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PROBLEME ALE EPOCII BRONZlILUI IN DOBROGEA 

Dobrogea continuă să fie regiunea cea mai puţin cunoscută în 
epoca bronzului. Pină de curînd pentru intervalul de timp dintre cultura 
Cernavoda III. cultură a perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca 
bronzului şi cultura Babadag, cu care începe epoca hallstattiană in Do
brogea, deci pentru un interval de timp de aproape un mileniu, nu cu·
noşteam nici o cultură materială. Cu un an în urmă au fos t publicate 
materialele de tip Coslogeni şi definită o cultură nouă a epocii bronzului 
i ntegrată in marele complex Sabatinovka-Coslogeni-Noua. Pentru cultura 
Coslogeni, care cupdnde sun-estul l\1unteniei şi Dobrogea s-a considerat 
cea mai potrivită datare sec. XIV-X III Le.n. ' S-a remarcat totodată că între 
cultura Coslogeni şi cultura Babadag nu există o legătură directă şi că 
unele elemente din faza Babadag I precum şi o serie de descoperiri răz
l eţe din Dobrogea şi din jud. Brăila încep să definească un aspect final 
al epocii bronzului derivat din cultura Monteoru . Acest nou aspect pe 
care l-am numit Prebabadag esle contemporan cu etapa evoluată a cul
turii Noua, dat abil în sec. XIII-XII, ocupă zona locuită anterior de pur
tătorii culturii Coslogeni şi con tribuie la formarea primul aspect hallsta
-tian, respectiv din faza Babadag 1 2. 

in felul acesta s-a ajuns la umplerea unui gol şi la lămurirea par
ţială a problemelor bronzului tîrziu (sec. XIV-XII) din Dobrogea. 

Persistă în continuare totala necunoaştere a perioadelor timpurie 
şi mijlocie a epocii bronzului din Dobrogea. N-avem nici un indiciu după 
care cultura Cemavoda III răspîndită în sudul Munteniei şi în Dobro
gea, ar fi evoluat pînă in bronzul timpuriu adică pînă în secolul XIX 
î.e.n ci dimpotrivă e mai probabil ca sfirşitul culturii Cernavoda III să 
să fi avut loc la o dată mai apropiată de 2000 î.e.n. Chiar dacă cultura 
Cernavoda III ar fi evoluat pină in pragul epocii bronzului noi nu avem 

1 Sebastian Morint7. şi Niţă AnghelcsclI, O nouă cultură a epocii bronzului 
în România. Cultura de tip Coslogeni, în SC /V, 21, 1970, 3, p. 373-413. 

2 Ibidem, p. 4 1::. 
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în prezent nici o documentare, care să poată fi atribuită perioadei sec. 
~VIII-XV în Dobrogea. Vom pune din nou în discuţie o descoperire mai 
veche, care după părerea noastră aparţine acestei perioade. 

In 1924, cu prilejul ridicăr ii terasamentului căii ferate Medgidia
Babadag, între gările Hamangia (azi Baia Dobrogei) şi Ceamurlia de Jos 
s -a tă iat o movilă din care au fost scoase mai multe fragmente ceramice, 
mandibula unui schelet uman: a măciucă sferică de piatră şi marea sta-

Fig. 

tuei-menhir. Descoperilile au fost publicate de V. Pârvan, în Dacia 1925, 
fiind atl'ibuite în ansamblu epocii bronzului sau cel mai de vreme eneoli
ticulu, tirziu ' . Cercetări în movila distrusă în cea mai mare parte de lu
crăl~ile din 1924 s-au putut face abia în 1952. Atunci s-a precizat că 
fragmentele de vase publicate de V. Pârvan provin din stratul de cultură 
al unei aşezări neolitke, care s-a definit atunci şi s-a numit de tip Ha
mangia. 1" Pe aşezarea neoli.tică s-a construit o mare movilă în care s-au 
găsit mandibula umană, măciuca de piatră şi statuia-menhir. Intre stra
tul de cultură neolitică şi baza movilel s-a observat un strat de pămînt 
steril de 0,10- 0,15 m. Săpăturile din 1952 au mai dat la iveală încă două 
n10rminte în restul movilei, nerăvăşit în 1924. Primul avea groapa adîncă 
de 0,93 m, forma dl'eptunghiulară cu dimensiunile de 1,05 X 1,50 m . Pe 
marginile gropii s-au găsit urme de bîrne longitudinale. in groapă s-au 
găsit resturile rău păstrate ale unui schelet de copil de 10-15 ani aşezat 
in poziţie chircită , orientate NE-SV. In colţul de E al gropii în apro
pierea craniului s-a găsit un vas de fonnă tronconică. fundul îngust, 
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corpul bon1bat n1ai mult spre partea superioară, marginea uşor arcuită 
în afară. Vasul este de factură grosolană, are culoarea castanie cu pete 
negre ceea ce arată o ardere neuniformă. Sub buză se observă cîteva linii 
verticale făcute cu unghia sau cu scoica. Lîngă umărul drept era aşezat 
un pandantiv de piatră, plat de formă ovală cu început de perforare pe 
ambele feţe. P e tot fundul gropii se vedea un strat subţire de ocru roşu, 
ceva mai gros sub schelet. Mormîntul a fost acoperit de o movilă înaltă 
de 1,20 m, cu diametrul de aproximativ 15 m. In pămîntul movilei s-au 
găsit cioburi de vase Hamangia, ceea ce arată că fusese adus din ime
diata apropiere, din stratul aşezării Hamangia. Al doilea mormînt se 
afla la o distanţă de 6,20 m de primul mormînt. Groapa sa a tăiat margi
nea movilei primului mormint. Era adîncă de 0,97 m, t ot dreptunghiu
Iară ca şi prima avînd laturile de 1)45 X 2,25 m şi cu aceeaşi orientare, 
adică NE-SV. Pe marginea gropii s-au găsit resturi de bîrne longitudinale 
dar şi t ransversale. Scheletul era aproape total descompus; s-au găsit 
doar cîteva oase foarte friabile. Lîngă schelet nu s-a găsit nici un obiect. 
Fundul gropii era acoperit cu un strat de ocru roşu mai gros decît la 
primul mormînt. Mormîntul 2 a fost acoperit cu o movilă de humă de 
rîu, care a suprapus în parte movila mormîntului 1. Movila celui de al 
doilea InOlî11înt avea înălţimea de 3,5 n1 şi diametrul de 6-7 m. Tăria 
acestei movile a în1piedicat aplatizarea sa, iar lucrările din 1924 au oco
lit-o. Pe creştetul movilei s-a observat un strat subţire de pietre de forme 
neregulate şi de mici dimensiuni. Ambele movile au fost acoperite şi 

înglobate de o altă (a treia) movilă mai mare, făcută cu pămînt luat din 
stratul neolitic din vecinătate. Nu s-a putut preciza exact locul de unde 
provinea statuia-n1enhil' şi maxilarul unui al treilea schelet. Nu ştim nici 
pentru care mormînt a fos t depusă statuia-menhir. A fost depusă pen
t ru un anume mormînt pe care noi nu 1-·an1 .găsit fiind distrus în 1924 
sau pentru întreg complexul funerar? Nu putem preciza. Ceea ce este 
evident este următoarea succesiune cronologică: 1. mormîntul 1 cu mo .. 
vila sa ; 2. mormîntul 2 cu movila sa ; 3. ridicarea movilei mari şi depu
nerea statuii-menhir. Mormintele 1 şi 2 s-au succedat la un mic interval 
(au gropi asemănătoare, la fel orientate, cu scheletele chirci te, cu ocru 
roşu) . Mai greu este de precizat intervalul dintre acestea şi depunerea 
statuii~menhir, 

Mormintele cu ocru de la Hamangia (mai exact spus de la Ceamur
lia de Jos) au fost atribuite împreună cu statuia-menhir complexului în
mormîntărilor cu ocru şi au fost datate de cei mai mulţi cercetători în 
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, ca marea ma
jOlitate a mormintelor cu ocru descoperite în ţara noastră 5. De o cul
tură unitară a mormintelor cu ocru nu poate fi vorba nici in ţara noas
tră şi nici în nordul Mării Negre avînd în vedere diversitatea acestor 
mOl'minte în ceea ce priveşte intervalul, orientarea, modul de construire 
al moviielor şi chiar existenţa sau inexistenţa movilelor şi în cazul mor-

;. Vl. Zin'a, JfY,1mypa no~pe6eftldt C oxpouaalîapnamcI;ux PHP, în MEA-Chişinău, 
1960, p . 97-120, 
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mintelor tumulare chial' existenţa sau inexistenţa aerului in morminte. 
O altă dificultate pentru aprecierea culturală ş i cronologică o constituie 
faptul că pentru majoritatea mor m intelor cu ocru de la noi nu s-a putut 
preciza apartenenţa lor la culturi cunoscute. Doar o parte pot fi atribui te 
aspectului Usatovo-Folteşti I, sau unui anumit orizont cultural caracte
rizat prin ceramică, orna"mentată cu impresiuni ale şnurulu i răsucit., nici 
acesta suficient de bine definit. Este clar că unele vase Ol'nan1entate cu 
impresiuni ale şnurului răs ucit pot fi atribuite orizonlului cultural şi 
cronologic Usatov{)-FoHeşti I dar TIU putem afirma aceasta pentru toate 
vasele de acest feL 

ln ceea ce priveşte vasul din mormîntul 1 de la Hamangia nu 
I~mut" fi atribuit unei anumite culturi identificate pe telitoriul ţării 
n oastre. în ultimii ani s-a precizat că după cultura Gumelniţa urmează 
în Dobrogea trei culturi bine documentate la Cernavoda pe care le-an1 
numit convenţional Cernavoda I, II şi III. Termenul general şi respectiv 
concEjpiJul de cultură Cernavoda în care au fost înglobate iniţial cele 
trei culturi, chiar dacă au fost considerate faze ale unei culturi G, s-au 
dovedit greşite . Folosirea termenului de cultură Cernavoda fără speci
ficarea I, II sau III nu poate creia decît confuzi i. Studiul materialelor 
de la Cernavoda şi din alte aşezări au definit trei cultUli distincte. Cerna
voda I, caracterizată printre altele în special prin ceran1ică ornamentată 
cu impresiunile şnurului înfăşurat, aparţine încă eneoliticului fiind con
temporană cu fazele t îrzii ale culturilor CuC'uteni şi Gumelniţa . In Do
brogea şi în Cîmpia Dunării purtătorii culturi i Cernavoda I au dislocat 
populaţia culturii Gumelniţa . Culturile Cernavoda II şi III aparţin pe
rioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, evaluînd în cea 
mai m~l~e parte dacă nu exclusiv în a doua jumătate a mill.$iului 
III Le.n. În t r-o anume perioadă, ocupînd zone diferite, ele sînt contem
porane Î . 

Vasul din mormîntul 1 de la I-Iamangia nu poate fi atribuit nici 
uneia din cele t rei culturi Cernavoda. Din bronzul timpuriu şi mijlociu 
nu, cunlOal?tem, după; cum am arătat, nici o cultură în Dobrogea . C€le 
mai bune analogii pentru vasul de la Ham9.ngia le găsim în necropola 
tumulară de la Pokrovsk în bazinul mijlociu al fluviului Volga S Mor
mintele în care s-au găsit asemenea vase datează după cele mai noi 
cercetări ale arheologilor sovietici în sec. XV D 

în privinţa statuii-menhir găsită în 1924 în movila de la Hamangia, 
expusă în Muzeul de arheologie Constanţa trebuie să facem remarca că 

(; D. Ber ciu, Contribuţii la problentefe neoliticului în România în lumina 
nilor cercetări, Bucureşti, 1961, p . 135 şi urm. 

, Sebastian şi Petre Roman, Aspekte des Ausgangs des Ancolithikums und 
der Ubergangsstufe ? 'l/T Bronzezeit im Rattm del' Niederdonatl, in Dacia, N.5.> 
XII, 1968, p . 119 ii urm. ; aceiaşi, A supra perioadei ele t"ecere de la eneolitic 
la epoca bronzului la Dunărea de Jos, în SCIV, 19, 1968, 4, p . 562 şi urm. 

8 A. M. Talgren, La pont'ide prescyth"ique apres Z'introclttction des meta1lx, 
ESA, II, 1926, p . '25 şi urm. 

o A. 1. TepeHO:-KKItH, O CH06bt XPa/lo.1081tU npeDCI<wficl.oeo ncpuoDa. Sovetscaia 
ArheoLoghia, 1, 1965, p . 65 ş i urm. ; p. 84. 
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asemenea piese nu s-au nlai găsit pIna acum în mormintele cu ocru din 
ţara noastră. Precizările făcute de V. Pârvan că: " .. .la sepulture et le 
menhir de Hamangia doivent et re une apparition extreme, vers l'E pon
tique, des formes de civilisation de l'Europe propre : du centre et du 
nord, ainsi que de l'ouest..." 10, nu corespund deloc realităţii. Cele mai 
bune analogii pentru exemplarul de la Hamangia se găsesc în răsărit la 
Kerci, Simferopol şi Kiev (D.R.S.S.), datînd dintr-un orizont posterior 
pelri'oadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului. Direcţia de 
pătrundere a unor asemenea monunlente a fost sesizată în mod just 
de V. Canarache. Mai mult, cînd majoritatea cercetătorilor de la noi 
considerau şi consideră statuia-menhir de la Hamangia în perioada de 
tranziţie, V. Canarache a datat-o la jumătatea mileniului II î.e.n. şi res
pectiv în plină epocă a bronzului 11. Legăturile nlenţionate sumar ne 
obligă să acceptăm o asemenea datare. 

Din marele număr de tunluJi din Dobrogea, desigur mulţi datează 
din bronzul tinlpuriu şi mijlociu. Din păcate pînă acum n-au fost cer
cetaţi nici in proporţie de la/o. Se pune totuşi întrebarea de ce nu cu
noaştem în Dobrogea încă nici o aşezare din bronzul timpuriu şi mij
lociul. O situaţie asemănătoare se constată şi în stepele nordpontice 
unde anumite culturi sînt mai bine cunoscute prin morminte tumulare 
decît prin aşezări. Dacă în epoca neoeneolitică şi în epoca fierului, Do
brogea a fost populată de purtătorii unor culturi carpato-dunărene sau 
carpato-balcanice, în schimb se pare că în epoca bronzului în Dobrogea 
alu predominat, ca şi în nordul Mării Negre, populaţiile unor culturi 
păstor-eşti. Anumite condiţii climatice sau o puternică presiune a popu
laţiilor păstoreşti din stepele răsăritene sau mai degrabă ambele feno
mel1~e,: alj doilea determinat de prinlul, vor explica în v iitor situaţia 
Dobrogei în epoca bronzului. 

Apare de asemenea destul de evident faptul că populaţiile răsări

tene, aflate la un nivel cultural destul de scăzut, n-au afectat în mod 
vizibil minunatele culturi ale bronzului din spaţiul carpato-dunărean: 
Tei, Verbicioara, Vatina, \iVietenberg, Otomani. Există anumiţi indici 
după care populatiile culturii Monteoru învecinată cu populaţiile de stepă 
a suferit unele influenţe din partea acestora. 

in timp ce culturile carpato-dunărene citate mai sus, vor contribui 
în măsuri diferite la formarea aspectelor regionale ale hallstattului tim
puriu putînd fi considerate ca stră-tracice, populaţiile din stepele răsări
tene din epoca bronzului pot fi considerate stră-iraniene. Care a fost 
soarta lor ulterioară în Dobrogea şi în regiunile imediat învecinate încă 
nu putem şti . Fapt este că o cultură carpatică Prebabadag (continuatoare 
a culturii Monteoru) ocupă în etapa finală a epocii bronzului estul Mun
teniei şi Dobrogea şi asimilînd puternice influenţe apusene contribuie 
la formarea primului orizont hallstattian. 

10 v . Pâr van, op. cit., p . 429. 
Jl V. Canarache, Consideraţii asupra unei statui inedite din timpul orinduiriî 

comunei primitive în Dobrogea, se/v, IV, 1953, 3-4, p. 717- 720. 

57 



QUELQUES PROBLEMES DE VEPOQUE DU BRONZE EN DOBROUDJA 

L'~poqt1C du bronze en Dobroudja est peu connue. Recemmcnt an a pu 
-definir la eul ture de type Coslogeni, qui a domine au XIve- xue s.av.n.e. en 
Dobrouclja et au sud-est de la Muntenie. Mais nous ne connaissons aucun site 
dans la Dobroudja, situe entre la eul ture Cernavodă II I (de la periode de transition 
de l'eneolithique it l\~poque du bronze) et la clIltm'c Coslogeni, c'est-a-dire, d\tnc 
maniere approximative, de la periode des XVlIle-XVe s.av.n.e. 

En 1924, dans un tertre de Hamangia, particllement detrui t, on a retrouve 
toule une serie de fragments de potetie ceramique, la mandibule d'un squelette 
humain, une massue spherique en pierre ei la granele statue-mcnhir. (V. Pârvan, 
Dacia, II, 1925, p. 422-429). Les fouilles de 1952 ant prouve que les fragments 
en ceramiquc appartiennent a l'epoque neolithiquc (culture Hamangia). On a ega
lement decouvert il cette accasion deux tom beau x ci aCre rouge. On estima que 
ces tombes, y compris la statue-menhir, datent de la peri ode de h'ansition de 
l'eneolithique â l'epoque du bronze. En reexaminant ce probleme, en partant d'un 
vase trouve dans la tombe 1. ainsi que de la statue-menhir, nous estimons que 
les tombes datent, en plein, de l'epoque du bronze. Il y a en Dobroudja des 
milliers de tumulus non explores, el aucun site du bronze primitif ct moyen. Il 
est tres probable qu'aux epoquE's respectives il y avait dans cette con trec des 
populations de bcrgers, similaircs a celles du nord de la Mer Noirc et qui etaient 
cnterrees dans ccs tumulus. Mais il est difficile d 'identifier !curs habitats 
temporaires. 

FRAGEN DER BRONZEZEIT IN DER DOBRUDSCHA 

Zusam.menfaSSU1tg 

Die Bronzezeit in der Dobrudscha isi wenig bekannt. Neuerdings wUl·de die 
Coslogeni-Kultur bestimmt, die die Dobrudscha und dcn Sudostcn Munteniens 
im 14.- 12. Jh.v.u.Z. umfante. Zwischcn der Cernavoda III -Kul tur aus der Dber
gangszeit von der Steinkupferzeit zur Bronze und der Coslogeni-Kultur, d.h. etwa 
aus der Zeit vom 18. bis zum 15. Jh.v.u.Z. jst jn der Dobrudscha keine Siedlung 
bekannt. 

Im Jahre 1924 \:vw'den in einem teiIweise zerstorten Hugel in Hamangia 
ei ne Reihe von keramischen Bruchstilcken gefunden, die Mandibel eines Menschen
skelettes, eine kugelformige Steinkeule und die groBe Menhirstatue (V. Pârvan, 
~,Dacia" , II, 1925, S. 4·22-429) . Die Ausgrabungen des Jahres 1925 haben ergeben, 
daB die Keramikscherben der Jungsteinzeit angehol'en (Hamangia-Kultur). Es 
w urden damals auch zwei- Ockergdiber aufgedeckt und geschătzt. daB sie zu
sammen mit dem Menhir-Denkmal aus der Lrbergangsperiode von der Steinkupfer
zeit zur Bronze stammen. Bei der erneuten Untersuchung, die anlăJ3lich ein'es 
GefăBfundes in CI'. 1 und auch fUr clie Menhirstatuc unternommen wurde, hat 
sich ergeben, daB die Grăber aus der reifen Bl'onzezeit datieren. In der Dobrudscha 
gibt es tausende von undurchforschten Tumuli und keine einzige Siedlung deL' 
friihen oder mittleren Bronze. Es ist sehr wahrscheinlich, daB in den betreffenden 
Zeitabschnitten in der Dobrudscha Hirtenstamme gelebt haben, so wie die im 
Norden des Schwarzen Meeres, die in den Grabhugeln bestattet \Vurden. Ihre 
kurzfristigen Siedlungen sind schwer zu erkennen. 


