Dikili Tash. efectuate de un colectiv sub conducerea lui Jean Deshayes, în 1967.
l G Doina Ga lbenu, op cit., p. 285.
17 Ibidem., p. 285- 288.
l S D . Be rciu şi Sebastian Morinb:, op. cit., în Materiale, 111, 1957, p . 90-9l.
m C. S. Nicolăescu-Plopşor. AL Păunes cu, AL Paul-Bolomey, Rap01't preliminar asup1·a ceJ'cetărHor palcolitice elin anul 1956, in jHateriale, V, 1959, p. 17.
:2<1 Al. Păunescu şi N. Harţuchi, Cerceiări paleolitice în Dobrogea. în Materiale, VI, 1959, p. 48.
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De asemenea. descoperirea din peştera de l a Gura Dobrogei prezintă
semne de întrebare, în trucît acolo materiale de tip Hamangia. din faza
Ceamurlia de Jos, au fost găsite într-un nivel predominante, apoi în cel
următor asociate cu m ateriale de tip Boian tîrziu, deci din faza de tranziţie, şi apoi asociate cu materiale Gumelniţa 22 Observaţia din peştera
,JD e la Baba" pare să infi rme pe cele precedente, deoarece acolo s-a descoperit un nivel Gum elni ţa de început, probabil din faza de tranz iţie,
suprapus de un altul cu materiale de tip Gumelni ţa propriu zisă 23.
Dacă am admite ca justă paralelizarea dintre începutul fazei de
h·anziţi e, adică după periodizarea noastră a etapei Spanţov, cu sfîrşitul
fazei Ceamurlia de J os - ceea ce pare să nu corespundă realităţii istorice - şi dacă vom ţine seama de observaţiile stratigrafice de la Hîr şova, vom constata că se pun noi semne de în trebare. In tellul de la
Hîrşova este un strat de la începutul fazei de tranziţie, suprapus de un
alt ul din ac eeaşi fază, dar datînd de la sfîrşitul fazei, atribuit Boianului V 24, deci etapei Fîntînele. Urmează un strat masiv cu materiale de
lip Hîrşova 2". Acestea ca şi cele din timpul fazei Ceamurlia de J os sînt
documentate în diferite aşezări de pe tot întinsul judeţului Constanţa 26.
Se pune problema care a fost situaţia în aceeaşi regiune în perioada
dintre aceste două limite culturale şi cronologice (deci între faza Ceamurlia de J os şi faza Hirşova) , corespunzătoare sfîrşitului etapei Spanţov
ş i etapei Fintînele a fazei de tranziţie. După toate probabili t ăţile în
nordul judeţului Constanţa pînă spre ţărmul Mării Negre s~au răspîndit
comunităţile fazei de tran ziţ ie al căror drum este pînă acum jalonat de
descoperirile de la Hîrşova , Gura Dobrogei şi Taeiverdi. 27. In acelaşi timp
î n jumătatea sudică a D obrogei încă nu Se cunosc resturi de aşezare din
faza de tranziţie ' 8 Vieţuirii lor din nord însă trebuie să le corespundă
ceva. Fără îndoială este vorba de un grup de comunităţi pe care pînă în
prezen t le cunoa,;>tem în Dobrogea prin unele descoperiri izolate. Acest
g rup este în schimb mai bine documentat în nord-estul R. P. Bulgaria.
Descoperirile de acolo - cu zece ani în urmă - le-am încadrat în cultura
pe care am numit-o cultura Vama 29 . In stadiul de atunci al cercetărilor
în cultura Vama am inclus două aspecte înrudite : cele documentate în
aşezarea de la Sava şi pe cele descoperite în mormintele de lîngă Vama.
Doina Galbenu, op. cit., p . 285-288.
C. S. N i co lăescu-Plopşor şi colaboratorii, op. cit ., p. 17.
23 AL Păun es cu şi N. Ha rţuch i , op. cit., p. ·18.
2~ Doina Galbenu, op. cit., p. 292.
2J Ibidem, p. 286, fig. 1.
26 D e exemplu : C ost in eşti (Doina GaJbenu, Aş ezarea neolitică de la Costi~
n eşt: i, in Pontica, 4, 1971. p. 237-245); Pa lazu Mare (săpături D oina GaIJbenu);
[v(eclgidia ( s ăpături N. Hal' ţuch i).
27 D. M. Pippidi şi colau., Activ itatea ş an tieru lui Histl'la, î n campania 1956
21

22

1n Materiale, V, 1959, p. 322.
2.'3 In sc himb ele sînt docu mentate in apropiere, în nord-estul RP. Bulgaria
la S okol şi Stl'a ş imirovo. Ră spîndirea in sudul D o brogei, a comunităţilor fazei
de tra n z i ţie s-a putut produce atit din spre nord (din 20na Hî rşova), cit şi din
spre sud (din zona Sokol).
29 Dacia, NS, VI, 1962, p. 65-66 , 72 ş i hada IV.
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Intre timp cele d ouă aspecte au fost separate ia r cel din urmă a păstrat
denumirea ele cultura Varna 30 . Este de remarcat că tocmai va sele din
mormintele de la Vama au bune analogii în cele cîteva descoperiri izolate
de vase din Dobrogea 31: despre care. tot atunci) am scris că reprezintă o
fază tirzie a culturii Hamangia strîns
legată de
descoperirile de tip
Varna :12, As tfel în prezent se cuvine să adn1item că pe teritorii deosebite,
în perioada dintre faza Ceamurlia de J os şi faza Hirşova , pe înt insul jud.
Constanta au tr ăi t două populaţii diferite, în nord comunităţile di n faza
de tranziţ ie la cultura Gum elniţa, iar in sud cele aparţinind sfîrş itului
cultu rii Hamangia, că rora D. Berciu le-a dat denumirea de Hamangia V.
Dacă ţinem seama de faptul că oamenii fazei de tranziţie au ajuns
în vecinătatea malului Mării Negre atît în regiunea din nordul jud. Constanta, cît şi in estul R. P. Bulgar ia , în zona de la sud de Varna 33, este
de p resupus că, de ş i răspîndirea lor sp re est (atit în zona Hîrşova, cît şi
în nord-estul R. P. Bulgaria) a începu t î nc ă din cursul etapei Spanţov,
ei au ajuns să, ocu p e tot ţ ărmul mării : in regiunea lor d e răspîndire,
de-obia la sfirşitul fazei de tranziţie, adică in perioada de for ma re a fazei
Hîrşova . Faptul că aşa după cum ara tă Doina Galbenu majoritatea elementelor din domeniul ceramicii fazei Hirşova sînt de origine Boian 3", dovedeşte că nu avem de a face cu o într e pă trundere sau asin1ilare a unor
elem en te Boian de către comunilăţile tîrzii ale culturii Hamangia, ci de
o pătrundere şi răspîndire efectivă a comuni tăţilor fazei de tra nziţie pe
t eritoriul Dobrogei sudice şi de asimila rea de către membrii lor a rest ur ilor populaţiei Hamangia, de la care s-a l! păstrat numai unele elemente
din cadrul ceramicii.

DATES CONCERNANT LA D1FFUSJON SUR LE 'l'ERRlTOIRE
DE LA DOBROUDJA DES COMMUNAUTtS DE LA PHASE DE TRANSlTJON
ENTRE LA CULTURE BOl AN ET LA CULTURE GUMELNI1'A

Resume
A la fin du neolilhique moyen , l'poque qui correspond

a

la phase de 11'an-

sition \"er9- la cu ll ure Gume1ni ta. on signa le. sur un vasle espace de l'est de la
Pl'esqu'île Balkanique, une nouvelle asccnsion des communautes de la culture Boian.
Ces communautes se sonl repa ndues peu

dans divers

a

peu, en partant de leul' zone d 'origine,

s~ns

: a u nord, elles se son l arrclces a ux pieds des Carpates mcridionaux; il. l'ouest, elles sant a lh~es au-dela de rOlt, et au sud, jusqu'mt bord de la

.-;0 J-Icnrict:l Vaj sov a. Stand der JlIllgstei nzeitforsdvung i/l 13ul.ga-ricn, in Slo'l·C'lIs.!"a At'cheologia , X IV, 1, 1966, p. 22- 24.
;u D e e xem plu: op. cit., p . 27 , fjg. 10'2:;, ele comparat in privinţa formei
cu va~ul reprodus de D. Bcrciu, Cultura Hamang ia. I, 1966, p. 28, fig. 17/ 2.
;l~ Dacia, NS, V I, 1962, p . 65.

33 De la Straşin!i!'ovo (săpături

Ara Margos) şi pînă la Zavct (săpătu ri

V. Mikov) .
:1', Doina GalbC'nu. NOTlt.'c1! es dormees cOIl('ernan!. l.e debut de la civiLisaLion
ele Gumc1niţa . de Dobrogea , în Dacia, NS, X, 1066, p. 322-328.
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Mer Egee, Pour le moment. c'esl surloul la dLCfusion vers l'est qui nous intcresse,
Conformement ~lUX obsel'v~,,-ti ons stratigraphiques fGHes ii Hîr.şova. a Cern~
vodă et dans les gr ottes du centre de la Dobroudja, les plus anciennes preu ves
d ' ha bitats des commun aut6s de 13 phase de t ra nsition sont connues le long du
D a nu be et datent de re ta pe Sp,mlo\', Pendan t la periode suivante, onL vecu , SUl"
le territoire du dislrict de Cons ta n tza : au n orei , les cOlTImunau tes de la phase de
transiliem; au sud , les communautcs de la phOlse Hamangi:J. V, eiroitement apparent6es a ceHes appartenanl ~I h cu ltu r e Vama. Mais il faui pr('ciser qu'au stade
actuel des recherches, il est difficile ele l'epondre s'i! s'agil en D obr udja d'une phase
Hamangia pl·oprement. dite, Otl bien d'une synlhese rcsultce de la .ioncUon entre
certains elements de la cultul'e Sava eL ceu x de Hamangia.
L es communautes c1~ la fin de la phase cle lnmsition se sont repandues vers
l'est, et ont atteint, dans leUl" zon e de diffusion, le bord de la MeI" Noi r e (il peu
pres du Cap Midia jusqu'au sud de Vama). Cela clant, elies ont assim ilc l"ancîenne
populat ion Hama ngi a ,

ANGABEN UBER OIE GEMEINSCHAFTEN OER UBERGANGSSTUFE VON OER
BOIAN - KULTUR ZUR GUMELNITA-({ULTUR AUE DEM GEBlETE
DER DOB RUDS CH ,\
Zllsamme'I!assung

Zur Zeit des Al.lsgnngs des mittleren Neolithikums fand auf einem gl'oDcn
Gebi ct jm Osten cler BaJkanhalbinseI. in cleI" clcm Dbergang 7.1.11· G umeJn i ţa -Kultu r
entspl"cchcnden Stufe , cine n e ue Bc-lcbun g de r G cm c inschaftcn d el' B oia n-KultUt~
statt, [)ie5e verb rei te ten 5irh allmlihlich von ihrem Ursprungsgebiet ausgehcnd in
versch iedene Rich tungen: im No1'den gelangten sie bis an die Abha n ge der Siidkarpatcn, im \Vesten wanclertC'n sic bis jenseils des Oltflusscs u nd im Stiden e1'reichtcn sie din Agaisch el" Meel'csklisLe. Ilier in t'?ressiert un s besonclers din Ausdchnun g dieser Gemeinschaftcn nach Osten .
In Anbetrach t der stnttigraphischen BefundC? von Hir şova. Cel'navoda und in
d en H ohlen im Zen trum der Dobruds ch 3. ergibt sich, daG clic ăltesten Siedlungsbewt"i se der G eme inschaften aus cler Vberga n gspC'riode entlang der D onau bekanntsincl u nd a us cler Sprmlov-Zeit stammen, In der d.'ll'auffolgenden Zcit haben im
Gebiet des Kreises Konst:tl1za, im Nord en clie Geme insch :J.ft en de r Obergangszei t
gesicdelt und im SGcl en clic CcmcinsC"haften cler H aman gia V -Stufe, clic e ng verwandt
s ind mit elen Gemeinschafhm d er Warna-KultUl'. Es sei hiel' f estgesetzt, daf3 es:
im gegenwartigen l"orsch u n gstadium sch\\'cr ist 7. U bchaupten, ob es sich in cler Dobrudscha um eine H amangia-Stufe im eigentlichen Sinne des Wortes handelt ader
um ci n e Vel'schmclzl.lng del' Elemenle cler Sava- und der H aman gia-Kl.Illul" und clersich da r aus ergebencl en Sy n lhese.
Die Gem eisch 2ften vom Ausga ng cler Ob crg,: mgsstufe haben sich nach Os ten
erstreckt und clie Scln"Qrzmeerki..iste errcicht, \VO sie van K a p Midia bis stidlich
v on Warna siedelten. Bei d iesel' Gelegenheit haben s ie cl ie a lte Ham angia-Bev61kerun g aufgenommen ,

