
N. II!\RTUCHE 

LN KOL ASPECT CL"LTlJRAL DE LA SF!RŞITVL EPOCII 
BRONZULUI LA DUNAREA DE JOS 

Documentarea arheologică actuală privind epoca bronzului în gene
ral în regiunile extracarpatice ale ţării noastre este în etapa actuală 
simţitor îmbogăţită. 

In schimb, zona sudică şi nord-estică a Munteniei. precum şi Do
"bragea, răn1În încă tributal'€ in privinţa cunoaşterii unOr anumite etape 
ale epocii bl'onzului. Trebuie recunoscute ca foarte meritorii,. rezul
tatele cercetărilor în ultimii 15 ani in această zonă. Ele au adus o serioasă 
oontribuţie la formularea unor concluzii noi asupra sfîrşitului eneoliti
cului, perioadei de tranziţie spre epoca bronzului şi începutului primei 
epoci a fierului. Pe teritoriul Dobrogei, ca urmare a cercetărilor de la 
Cernavoda ale prof. D. Berciu, începute în 1956, se descoperă aici o nouă 
cultură materială, care marchează sfîrşitul eneoliticului, denumită încă 
de pe atunci cultura Cernavodă I '. Celelalte două culturi, identificate 
în aceea perioadă, Cernavodă II şi III, acopăr din punct de vedere cro
nologic, perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului. Cerce
tări,le arheologice ulterioare aveau să ducă la descoperirea de noi aşe

zări aparţinînd celOl' trei culturi (Cernavoda 1, II, III), atît în Dobrogea 
cît şi în estul, dar mai ales în tot sudul Munteniei, de-a lungul Dunării. 

într-o lucrare de sinteză, bogat documentată, S. Morintz şi P. Ro
man au clarificat cel puţin pentru etapa actuală, la modul riguros ştiin
ţific, problema celor trei culturi amintite 2. P entru zona de nord-est a 
Munteniei .espectiv şi actua:lul teritoriu al jud. Brăila, cultura Cerna
voda I este binecunoscută datorită săpăturilor de amploare încheiate anul 

1 D. Bcrciu, Din istoria Dobrogei, voI. r, Hl65. p. 57- 65: idem, Contribuţii 
la pl'oblemele neolitictdui in România in lumina noilor cercetări, 1961. p. 135 şi 
urm. ; idem, Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, 1966, p. 140. 

2 S. Modntz şi P. Roman , Aspekte des A'I1sgangs des AneolithikttJns tind 
cleI' Ubergangsstuje zur Bronzezeit im Raum cler Niedenlonau, în Dacia, N.S., XII, 
1968, p. 45-128; idcm . . 4 supra perioadei de b'ecere de la eneolitic la ţpoca 
bronzului la Dunărea ele Jos. serv, 1868, 4, p. 553-571. 

PanUca, 5 59 



acesta în aşezarea de la Rîmnicelu 3 şi din necropola de la Brăiliţa li. 
Cercetările de la Rîmnicelu au stabilit definitiv caracterele proprii ale 
culturii Cernavodă 1, şi in special au elucidat problema sincronismelol' 
cu cultura Cucuteni B 2. reprezentată cantitativ în proporţie de aproape 
500./0, faţă de materialul cernavodean. Dacă aşa se prezintă situaţia 
pentru sfîrşitul eneoEticului şi perioada de tranziţie în zona de care ne 
ocupăm, în schimb nu ştim decît prea puţin despre bronzul timpuriu 
şi mijlociu. Prof. D. Berciu încerca, pe baza documentaţiei arheologice 
de care disf1Unea atunci, să acopere prin existenţa celor trei culturi 
Cernavoda, considerate raze, o bună parte din epoca bronzului, cel puţin 
pînă în faza mijlocie 5. Pe baza unor descoperiri sporadice făcute 'in 
Dobrogea, D. Berciu considera că cultura Tei este atestată şi în această 
regiune 6. 

In stinga Dunării, în judeţul Brăila, a fost făcută o singură desco
perire aparţinînd în mod cert culturii Tei II, în mormîntul de la pepi
niera Baldovineşti 7. 

Care este situaţia bronzului final şi a perioadei de tranziţie spre 
Hallstatt la Dunărea de Jos? Din acest punct de vedere prof. D. Berciu 
~.dmite că pe fondul autohton, respectiv cernavodean, care ar fi putut 
pl'Obabil dăinui şi evolua spre noi forme pînă în ultima perioadă a epocii 
bronzului, s-au grefat elemente tirzii ale culturii Tei care pătrunsese 
în Dobrogea 8 Posibilitatea prelungirii elementelor cernavodene pînă în 
etapa tîrzie a bronzului şi a relaţiilor acestora cu cultura Tei, considerăn1, 
avînd în vedere totalitatea descoperirilor, că nu mai poate fi susţinută. 
Cele mai recente cercetări şi descopedri au dovedit că cultura Cerna
voda r, reprezintă din punct de vedere cronologic, sfirşitul eneoliticului, 
iar Cernavoda II şi III, nu sînt simple ifaze, ci culturi independente, care 
acoperiî in timp, perioada de tranziţie de la epoca neolitică la eppca 
bronzului 9 Ca·re vor fi culturile materiale din bronzul timpuriu şi mij
lociu din nord-estul, sud-estul Munteniei şi Dobrogea, nu ştim cu certi
tudine. Descoperirile sporadice aparţinînd culturii Tei, spun deocamdată 
prea puţin, pentru a se trage o concluzie sigură. 

Este însă cert că pentru o bună parte din teritoriul Munteniei, 
etapa finală a epocii bronzului este reprezentată de purtătorii culturii 

:J Săpăturile arheologice de la Rîmnicelu s-au desfăşurat in tre i campanH: 
1968, 1969 şi 1970, executate de N. Harţl..lche şi F. Anastasiu. Materialul se află 
rn studiu. 

~ N . Harţuche şi 1. T. Dragomir, Săpătllrile arheologice de la Bl'ăil-iţa , în 
Materiale, voI. III, 1957, p. 129- 147; N . Harţuche, Săpăturile arheol,ogice de la 
BT(1iliţa, "În Materiale, vo1. V, 1959, p. 221-230; N . Harţuche şi F. Anastasiu, 
BrăiZiţa, 1968, p. 18. şi urm.; 1. T. Dragomir, Necropola tumulară de la Brăiliţa, 
'in Materiale, voI. V, 1959, p. 684 şi urm.; N. Harţuche, Repertoriul arheologic al 
jud. Brăila, în curs de publicare. Manuscris, p. 7 ş i urrn. 

5 D. Berciu, Operele citate la nota nI'. l. 
IJ D. Berciu, Din istoria Dobrogei , vo1. r, p. 65. 
7 N. Harţuche şi ~'. Anastasiu, Un mormint aparţinînd culturii Tei, în Re

vista M"l.lzeelor, II, 1965, p. 367. 
S D. Berciu, op. cit., p. 67. 
9 S. Morintz şi P. Roman, op. cit., Dacia, Xll, p . 45-128. 
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Noua, pe care îi întîlnim ŞI In Moldova şi în Transilvania. Dobrogea este 
în această vreme afectată de triburile Noua? Docun1en ta rea arheologică 
atestă prezenţa acestei culturi aici? P raf. D. Berciu atribuie unele des
coperiri întîmplătoare, ca cele de la Hîrşova. Lin1anu, Ceamurlia şi MIăji
tul Florilor, culturii Noua, care a r avea la bază, după părerea sa, un 
factor meridional ce a afectat şi te ri toriul Dobrogei şi care în acelaşi timp 
i-ar fi imprimat acestei culturi o notă particulară, ce duce la o variantă 
pontică a culturii Noua, particularitate care s-a in1primat (prin acelaşi 
element meridional) şi complexelor culturale din estul Munteniei 10. 

S. Mornitz afirmă că materialul din unele puncte amintite de D. Berciu, 
aparţin culturii Babadag 11 . A. Florescu aminteşte de asemenea despre 
descoperirea în D obrogea a unor matel'iale ce pot fi atribuite culturii 
Noua 12. 

R ezultatele cercetărilor lui S . Marintz, bazate p e descoperiri mai 
vechi şi mai recente. infirmă sau completează unele păreri asupra pe
rioadei finale a epocii bronzului din zona Dunării de Jos. Recent, S . Mo
rintz sen1nează în colaborare cu N. Anghelescu un articol în care încearcă 
să rezolve, in stadiu.l actual al cercetărilor , problema bronzu1ui f inal din 
sud-estul IVlunteniei şi Dobrogea, prin identificarea u n ei culturi noi , cu 
caraclere proprii, denumită de autori cultura Coslogeni 1:1 . Fără .a face 
o discuţie asupra acestei culturi) mă voi opri, în treacăt~ asupra unor 
concluzii ale autorilor privind analogiile, originea şi încadrarea crono
logică, în scopul de a putea reliefa trăsăturile şi datarea noului aspect 
cultural p e care încercăm să-I prezentăn1 noi. Autorii încearcă şi se 
pare că reuşesc, să eviden tieze caracterele proprii şi originalitatea culturii 
CoslogenL legînd-o sau comparînd-o cu culturi1e contemporane din re
giunea din jur. Ei al·aLă ce este propriu acest€i culturi şi ce are comun 
cu celelalte. Baza materialului ele studiu privind geneza sau sincronis
mele o constituie cel'amica şi tipul de aşezare, 

Forn1ele ş i ornan1entarea vnselor ceramice atestă s trîn se legături 
cu con1plexul cultural Sabatinovka-Noua . Elemente care reclamă origina
litatea acestei culturi. detasînd-o de complexul Sabatinovka-Noua, sînt 
întîlnite şi în alte culturi ca : Monteoru II a şi II b, Tei V, sau în culturile 
br onzulu i balcano-dunărean (Plovdiv, Vraţa, Zin1nicea). Pentru exem
p lificarea legăturilor cu unele din complexele culturale amintite am 
reţinut cîteva din elementele C01nune şi necomuneale ceramicei Coslo
geni : vasele în formă de sac, cu bandă în relief, frecvente în Coslogeni, 
sînt comune şi complexului Sabatinovka-Noua , culturii Monteoru 1 a, 
.ş i mai ales II a şi II b. ) ~S trachina cu tiv" nu apare în Sabatinovka-Noua, 
dar î şi găseşt.e analogii în M onteoru II b, Tei V şi bronzul balcanQ
dunărean . 

J(I D. BCl'ci u, O}J. cit., p . 68-69. 
11 S. MorÎntz şi N . Anghclcscll . O nOI/ă cultură a epocii bro nzului În Româ

nia. Ctlltura d e tip Coslogeni. în SCIV, 3, 1970, p. 314, nota nr. 8. 
1 ~ A. C. Flore scll, Contri.buţii la cunoaşterea c-ulturii Natia, în Arheologia 

lIJoldo !;f'i. II-III, 1964, p. 199 (nota 198). 
J:) S. Morintz şi N. Anghelcscll, op. cit., p. 3Î3-4 15. 
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Ornamentarea ceramicii CoslogeŢli , aproape inexistentă, o apropie 
de complexul Sabatinovka-Nou)\ ş i de bronzul final balcano-dunărean şi 
o deosebeşte de culturile Monteoru şi Tei. Puţi nele ornamente incizate, 
ca triun'ghiurile cu haşuri, benzile de linii şi puncte, ,apropie aceasta 
cultură de Monteoru şi Noua. Din exemplele citate reiese că cultura 
Coslogeni are oarecum un caracter eterogen: dar, că legăturile cele n1ai 
puternice le păstrează cu complexul Sabalinovka-Noua, iar cu celelalte 
culturi: Monteoru, Tei , bronzul ba1cano-dunărean, are numai unele cores
pondenţe, deosebindu-se de acestea. Din punct de vedere cronologic, 
cultura Coslogeni se plasează la sfîrş itui epocii bronzului, sfîrşind ca şi 
cultura Noua în pragul Hall slattului. în nici un caz nu există o legătură 
intre cultura Coslogeni şi Babadag 1. Elemente de caracter nehallstattian 
din cultura Babadag vin pe o altă filieră reprezentată de un aspect cul
tural descoperit nu demult în jud. Brăila, la Rîmnicelu" şi Sihleanu '5. 

In raza cam. Rîmnicelu, pe terasa de pe malul drept al Buzăului, 
in aproplere de locul numit "La oglindăU , s-au descoperit două morminte 
de inhumaţie cu scheletele în poziţia chircită , fiecare avînd ca ofrandă 
cîte un vas ceramic aşezat lîngă craniu. Cele două vase au forma de ceşti 
de dimensiuni mijlocii, lucrate din pastă de calitate bună, acoperite cu 
slip de culoare cenuşie şi gălbuie-castanie, păstrînd urme de lustruire. 
Ambele vase au corpul în formă de calotă emisferică, gîtul înalt ş i sînt 
prevăzute cu cîte o toartă bandată supraînălţată . Unul din vase are pe 
umăr ornamente formate din linii orizontale incizate: proeminenţe mame
lonare şi două şiruri de romburi incizate, un1plute în interior cu haşuri, 
fig, 4. Oelălaltt exemplar este decorat tot pe zona umărului cu dauă 
linii para1lele între care s-au executat grupuri de cîte 5-7 haşuri inci
zate, înclinate spre dreapta şi spre stînga, formînd un adevărat zig-zag, 
fig. 3 a, b. La aproximativ 500 m către nord de punctul unde s-au des
coperit cele două morminte, au fost recoltate de la suprafaţa solului 
arabil fragmente de vase şi ceşti, asemănătoare cu cele din morminte. 
Unul din fragmente, are suprafaţa lustruită şi ornamentată cu o bandă 
de 4 linii paralele, dispusă în formă de ghirlandă, fig. 5/ l. 

Pe teritoriul satului Sihleanu, com. Scorţaru Nou, tot pe terasa 
Buzăului , la distanţa de aproximativ 7 km spre est de com. Rîmnicelu, 
la locul numit "muchea", în via C.A.P., se află un teren foarte nisipos 
care sub acţiunea vîntului formează mici dune. Lîngă marginea te rasei, 
unde nisipul este permanent purtat de vînt s-a format o groapă In jurul 
căreia se găsesc numeroase fragmente de vase, datînd din epoci diferite : 
unele aparţinînd perioadei de care ne ocupăm, altele culturii geto-dace, 
secolul III î.e.n şi ·cele mai nume,·oase din sec. IV e .n. Un sondaj efec
tuat aici nu a dus la un rezultat straligrafic pozitiv. Materialul arheologic 

H F. Anastasiu ş i N. Harţll che, Cercetări şi descoperi.ri arheologice în raio
nul Rrăila, în Danubius, I, 1967, p. 19-39; N . Harl.uche. Repertoriul arheologic 
al jud. Brăila, m ss. p. 32. 

J3 Săpăluril c de la Sihlean u au fost executate de către F. Anastasiu şi 
N. Ha]'ţuche în anii 1968-1970 j N. Harţllchc. Ifeperf·oriul arheologic al jud. Brăila, 
m ss. p. :38. 
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J!'ig. 1. P rufilc de vase şi f ragmente cenlmicc omaIllcn[a tc cu t riun gh iud 

inciz3. te, ele la Sihlcanu. 

FIg. 2. - Fragmente cCI'amice Ornamcntatc cu proeminenţe, benzi ele linii incizate 
şi c€'l'curi imprimate, descoperite în aşezarea de la Sihleanu. 



a 

b 
Fig. 3 a ş i b. - Vas-ceaşcă dintr-un mOi'mint ele 1[\ Rimnicelu. 



Fig. 4. - Vas-ceaşcă descoperit in al doilea mormint de la Rîmnicelu. 

este amestecat, neputind surprinde nivelele de cultură pe care le indică 
materialele' desco[lerite. Sperăm ca săpăturile ce le vom executa în supra
faţa plan tată cu vie să aducă unele IămUliri. Intregul material ceramic 
"parţinind noului aspect cultural se prezintă in stare fragmentară, fapt 
care face dificilă determinarea precisă a formei vaselor. Totuşi , chiar 
în această situaţie el este suficient de concludent. Din punct de vedere 
al tehnicii de preparare a pastei, se disting două categorii: a) ceramică 
grosolană executată din pastă care conţine ca degresant o n1are cantitate 
de cioburi pisate şi pietricele. Pereţii acestor vase sint groşi, iar supra
faţa este acoperită cu un strat superficial de lut. Culoarea pastei la 
exterior este cărămizie, iar în spărtură brună-cenuşie. fig. 1/5, 6. Majori
tc.'ltea l'€cipierltelop au forma bitronconică, cu buza uşor răsIrîntă şi 
rotunjită la exterior. Can titativ, vasele din această grupă sînt puţine şi 
lipsite de decor. b) - ceramica semifină şi fină confecţ.ionată din pastă 
al easă, conţine ca degresant o n1are cantitate de cioburi pisate şi nisip. 
Cantitatea degresantului variază în funcţie de dimensiunile vasului şi 

gl'osi.Inea pereţilor. La vasele din pastă fină procentul este mai redus, 
pasta este foarte compactă, iar suprafaţa este acoperită cu un strat fin 
de slip, cu aspect mat, pe cind la cele cu pastă semifină, cioburile pisate 
sînt într-o canLitate mai mare. vizibile nu numai în spărtură, dar şi pe 
suprafaţa vasului. Majoritatea exemplarelor din cea de a doua grupă au 
-culoarea castaniu-cenuşie. uneori cu pete bl~une, iar în spărtură cenuşie 
sau brună, fig. 5 ; 6 1-5. Forme. Cu toată starea fragmentară a cera
n1icii se pot totuşi determina dimensiunile ş i forma unor vase. Ca di
rnensi uni. domină exemplarele mari ş i mijlocii. Din punct de vedere al 
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1 

}'lg. 5. - 1, 2, fragmente ccram lce d in a~c/.arca d e la Rîmnicclu. 3-5, fragmente 
cu proeminenţe din a1czarca de la Sihlca nu. 



formelor) repertoriul nu este pre2. bogat. Vasele de din1ensiuni mari au 
gîtul relativ înalt, mai mult sau mai puţin arcuit spre interior, buza ev2.
zată şi rotunjită, iar la unele exemplare este supeliicial îngroşată pe 
partea exterioară, fig. 6/2-3 . Corpul acestora este bombat în partea cen
trală, avînd în unele cazuri umărul inarcat cu una sau două linii para
lele incizate) dispuse orizontal. Vasele de dimensiuni mijlocii au forn1a 
bitronconică, cu gîtul relativ înalt şi corpul uşor bombat în partea cen
trală. Cea de a treiEl formă care este mai frecventă, este ceaşca cu corpul 
globular prevăzută cu o toartă bctndată supraînălţată, uşor· alveolată 
(tradiţia ansei lunata). Decorul ca tehnică şi motivistică este destul de 
unitar. Mai puţin frecvent este decorul în relief, acest.a constînd din 
proeminenţe mamelonare, tronconice sau semiovale alungite, dispuse pe 
umăr sau pe partea de maximă curbură a vasului. Cînd proeminenţe-le 
sînt de dimensiuni mici, nu sînt însoţite de nici un alt decor, pe cînd 
cele mamelonare, mai n1ari, au baza delin1itată de două linii paralele 
superficial incizate şi executate cu stîngăcie, fig . 2/2, 3, 5 ; 5/3-5 ; 6/6. 
Ornamentul incizat, ca zonă de dispunere pe corpul vasului şi ca motiv, 
este foarte unital'. Atît vasele bitronconice cu corpul bombat, cit şi ceştile, 
au ornam.entat aproape în exclusivitate umărul şi zona superioară a 
corpului. Umărul este totdeauna evidenţiat cu o bandă de două, trei Jinii 
paralele orizontale. La baza acestor benzi s-au executat triunghiuri cu 
vîrful în jos, către fundul vasului. formate din două sau trei linii para
lele, ori din cîte o singură linie, uD1plute în interior cu haşuri verticale 
sau uşor înclina te, fig . 1/ 11-12 ; 2/4, 6, 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10. Pe două frag
menLe orna menta te cu 1.riunghiul"Î, Ulnplute in interior cu haşuri, acestea 
lasă impresia unor impunsătul"i succesive superficiale, fig. 9/4 ; 1013. Tri
unghimile sînt totdeauna legate între ele la bază, dînd aspectul unui 
zig-zag. Pe două fragmente dintr-un vas cu gîtul înalt) ornamentul de pe 
l~m~r este extins şi în zona gîtului. Acesta constă din benzi de linii 
paralele distanţate între ele, iar spaţiile respective sînt umplute cu şiruri 
de puncte impl'in1a te, dispuse de asemenea orizontal. De la baza acestor 
benzi, pe corp, s-au executat ttiunghiuri umplute cu haşuri oblice, 
fig, 217, 8 ; 9/ 1, 2. 

După această succintă descriere a materialului din cele două loca
Jităţi: Rîmnicelu şi Sihleanu, reiese că el este asemănător ca pastă 

formă şi decor, reclamînd astfel contemporaneitatea lor şi apartenenţa 
la acelaşi aspect cultural. 

Problema care trebuie )Ilămurită este aceea de a se stabili dacă 
aceste materiale reprezintă un aspect cuil.tural nou faţă de ceea ce noi 
cunoaştem pînă în prezent, a genezei, sincronismelor şi încadrării crono
logice. 

In ·.zona de nord-est şi sud a Munteniei şi în Dobrogea) la sfîrşitul 
epocii b ronzului sînt cunoscute culturile Noua şi CosJogeni. 

Dacă sud-estul Munteniei şi o parte din Dobrogea, în etapa finală 
a bronzului sînt ocupate de purtătorii ' 'Culturii Coslogeni, în zona Brăilei 
cultura Noua-Sabatinovka este pl'ezentă în două staţiuni Brăiliţa şi Ma-
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Fig. 6. - T Ual-tii s lipraînă l ţaoiă şi fragmente de vase de la Sihl ea n u.' 
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Fig. 7. - l;'ragmenie de cel"amică fină Cli ornamente inci;.mtc. de la Sihlcan u. 

raloiu (pe Buzău) JG. Ar fi deci firesc, ca materialul pescoperit la Rîmni
celu şi Sihleanu, să conţină unele elemente comune culturii Noua sau 
contemporanei sale sudice, Coslogeni. 01', {practic, asemenea elemente nu 
intîlnim. Aplicînd metoda de studiu compar~tiv, constatăm că materia-

/(j N. T-farţuchc ş i F. Anasiasiu. BI'ăiliţa, 1968, p. 24-:!5, pL 58; F . Anastasiu 
şi N. Harţuche , op. ci!., în Dant/bius, 1, p. 27 . 
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3 

Fig. B. Fragmente de vase cu decor incizat, ele la Sih!eanu. 

lul nost.ru îşi găseste unele corespondenţe (pastă, formă şi decor) în 
cultura UV1onteoI'u şi Tei, despre care nu ştim precis, măsura în: care 
a cestea vor fi pătruns in etapele lor f inal e către sud-estul Munteniei. Se 
pare totuşi că o parte din populaţia monteoreană migrează în etapa finală 
ş i spre alte direcţii decît cea a dealurilor subcarpatice. Nu este exclus 
ca unele elen1ente care ne apropie de cultura Te i, sesizate pe ceramica 
de la Sihleanu şi Rimnicelu, să fie transmisă de către purtătorii culturii 
Monteoru, :deoarece este ştiu t că importuri Tei (III) încep să apară în 
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FIg. 9. - 1-:, fragmente de vase cu triunghiuri haşurate ş i cercuri imprimate. 
4, fragment de ceaşcă, toate descoperite la Sihleanu. 

cultura Monteoru II " . Este tot atit de posibilă şi o pătrundere a ele
n1entelor Tei spre răsărit , în fazele tîrzii, aşa după cun1 faza .Tei II este 
dovedită În judeţul Brăila 18. Deplasarea populaţiei monteorene în faza II 
spre alte direcţii , ar ;putea fi provocată de pătrunderea elementelor Sa
batinovka către sud (venită din regiunea nord-vest pontică), care cores-

11 V. Lcahu, Cult1l1'a T ei, p . 162: 1. Nestor, Raport general asupra săpăt ul'ilor 
de la Să7'ata Monteont.. i n Raport asupra activităţii Mu::euhti naţional de a1ltichii:ăţi, 
In an ii 1942 ş i ]94:~, p. 20-29. 

1::! N. Harţuche şi F. Anastasiu, op. cit., în Re'vista Mtlzee lor , II, )965, p . 367. 
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3 

Fig. 10. F'l"agmen te de vase cu ornamente incizate, descOpCl'i te la S ihlcanu. 

punde cu construcţia primelor fortificaţii pe cetăţuia de la Monteoru Ja. 
Pătrunderea unor }elemente n1onteroene spre estul Munteniei nu este 
exclus să fi avut loc şi din Moldova, din aria culturii Costişa, unde tri
unghiurile cu haşuri sînt frecvente ~w, sau, din sudul acestei /provincii .• 

J() S . Morintz şi N. Anghelescu, op. cit., SCIV, 3, J970, p . 410 şi nota ni', RO. 
10 A. Vulpe şi M . Zamoştean u , Săpăturile ele la Costişa, in Materiale, voI. VII I, 

1962, p. 309 şi urm. , fi g. -4 ş i 5. 
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unde elementele monteorene tîrzii sînt Întîlnite în nlormintele de la 
Balinteşti-Cioinagi, jud. Galaţi ". Trebuie reţinut că hn contextul acestor 
deplasări şi interpătrunderi de populaţii ale culturilor de la sfîrşitul epocii 
bronzului, a luat naştere noul aspect cultural descoperit ,n zona Brăil ei. 
Apariţia lui corespunde în parte cu sfîrşitul complexului Sabatinovka
Noua, Coslogeni, sau reprezintă o anumită etapă din Iperioada car€ face 
trecerea spre Hallstalt ? Fără a exista celiitudinea că noul aspect cultural 
este contemporan cu sfîrşitul culturii Coslogeni, ,'Sau este mai apropiat 
de cultura Babadag I, el se plasează undeva Între aceste două culturi, 
corespunzînd precis aspectului cultural numit provizoriu Prebabadag 2:!'. 

Elementele Jllehallstattiene pe care le conţine cultura Babadag, ca : 
benzile de linii in formă de ghirlandă, de valuri, de linii paralele inci
zate, de împ'unsături sau proeminenţe nlamelonare cu baza încadrată de 
linii incizate, -'Înexistente sau foarte l~al'e în culturile Sabatinovka-Noua 
şi Coslogeni, au fost transmise culturii. Babadag de purtătorii noului 
aspect CUltUl'al pe care propunem să fie denumit aspectul cultural Sih
leanu şi care ar înlocui termenul provizoriu de Prebabadag, folosit 
pînă acUlU. 

Sintem abia la început, cind materialele care au avut nlenÎrea să 
contureze acest nou aspect cultuml, aici la Dunărea de Jos, .sînt puţine . 

Cercetările viitoare care se vor efectua atit pe teritoriul Dobrogei, 
cît şi in stînga Dunării, Vot' îmbogăţi cunoJ.şterea aspectului cultural des
pre care am discutat, pe măsură ce numărul descoperirilor se va înnlulţi. 

UN NOUVEL ASPECT CULTUREL A LA FIN DE L'EPOQUE DE BRONZE, 

DANS LE BAS-DANUBE 

Resume 

L'autcur sai sit et prouvc rcxistence d·un nouvcl aspect culturcl dans la 
zone du B?_, -Danube, â la fin de l'epoque de bronzc. La ffie thodologic de la 
r echcrche est Ia suivantc : on constate que les dernieres annces ont enrichi de 
nouvelles clonnecs les connaissances sur la fin de reneolithiquc, c'cst-a-dire sur 
la pC'riode de transltion v('rs repoque du brom:e et le debut de la premiere epoque 
du fer . Parmi ces pl'oblemes, un intel'(~t tout special comporlent les invcstigations 
du pl·ofcsscur D. Bcrcill El Cernavodă. ainsi que les eclaircissemcnts theol'iques 
sur les culturcs de Ccrnavodă 1, II et 1 II, dus aux cherchcurs S. l'vlorintz ct 
P. Roman. 

L'autcur ajoute aussi crautrcs explications preliminaires, neccssair·cs pour 
faire comprendre raspect qu'il se propose de presentcr. Ainsi il s'al'retc sur l'etnele 
conccl'I1ant le probleme du bronze final, du sud-est de la Muntcnîe C't de la 
Dobrouclja, etude rccernment parue et ou les auieurs, S. MorÎntz et N. Anghclcscu, 
idcntifient une nouvclIe culture, nommee Coslogeni. 

::!J ivI. Petrescu-Dimboviţa, Raport asupra săpăturilor din jud. Covurlui şi 
T'utova, în SeIV, I , 1950. p. 63 şi urm. 

:!:! S. Morintz şi N. AngheIescu, O]). cit., în SCIV, 3, 1970, p. 41~, 413. 

73 



Si l'on compare les caracteres propres il. la culture Coslogeni il. ceux du 
complexe Sabatinovka-Noua. an arrive il etabli ,' les points communs. aussi bien 
que les differences dans le domaine de la poteric ceramique, de l'ornamcntation, etc . . 

Apres ces explications pn?liminaires, l'auteur observe que "les elcments 
a cat'acte,·c non-hallstaUien ele la cui tu re Babadag ont penetre par tIne autre 
filiere. rcpresentee pa,· un aspect cultUl'el, decouvC!'t, il n'y a pas longtemps, 
il RîmniceJu et â Sihleanu, dans le district de Brăila". 

Pour la documentatîon. on etudie le matericI ceramique decouvert, du 
point de vue de sa composition. de sa fOl 'me et de son ornemcntalion. 

Les conclusions etablissen t, en premiei' lieu, le caractere conlemporain des 
matcriaux decollverts il Rîmnicelu et el Sihleanl.l. 

l.;au leur constate ensuite que ce materieI ne contient pas, comme il aurait 
ele tout natl.lrel dans ceHe region, des elcmcnts communs aux cultures Noua et 
Coslogeni. Par contre, an trouve des correspondances avec les cultures Monteoru 
et 'rei, ce qui fait supposer qlle ccrtains elem ents Tei auraient etc transmis par 
les representants de la culturc Montcoru; mais il est tout aussi possiblc qu'aux 
epoques tardives des elE~ments Tei aient penCtre vers l'est. 

QlIant it leul' clatation, l 'argumentation mEme a la conclusion que le nouvel 
aspec t Cllltllrei - 3uquel l'autelll' proposc le nom de Sihleanu - se sitllC entre 
l' ctapc finale de la culture Coslogeni et le debut de la cl1ltl1rc Babaclag, et 
correspond â l'aspect cultUl'el nomme, pl'ovisoi rement, Pl'I?-Babaclag. 

Fig. l. 

Fig. o 

Fig. o . 

Fig. 4. 
Fig. 5. 

Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. D. 

Fig. 10. 

- Pl"Ofils de vascs et fragments en ceramique, ornementes de tt'iangles 
incises, de Sihlcanll. 
Fragmen ts en ceramiqlle, orn cmcntes de proeminences, ban des de lignes 
incisees et cercles imprimes. decouverts dans le site de Sihlcanu. 
a et b. Vase-tasse, d'une tombe de Rimnicelu. 
Vase-tasse, decouvert dans la seconde tombe de Rîmnicelll. 
1, 2, fragments en ceramique, du site ele Rimnicelu; 3-5, fragments 
it p!'Ocmincnccs, du site de Sihlcanll. 
Anse slI l'elevcC' et fragments de vases de Sihleanu. 
Fragments en ceramique fine, el Ornemcnts incises, de Sihleanu. 
Fragments de vases a decor incise, de Sihleanu. 
1, 2. f ragments de vases el triangles hachllres ct cereles imp,-imes; 
4, fragment de tasse, dec0uverts, tous, a Sihleanu. 
Fragments de vases a ornemen ts incises, trouves a Sihleanu. 

F.IN NEUER KULTURAf'PEKT VOM AUSGANG DER BRONZEZEIT AN DER 
NIEDERDONAU 

ZusammellfassHng 

Die Verfasser vorliegenden Aufsatzes erkennen und be\veisen die Existenz 
einer neuen Kulturvariante an der untel'en Dona u am Ausgang der Bronzezeit. Die 
Methodologie der Forschung i5t dabei folgende: es \\'ird festgestcllt , daJ3 die Kennt
nissc "liber den Ausgang des Ăneolithikums, elen Obergang zur Brom:ezcH und den 
Beginn der ersten Eisenzei t in den letzten Jahren um nel1e Angaben angereichert 
wurden. lnnerhalb dieser Forschungen interessieren hauptsachlich diejenîgen von 
D. Berciu in Cernavodă, 50 \Vie die theoretischen Klarstellungen der Cernavoda I-, 
II-, III-Stufen, die den Kollegen S. Morintz und P. Roman zu verdanken sind. 

Der Verfasser beIaBt sic-h dann mit einer anderen Reihe von vorlăufigen 
ErJ\larungen, die erforderlich sind, um die vorgeschlagene Variante l-ichtig zu 
verstehen. Derart befaflt el' sich mit dem kUrzlich aus der Feder van S. lVIor in tz 



und N. Anghelescu erschienen Studium liber die Frage der ausgehenden Bronzezeit 
in Sildostmuntenien und der Dobrudsch3.. in dem clie Verfasser liber einen neue 
Kultur. die Coslogeni-Kultur, berichten. . 

OeI' Vergle ich der Merkmale der Coslogeni-Kullur mit denen des Kultul'
yerbandes Sabatinovka-Nolla, ergibt die gemeinsamen Punkte 50 \\"ie die Unter
schiede im Bereiche der Keramil.;:. der Ornamentik u.a. 

Nach diesen einfi.ihrenden Erklă!'ungen bemerkt cler Verfasser, elaH "die 
nicht-hallstattzeitlichen Elemente der Babadag-Kultul" au! einem anderen Wege 
eindringen, der van ei ner KlIlturvariante vertreten iS1, dic vor nicht allzu langer 
Zeit im Kreis Brăila, in Rîmnieelu und Sihleanu entdeek1 wurde:' 

Zur Dokumentation wird die Tonware vom Standpunkt der Tonpaste, dcr 
Form und der Ver~ierung untersueht. 

In den Sthlu13folgerungen wÎrd aut clie Gleiehzeitigkeit des Fundgutes von 
Rîmnteelu und Sihleanu hingewiescn. 

Der Verfasser stellt ferner test, dan das Fundgut I.:;eine den Kulturen Noua 
und Coslogeni gemeinsamen Elemente umfaGt, \Vie es fUr diese Gegend zu erwarten 
gewesen wăre. Hingegen erseheinen abel' Entspreehl.1ngen mit den Monteoru- und 
Tei-Kulturen, \Vas die Vermutung aufkommen lant, daB gewisse Tei-Elemente 
von den Monteol'I.1-Leuten li..i bermittelt wurden; ebenso moglich ist das Durch
dringen der Tei-Elemente nach Westen, das in elen Spatstufen stattfindet. 

"Obel' clie Zeitstellung zieht de r Verfasser seine SchlUsse, daB die neue Kultul'
variante, fUr die el' clic Bezeiehnung Sihlcanu vorschlăgt, zwischen die Endstufe 
der Coslogeni-Kultur und den Anfang der Babadag-Kultur einzU\veisen ist, und 
2\\'a1' entspl'cehend der Kulturvariante, elie den vorlaufigen Namen Prababadag tragt. 

Erkliirung cler Abbi1(bllgcn 

Abb. 1. - GeHiGprofile und keramisehe BruehsL:.i.cke, mit eingeritzten Dreiecken, 
Sihleanu. 

Abb. 2. - Keramische BruC'hsWcI.::.e. mit Warzen, Ritzlinienbandern und eingedrlick-
len Kreisen. Siedlung von Sihleanu. 

Abb. 3 a, b. - Se hale aus einem Grab in Rimnicelu. 
Abb. 4. - Sehal€: aus dern zweiten Gl"C!.b von Rimnicelu. 
Abb. 5. - 1, 2, Keramische Bruchsti.icli:e aus der Siedlung von RÎmnicelu; 3-5, 

Bruchsti..icke mit '''larzen aus del' Sicdlung von Sihleanu . 
Abb. 6. - DbersUindiger Henkel und GefăGbruchsti.icl:e a us Sihleanu. 
Abb. 7. - BruchstUcke von fei ner Ker:.lmik mit Ritzverzierung. Siltleanu. 
Abb. 3. - Bruehsti.lcke von ritzmustervenierten Genil1en. Sihleanu. 
Abb. 9. - 1. 2, GefiH3bruehsR.icke mit schraffierten Dr'eiecken und eingedri.ickten 

Kreisen; 4, Schalenbruchsti.icl~ alle au,> Sihleanu. 
Abb. 11). - Ritzmusterverzierte GefăGbl"uchstUcke, Sihleanu. 


