ANGVSTIA, l , 1 996 . p.

67-78

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND ORIGINEA CULTURII NOUA
Valeriu Cavruc
În contextul transfonnărilor profunde de ordin economic, demografic cultural şi
spiritual ce au marcat trecerea de la bronzul m ijlociu la bronzul tîrziu, pe teritoriul ce
cuprinde aproape toată Transilvania, Moldova, j um!itatea de nord a B asarabiei şi Ucraina
Subcarpatică, s-a constituit cultura Noua. În bronzul mij lociu acest teritoriu făcea parte din
ariile mai multor fonnaţiuni arheologice: Wietenberg (Transi lvania), Ciomortan (Sud - Estul
Transilvaniei), Costişa (Nord-Vestul Moldovei), Monteoru (jumătatea de sud a Moldovei şi
nord-estul Munteniei), Komarow (Ucraina Subcarpatică şi nordul Basarabiei), cultura eera
micii cu mai multe brâuri (CCMB) (Basarabia, cu pătrunderi în Moldova, nord-estul
Munteniei şi Dobrogea). Î n cazul grupului Ciomortan precizăm că deocamdată nu excludem
posibil itatea ca acesta să reprezinte un amalgam local între culturi le Wietenberg ş i Costişa,
iar în ceea ce priveşte cultura Costişa, menţionăm că aceasta nu atinge în timp începutul cul
turii Noua şi, respectiv, nu se ştie ce culturii a precedat în mod nemij locit începutul culturii
Noua în nordul Moldovei. Este posibp ca în perioada respectivii această zonă să

fi

fost

stăpânită de COMB, ea fiind "ascunsi!." în tumul i i extrem de puţin cercetaţi.
Deşi în cadrul culturii Noua se observă diferenţa regională (mai ales în faza sa tim
purie), faţă de diversitatea culturală a arealului sau în bronzul mij lociu, ea se prezintă ca o
formaţiune relativ omogenă.
Î n faza sa timpurie cultura Noua oferă o serie de elemente ce atestă aportul culturilor
Carpato-dunărene (Monteoru, Costişa, Komarow, Tei, Witenberg) la formarea sa l . Totodată,

privită în ansamblu, cultura Noua diferă în mod substanţial de toate culturile epocii bronzu
lui mijlociu din aria sa de răspândire şi din zonele limitrofe. Menţionăm, în primul rând,
creşterea impresionant!!. a numărului de aşezări, l arga răspândire a cenuşarelor şi abundenţa
oaselor de animale în aşezări. În ceea ce priveşte creşterea animalelor menţionăm şi faptul că,
o data cu apariţia culturii Noua, se schimbă raportul numeric între speci i le de animale, apar
specii noi (printre care remarcăm cămila2), se modifică rase le de animale3.
Î n ce priveşte ceramica, se observă că în general ea se caracterizează prin răspândi
rea largă a vaselor grosiere, adeseori ornamentate cu brâuri în relief, prin monotonia gene
rală a ornamentării în rapoti cu epoca precedentă ş. a. În domeniul metalurgiei, o dată cu
apariţia culturii Noua, s-au înregistrat progrese tehnologice remarcabile: răspândirea în masă
a bronzurilor cu cositor, fol osirea pe scară largă a tiparelor bi şi polivalve ş.a. Ca unnare, a
crescut gradul de standardizare a tipurilor de obiecte de bronz, au apărut tipuri noi de obiecte
(celturi, seceri, vârfuri de lance ş.a.). Menţionăm totodată şi număml impresionant de mare a
depozitelor de bronzuri4. Apar noi tipuri de obiecte din os: omoplaţi crestaţi, diverse tipuri
de vârfuri de săgeţi, "seceri-tupic" ş.a.s, necunoscute până atunci în Bazinul Carpato
Dunărean. Printre elementele noi menţionăm şi plastica votivă de lut ars : figurine antropo şi
zoomorfe, diverse globuleţe, "ouţe", "pâinişoare" ş . a.
Î n ceea ce priveşte ritul şi ritualurile funerare menţionăm câteva elemente ce disting
cultura Noua de culturile bronzului mijlociu carpato-dunărene: extrem de rar se practică
incineraţia; deşi predomină necropolele plane, apar şi mormintele tumulare (Caşolţ6 în
Transilvania, Burlăneşti7, Chirileni8, Pererâta9,

Dumeni l O
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în ciste de piatră (Burlăneşti I I , Moreşti 12); în aria răsăriteană (Badragii Vechi 13) o bună parte
din morminte sunt presărate cu ocru. Inventarul funerar, raportat Ia cultura Monteoru, este

mai sărac, iar ritualul funerar mai uniform.
Această trecere în revistă, deloc exhaustivă, a elementelor noi, prin care cultura
Noua se distinge de culturile epocii bronzului mijlociu din bazinul Carpato-Dunărean, atestă
clar faptul că , în mare măsură, ea reprezintă o formaţiune străină de tradiţiile locale. În
acelaşi timp, tocmai prin trăsăturile care o disting de culturile autohtone din bronzul mijlociu,
cultura Noua se alătură culturilor Sabatinovka şi Coslogeni, fapt demult remarcat de spe
cialişti 14. S imilitudinea între aceste culturi este atât de mare încât în literatura de specialitate
a fost introdus termenul de "complex cultural Sabatinovka-Coslogeni-Noua" ' s, iar recent, în
aria culturii Noua, a fost inclus şi teritoriul de la est de Nistru 1 6, zonă socotită până acum ca
aparţinând culturii Sabatinovka.
Plecând de Ia aceste contatări, o bună parte din specialişti susţin că Noua s-a fmmat
în mare măsură datorită influenţelor răsăritene, iar recent ea a fost prezentată ca

aparţinând

unei "populaţii estice înrudite cu cele din nordul Caucazului şi stepele nord-Pontice" i 7 . În
ceea ce priveşte, însă, zona concretă şi mediul etno-cultural din care ar

fi

venit aceste influ

enţe precum şi formele de desfăşurare şi caracterul acestui fenomen, părerile sunt împărţite.
La început s-a susţinut că aceste influenţe au venit din partea culturii Srubnaia din zona
Volga-Don 1 8 , iar apoi s-a afirmat că ele au venit din partea culturii Sabatinovka din stepele
nord-ponticc l 9 . Unii cercetători consideră că aceste influenţe au avut forma impulsurilor cul
turale2D, în timp ce alţii susţin că au avut loc deplasări în masă de populaţii de dincolo de Nipru2 1 .
Recent, autorul acestor rânduri, a atras atenţia specialiştilor asupra faptului că
punerea procesului de formare a culturi i Noua pe seama influenţelor din partea culturii
Srubnaia nu concordă cu imaginea actuală a contextului etno-cultural est-european şi nu este
susţinută cronologic22. Premiza de fond a ipotezei în cauză precum cultura Sabatinovka ar

fi

derivat din cultura Srubnaia este demult respinsă de specialiştii în epoca bronzului din sudul
Europei de Est23, iar în ce priveşte eventuala extindere a culturii Sabatinovka în spaţiul
Carpato-Dunărean s-a arătat că, cel puţin în stadiul actual al cercetări i , nu există dovezi pre
cum această cultură s-ar

fi

format înaintea culturii Noua24. După părerea noastră de atunci,

cultura Sabatinovka a derivat din CCMB, aceasta din urmă contribuind alături de culturile
Carpato-Dunărene şi la formarea culturii Noua. Mai mult, am susţinut că CCMB a contribuit
la constituirea culturii Noua nu numai direct dar şi prin exercitarea influenţei anterioare
asupra culturii Monteoru. Am considerat totodată că un rol important în acest proces I-au
jucat schimbările climaterice în sudul Europei de Est în acea perioadă25, fapt care a favmizat
sedentarizarea populaţiilor nord-pontice, iar progresele remarcabile în metalurgia bronzului
au contribuit la intensificarea raporturilor între Bazinul Carpato-Dunărean

şi spaţiul Nord

Pontic.
În prezent credem că, deşi cultura Sabatinovka oferă o serie de elemente ce pot

fi

interpretate ca fiind moştenite de la CCMB - ne referim în primul rând la ritul şi ritualurile

funerare ş i, eventual, la câteva forme ceram ic e -, privită în ansamblu, ea totuşi, aidoma cul

turii Noua în raport cu culturile Carpato-Dunărene, reprezintă un fenomen în mare măsură
străin tradiţiilor nord-pontice. Cultura Sabatinovka se distinge de CCMB prin caracterul său
vădit sedentar. De remarcat că, la ora actuală, sunt cunoscute sute de aşezări Sabatinovka26,

în contrast cu numărul extrem de redus al aşezărilor

CCMB. Definitorii pentru aceasta sunt:

practicarea în masă a agriculturii, răspândirea largi\ a cenuşarelor - atragem atenţia că acestea
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sunt concentrate mai mult in pattea vestică a arealului său27; numărul mare de depozite de
bronzuri şi ateliere metalurgice; o serie întreagă de noi categorii şi tipuri de obiecte de bronz,
majoritatea cu cositor (celturi, seceri, pumnale ş.a.); de os (omoplaţi crestaţi, "seceri-tupic";
vârfuri ş i suporturi de săgeată, psalii ş.a.); de lut (figurine zoomorfe), un şir întreg de forme
şi tipuri ceramice (vas-sac, vas-borcan cu brâu in relief sub buză, ceaşcă cu torţi supraînălţate,
uneori cu creastă sau buton etc.)2 8 .
Din câte se poate constata, elementele noi ce apar la începutul bronzului târziu sunt
comune pentru ambele culturi (Noua şi Sabatinovka), ceea ce ne face să ne gândim la un fac
tor comun care stă la baza uniformizării culturale a spaţiului cuprins între Marea Azov şi
Carpaţii Apuseni.
O parte din elementele noi ce caracterizează ambele cu lturi nu au analogii în bronzul
mijlociu, nici în aria culturilor amintite, nici in afara ei. Din această categorie fac parte
cenuşarele, omoplaţii crestaţi şi plastica votivă. În ce priveşte cenuşarele, fără ca să acordăm
deocamdată prea mare importanţă acestor observaţii, menţionăm că ele sunt atestate în
aşezarea Pufeşti atribuită culturii Monteoru, faza II a sau II b29. Pe de altâ parte, cenuşarele
au fost descoperite şi în câteva aşezâri ale culturii Srubnaia, în aria sa vestică de răspândire,
pe Severskii Doneţ, Rubţî, Usovo Ozero ş.a.30. Menţionăm totodată şi faptul că în aceste
aşezări au fost atestate mai multe elemente de factură Sabatinovka, ceea ce face ca prezenţa
cenuşarelor în cultura Srubnaia să fie percepută ca unul din efectele influenţelor vestice
asupra acestei culturi.
Figurinele zoo şi antropomorfe, precum şi numeroasele "pâinişoare", "ouţe", glo
buleţe, talosuri de lut ars răspândite în culturile Sabatinovka şi Noua nu au analogii in cul
turile est-europene din bronzul mijlociu.
Prezenţa figurinelor zoomorfe, a "ouţelor" şi "pâinişoarelor" de lut, perfect
asemănătoare celor de la GhindeştP I (Noua) ş i Novokievk32 (Sabatinovka) la perifetia ves
tică a culturii Srubnaia33 se datorează influenţelor din partea culturii Sabatinovka.
Altă categorie de obiecte o reprezintă elementele de origine răsăriteană. Din această
categorie fac parte: "seceri-tupic" şi vârfuri de s!igeată de os care, din câte se poate constata
în stadiul actual de cunoaştere, pentru prima dat!i apar in bronzul mij lociu în teritoriul cuprins
între Uralii de sud şi Don, respectiv in culturile Sintasta34, Aba.şevo35 şi Srubnaia de pe
Volga36. În aceeaşi ordine de idei menţionăm şi o serie de obiecte de bronz: celturi, vârfuri
de lance, pumnale ş.a., ale căror prototipuri apar întâi în Siberia, iar apoi în zona dintre Urat
şi Volga37 . Printre asemenea obiecte menţionăm şi cârligele de bronz de pescuit, exemplarul
de la Ghidfalău3 8 (cultura Noua, sud-estul Transilvaniei) neavând analogii mai apropiate
decât în cultura Sintaşta39 (bronz mij lociu, Urali i de sud).
Totodată, există o categorie de elemente şi particularităţi ce atestă aportul culturilor
carpato-dunârene la formarea complexului cultural Sabatinovka - Coslogeni - Noua. Ne refe
rim în primul rând la ceramică. Este unanim recunoscut că ceştile ş i cănile cu torţi
supraînălţate, uneori cu creastă sau buton, sunt de tradiţie balcano-carpatic!i. În ceea ce
priveşte, însă, ceramica grosieră, "vas-sac", vas-borcan şi oală, ornamentate cu brâul în relief,
s-a scris că aceasta este de origine rUsăriteană4o. Nu putem fi de acord cu acest punct de
vedere deoarece în spaţiul Carpato-Dunărean omamentarea ceramicii grosiere cu brâu are
tradiţie profundă, fapt evocat de A. C. Florescu şi E. E. Cernîh4 1 . În cazul ceramicii culturii
Noua, moştenirile carpato-dunârene sunt şi mai pronunţate, mai ales în ce priveşte orna
mentarea ei. Diverse tehnici şi compoziţii ornamentale scot în evidenţă, aşa cum au constatat
www.cimec.ro / www.mncr.ro
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mai mulţi cercetători , aportul culturilor Monteoru, Costişa, Komarow, Tei, Wietenberg.
Elemente ce atestă aportul tradiţiilor olăreşti carpato-nistrene Ia formarea complex
ului ceramic al culturii Noua au fost pe larg comentate în literatura de specialitate42 . La aces
tea se adaugă încă câteva observaţii legate de descoperirile de pe malul stâng al Prutului
mijlociu. Din necropola Costeşti - Stânca Bl!.lţii provin câteva vase de tip Komarow, un vas
de tip Monteoru-Balinteşti-Gârbovăţ şi un vas de tradiţie răsăriteană, probabil CCMB, toate
descoperite împreună cu vasele de tip Noua43 . Remarcăm şi faptul, că o bună parte din vase
sunt lucrate dintr-o pastă conţinând ca degresant o cantitate apreciabilă de silex pisat, parti
cularitate specifică culturii Komarow.
În aceeaşi ordine de idei menţionăm şi faptul că, dintr-un mormânt de la Dumeni
(raionul Râşcani), au fost găsite împreună o cană cu toartă supraînălţat!t, cu creastă, de tip
Noua şi o ceaşcă, ce, după parerea autoarei săpăturilor, cu care suntem de acord, îmbină ele
mentele Noua şi Komarow: ea are două torţi, ce depăşesc uşor nivelul gurii vasului, însoţite
de butoni cilindrici, iar pe corp este ornamentată cu triunghiuri haşurate, ornament executat
prin imprimarea sforii răsucite, la vârful fiecărui triunghi atlându-se cruciuliţe incizate44 .
Cercetarile din ultimii ani au furnizat, pe de o parte, date noi privind aportul cul
turilor CCMB, Monteoru şi Komarow la formarea culturii Noua iar, pe de altă parte, au adus
o serie de elemente noi care ne obligă să ne modificăm punctul de vedere în ce priveşte rolul
şi caracterul influenţelor răsăritene în procesul de constituire a complexului cultural
Sabatinovka-Coslogeni-Noua.
Astfel, cercet!l.rile în cele patru necropole din nord-vestul Basarabiei, Pererâta45 ,
Burlăneşti46, Dumeni47 şi Chirileni48 au scos in evidenţă faptul că purtătorii culturii Noua,
cel puţin în această parte a arealului său, alături de necropolele plane, datorită, probabil, obi
ceiului predecesorilor săi nemijlociţi pe acest teritoriu, CCMB, îşi înmormântau defuncţii şi
în tumuli mai vechi, folosind în acelaşi timp şi zonele adiacente tumulilor pentru partea plană
a necropolei. La Burlăneşti, partea vestică a necropolei plane aparţinând culturii Noua, a
suprapus porţiunea de est a tumulului lamnaia. Menţionăm faptul că, o parte din mormintele
acestei necropole, atât cele din mantaua tumulului cât şi cele din afara ei, sunt în cutii de
lespezi de piatră, construcţie funerară intâlnită şi la CCMB49 . Interes deosebit prezintă mor
mântui nr. 22, descoperit în imediata apropiere a tumulului. Având in vedere faptul c!l. turnu
lui a fost aplatizat, distanţa iniţială dintre turnul şi mormântul nr. 22 a fost mai mare, ceea ce
ne permite să-I considerăm ca un mormânt extratumular, implicit el făcea parte din necropo
la culturii Noua. Acest mormint avea construcţia funerar!!. deosebită - platforma din piatră in
centru, deasupra doi defuncţi, înconjurată de un ring de piatrlL Ceramica din acest mormînt
aparţine CCMB. Menţionăm că în cadrul CCMB astfel de tip de construcţie funerară este,
practic necunoscut, excepţie, aşa cum menţionează O. Leviţki şi T. Demcenko, reprezentând
mormântul CCMB din Ostapie (Ucraina Subcarpatic!l.) so . În acelaşi timp, construcţii
asemănătoare sunt atestate în cultura Monteoru5 1 . Faptul c!l. acest mormânt face parte din
necropola culturii Noua este semnificativ din cel puţin trei puncte de vedere. În primul rând
se confirmă c!l. faza final!!. a CCMB atinge în timp începutul culturii Noua, în al doilea rând
se atesta prezenţa elementului CCMB in cultura Noua, implicit ideea aportului acestei culturi
la constituirea culturii Noua are un argument în plus; iar, în al treilea rând, tipul construcţiei
funerare ne duce Ia ideea că elementul CCMB intrat în componenţa culturii Noua avea deja
amprenta influenţei din partea culturii Monteoru.
Am susţinut acum cîţiva ani că inceputul culturii Noua poate fi datat cu secolul XV
î.e.n. Cercetările din ultimii ani confirmA această presupunere. Ne referim în primul rînd la
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analiza datelor C 1 4 efectuată de A . Laszto52 şi la noile descoperiri de obiecte de os cu orna
mentu l "miccnian", în contextele sigure Noua (Pererâta53, Crasnalcnca54), care se adaugă la
descoperirile mai vechi (Târgu Secuiesc55, Andrieşeni56, Barboasa57, F loreni58 ş.a.).
Menţionăm că obiecte din această categorie sunt cunoscute şi în cadrul culturii Sabatinovka
(Kirovskoie5 9 şi Voloşskoie60). Deşi, în general, ornamentul "micenian" persistă şi după
epoca bronzului, pe obiecte de os (se pare că majoritatea din ele reprezintă piese de
harnaşament), aproape de fiecare dată când acestea provin din contextele databile, ele se
încadrează exclusiv în bronzul mijlociu, atât la est cât şi la vest de arealul Sabatinovka-Noua.
Î n cazul în care coborârea cronologiei culturilor Noua şi Sabatinovka va fi confirmată,
punerea procesului de constituire a complexului Sabatinovka-Coslogeni-Noua pe seama
influenţelor din partea culturii Srubnaia nu va putea

În ceea ce priveşte

fi acceptată.

aportul culturilor epocii bronzului mij lociu din spaţiul Carpato

Dunăreano-Nistrean, în stadiul actual de cercetare, credem că în pragul bronzului târziu au
existat câteva focare genetice locale din care a izvorât cultura Noua. Pe prim plan se situează
sudul şi sud-vestul Moldovei, unde, în repetate rânduri, a fost confirmat statutul intermediar
(în sensu l Monteoru-Noua) a grupului Balinteşti-Gârbovăţ. Un rol important a avut zona
Prutului mij lociu, unde a fost surprins un aspect mixt Komarow-Costişa-CCMB, uneori cu
elemente de tradiţie Monteoru. Specificul acestuia din urmă constă în ponderea sporită a ele
mentelor de factură .·ăsăriteană şi Komarow. Un rol cu totul deosebit 1-a jucat sud-estul
Transilvaniei. Aici, încă din bronzul mijlociu, în mediul culturii Wietenberg apar ,monumente
izolate aparţinând formaţiunilor arheologice extracarpatice: Ciomortan 6 1 , morfologic este
apropiat culturii Costişa: Monteoru, atât în context Ciomortan62, cât şi sub forma monu

mentelor izolate63 , Tei64. În pragul bronzului târziu, în Ţara Bârsei şi în dreptul pasurilor

Carpaţilor Răsăriteni65, apar monumentele de tip Noua 1, care se caracterizează prin amprente
de tradiţie Tei, Costişa, Wietenberg, Monteoru, uşor sesizabile. Din câte se poate constata,
impulsurile iniţiale ce au stat la baza culturii Noua în sud-estul Transilvaniei, veneau din două
direcţii: din sud-vestul Moldovei şi din nordul Munteniei. Ele, în scurt timp, sunt adoptate şi
adaptate, astfel încât sud-estul Transilvaniei a preluat "ştafeta" extinderii culturii Noua spre
vest.

Î n ceea ce priveşte factorul răsăritean al procesului de uniformizare culturală din

epoca bronzului târziu, în spaţiul Nord-Pontic şi Carpato-Dunărean, interes cu totu l
excepţional reprezintă cercetăr i le din ultimii ani din sudul Rusiei: Kazahstanului de nord ş i
Ucraina. Acestea contribuie la o mai bună înţelegere a contextului est-european î n care s-a
declanşat procesul de unifonnizare culturală, în tot sudul Europei de est şi pun într-o lumină
mai nuanţată natura şi caracterul influenţelor răsăritene asupra bazinului Carpato-Dunărean.
Î n stadiul actual al cercetărilor se poate afirma că în bronzul mij lociu, Siberia de vest
şi sudul Europei de est (până la Prut, uneori cu pătrunderi până la Carpaţii Răsăriten i, în
Muntenia şi Dobrogea) au fost înglobate într-un sistem de formaţiuni culturale, eminamente
păstoreşti, războinice şi,

impl icit, mobile strâns legate între ele: complexul cultural

Andronovo ( Siberia de vest), complexul cultural Abaşevo (silvo-stepa între Ural şi Don),
complexul cultural Srubnaia (zona de silv-o-stepă şi stepă între Ural şi Nipru), CCMB (o for
maţiune eterogenă, periferică), răspândită între Volga şi Prut cu pătrunderi în Moldova,
Dobrogea şi Muntenia.
Un rol cu totul excepţional în procesul de uniformizare din zona sus menţionată, în
bronzul mijlociu, I-au jucat câteva impulsuri culturale puternice, întâi din zona Munţilor Altai
iar apoi din zona Uralilor de sud.
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La începutul bronzului mijlociu (conform datelor C 1 4 necalibrate) în sec. XVII I
XVII î.e.n.66, în Munţii Altai, bogaţi în zăcăminte de minereu de cupru şi cositor, s-a
declanşat fenomenul Seima-Turbino caracterizat prin însuşirea pe scară largă a noii
tehnologii a metalurgiei bronzului (practicarea în masă a aliajului Cu+Sn, turnarea în tipare
bi- şi pol ivalve, apariţia celtului, vârfului de lance turnat ş.a.) şi răspândirea acestei tehnologii
pe spaţii enorme ale Eurasiei. Cei care au ştiut să identifice şi să valorifice zăc!l.mintele de
cositor, metalurgi de excepţie şi eminamente războinici, extrem de dinamici, în scurt timp s
au extins spre vest, unde au ocupat zona z!l.c!l.mintelor de cupru din Munţii Urali. Obiectele
de cupru, bronz, argint şi aur de tip Seima - Turbino, deşi puţine la num!l.r (aproximativ 500
piese), sunt răspândite în diverse medii culturale de la Mongolia până la Finlanda şi Basarabia
(tezaurul de la Borodino), teritoriu ce cuprinde aproximativ 3 milioane km2 ! 67.
În strânsă legătură cu fenomenul Seima-Turbino, în apropiere de zăcămintele de co
sitor, în stepele Kazahstanului, în zona Uralilor de sud cu bogatele sale zăcăminte de cupru
şi argint, în zona de confluenţă a trei complexe culturale: Andronovo, Abaşevo şi Srubnaia,
apare cultura Sintaşta68. Aceasta, datorită, probabil, faptului că reprezenta una dintre cele mai
importante verigi de leg!l.tură din sistemul c!l.ilor de răspândire a cositorului, avea un nivel de
dezvoltare avansat şi carcter vădit războinic. Purtători i ei au fost printre primii care au intro
dus pe scara. largă în tactica de război carul de luptă. Relevante în acest sens sunt mormintele
cu carele de luptă şi caii cu psalii de os, plate şi cu spini de la Sintaşta69. Purtătorii acestei
culturi, prin diverse căi, au exercitat în mod direct o puternică influenţa. asupra culturii
Abaşevo, iar prin intermediul acesteia din urmă, sau poate, şi în mod direct, prin incursiunile
lor în sudul Europei de est (tezaurul de la Borodino ?) asupra CCMB şi complexul Srubnaia,
au declanşat un proces de răspândire pe spaţii mari a carului de luptă70. Cartografia psaliilor
de tipul amintit (un atribut sigur al carelor de luptă) arată ca. ele sunt răspândite între zona
Uralilor de sud şi cursul mijlociu al Dunării şi în sudul Greciei continentale7 1 . Ne întrebăm
dacă invazia hicsoşilor în Palestina şi apoi în Egipt, pe care ei I-au stăpânit între anii 1 649 şi
1 54 1 î.e.n.72, nu cumva se afla. în legătură cu acest proces.
Este demn de remarcat că in aceeaşi perioadă,pe acelaşi teritoriu, sunt răspândite şi
numeroase obiecte de os, mai rar din aur, probabil piese de harnaşament cu ornamentul
"micenian". Însă, în timp ce, pe m!lsura îndepărtării de Urali, densitatea psaliilor scade,
numărul pieselor cu ornamentul "micenian" este în creştere. Zona lor de maxima. concentrare
este atestată la Dunărea �ttijlocie şi în spaţiul Carpato-Dunărean73 . Faptul că acest motiv
ornamental adesea este prezent pe vase ceramice şi alte categorii de obiecte a culturilor din
această zona.74, este un argument în plus în favoarea concluziei, că, aşa cum a menţionat
N. Tasi�75, acest ornament este de origine carpato-dunâreană. În timp ce în sudul Europei de
est până la Urali el pătrunde în urma relaţiilor dintre culturile răsăritene şi cele din Bazinul
Carpatic, în sudul Greciei, ţinând cont de lipsa obiectelor cu ornamentul "micen ian" intre
Dunăre şi Sudul peninsulei Balcanice, el apare, probabil, datorită impulsurilor sau poate chiar
incursiunilor dinspre răsărit. Sincronismul dintre psaliile plate cu spini şi ornamentele "mice
niene" este atestat printr-o serie întreagă de argumente. Menţionăm ca, uneori, psaliile de
tipul în discuţie sunt împodobite cu ornamentele "miceniene"76 iar tezaurul de la Borodino,
alături de vârfurile de lance de tip Seima - Thrbino, care în Europa de est adesea sunt g!isite
în aceleaşi contexte în care s-au găsit psaliile, mai conţine şi acul de aur cu placa rombică cu
o variantă a ornamentului "micenian" care, la rându-i, repetă ornamentul de pe cerarnica din
necropola Cârna77.
Pe măsură extinderi i spre vest a fenomenului declanşat de cultura Sintaşta în spaţiul
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Nord-Pontic, accesul răsăritenilor Ia cositor, datorită îndepărtării de zăcămintele din Altai şi
Kazahstan, a fost extrem de redus. Nu întâmplător, în timp ce în sudul Siberiei şi în
Kazahstanul central, în bronzul mijlociu, marea majoritate a obiectelor de bronz conţin cosi
tor, în cantităţi optime, în zona Uralilor - numai un sfert sau o treime din obiecte conţin acest
metal, numărul obiectelor de bronz cu cositor în zona Volga-Nipru este infi m , iar în cultura
Abaşevo lipsesc cu desăvârşire78 . În condiţiile accesului extrem de redus Ia cositor şi de sără
cie a zăcămintelor de cupru, purtător i i culturilor epocii bronzului mij lociu din sudul Europei
de est îşi îndreptau pri v i r ile spre vest, în Bazinul Carpatic, cu n umeroas ele lui zăcăminte de
cupru în care, prin inte1mediul culturii Otomani, în mod regulat patrundea, din vest, cositorul
(vezi analiza chimică a obiectelor de bronz din depozitele Apa, Ighiel, Oradea, Pecica,
Predeal, Sânnicolau Român 1, Şimleul Silvaniei I, Tu rda, Valea Chioarului , Vârşand,
Borleşti, Sinaia, Maglavit, Larga, Păuliş)19 .
Este posibil, că aspiraţii l e războinicilor din stepele est-ew-opene mergeau şi mai
departe, spre unul dintre cele mai importante noduri ale reţelei de sch im b transeuropene "drumul chihlimbarului" - de Ia Spissky Stvrtok80. Însă această zon� şi accesul în ea din est
au fost în bronzul mijlociu monopolizate şi controlate de purli\turii culturii Otomani,
recunoscuţi şi ei prin caracterul lor războinic şi ni velu l avansat de dezvoltare. Zonele aurifere,
cuprifere şi salifere din Transilvania erau stăpânite de purtătorii culturilor Wietenberg şi
Suciu de Sus. Aceste circumstanţe făceau accesul răsăritenilor în Europa Centrală cel puţin
dificil.

Prezenţa unui număr redus de psalii de car in spaţiul Carpato-Dunărean în bronzul
mij lociu atestă,pro babil , încercările de pătrundere în zonă a unor grupuri de războ in ici din
stepele Europei de est. Dovada în plus - cataramele de os răspândite în tot sudul Europe i de
est în bronzul mij lociu, descoperite în aşezările culturii Monteoru B 1 , toporul de tip Borodino
şi un grup de morminte periferice deosebite în necropola Monteoru 1 a, de la Poiana82,
mormintele tumulare din Moldova, Bărăgan şi Dobrogea83, depozitul Odăile Podari84 ş.a.
Adoptarea şi adaptarea ornam entului "micenian" de către populaţiile răsăritene şi
răspândirea acestei mode până la Urali a fost una din consec in ţele acestor relaţii. Scopul, în
sine al acestor relaţii - asigurarea accesului Ia reţeaua transeuropeană de circulaţie a cos i 
torului şi a altor bunuri - a fost atins de abia în bronzul târziu, odată cu apariţia culturii Noua
în Transi lv ania . Drept dovadă, faptul că tocmai în această epocă, bronzurile cu cositor s-au
răspândit în masă în spaţiul Nord-Pontic 85 .
Incursiunea noastră de mai sus în unele aspecte privind relaţiile d intre culturile est
europene, sud-est-europene şi ce le din Bazinul Carpato-Dunărean sugerează următoarele:
întrepătrunderea elementelor de cultură est, sud-est şi central-europene din epoca bronzului
mijlociu au constituit una din premisele unifmmizării culturale din epoca bronzului târziu din
sudul

Europei de est şi Bazinul Carpato-Dunărean. Constituirea complexului cultural
Sabatinovka - Coslogeni - Noua face parte din acest proces .
Se pare că unul din motivele de fond al acestor relaţii a fost năzuinţa populaţiilor est
europene de a-şi asigura accesul permanent la cositor, componentul necesar pentru obţinerea
bronzurilor de ca litate , deziderat de importanţă majoră în contextul realităţilor din epoca
respectivă. Scopul a fost atins in epoca bronzului mijlociu, cultura Noua jucând în acest pro
ces rolul unei verigi principale de legătură dintre Ew-opa Centrală şi de Est.
Elementele de origine răsăriteană în cadrul complexului cultural Sabatinovka Coslogeni - Noua au venit din două m e d i i culturale înrudite: din partea culturii S intaşta şi din
partea· culturii Srubnaia de pe Don, toate, probabil, prin intermediul CCMB.
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În Bazinul Carpato-Dunărean aceste elemente au suprapus culturile Monteoru,
Costişa-Komarow, Tei şi Wietenberg, marcate deja de influenţele răsâritene, mai ales în estul
României.
Problema componentelor genetice locale ale culturii Coslogeni, atât timp cât epoca
bronzului mU lociu din sud-estul României şi nord-estul Bulgariei este necunoscută, rămâne
deschisă.
Este posibil ca forţa dominantă al acestui conglomerat cultural (Sabatinovka Coslogeni - Noua) să fi constituit vârfurile sociale de origine răsăriteană, eventual, reprezen
tanţii formaţiunilor derivate din culturile S intaşta şi Srubnaia.
Aspectele etnice ale problemei se prezintă deocamdată în felul următor: culturile
răsăritene (Andronovo, S intaşta, Srubnaia şi CCMB), din câte se poate constata în stadiul
actual al cercetărilor, aparţineau populaţiilor înrudite indo-iraniene. Culturile bronzului
mijlociu carpato-dunărene erau, probabil, prototracice. Din procesul de convergenţă etno-cul
turală a rezultat cristalizarea etnosului cimerian. Având în vedere faptul că la baza acestui
etnos au fost indo-iranienii şi prototracii, punctul de vedere, conform căruia cimerienii au fost
traco-iranieni 8 7, pare a fi plauzibil.
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FEW CONSTDERATIONS CONCERNlNG THE ORIGIN OF NOUA CULTURE
(Summary)
The constituling of Noua cui ture is regarded in the context of fundamental changes which
marked the tranzition from the M iddle Bronze Age to The Late Bronze Age, in Central, South-Eastern
and Eastern Europe, too.

At the genesis of Noua cuiture, there have contributed, on the onc hand, the cultures of the
Middle Bronze Age from the Carpatho-Danubian Basin, on the other hand, the cultural impulses corn
ing from the South of lhe Eastern Europe.
As far as the autochtone fund is concerned the author considers thal Noua cullure has sprung
out of thrce genetic centers, more or less related. The first onc lay in the Middle Prut area, where at the
basis of Noua culture there used to be CCMB cultures, Komarow and the infl uences coming from
Monteoru culture.
The second genetic culture of Noua culture was to be found in the South and South Wcst of
Moldavia. Here, against the background of Monteoru culture, under the infl uence ofthe cultural trends,
coming from Costişa culture, from the South-Western Transylvania (Wietenberg) and tfom the
Northern-Pontic area, an intermediate group took shape (Monteoru-Noua), Balinteşti, Gîrbovaţ.
A secondary genetic centre was shaped in the South-Eastern Transylvania. In this arca, dur
ing The Middle Bronze Age in the background of Wietenberg cullure, there penetrated groups of
Montcoru, Tei and Costişa populations. The monuments of phase I of Noua culture in the South-Eastern
Transylvania appear in two zones: in the neighbourhood of the passings from the Eastern Carpathians,
where they are characterized by Wieten berg, Monteoru and Komarow clements, and Ţara Bârsei, where
along of Wietenberg and Costişa elements, there appear elements of Tei tradition. The author supposcs,
that in the South-Eastern Transylvania, Noua 1 penetrates rrom the South-Eastern Moldavia and from
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the Northern of Wallachia. In a short time, the initial impulses were adapted and adopted, so that the
South Eastern Transylvania undertook the raley race of expanding the Noua culture in the West.
As far as the Ea�t-European factor is concemed, the author considers that at its basis a few
successive impulses must be considcred. The first was achieved by Serma-Turbino phenomenon, which
sprang from Altai Mountain, in the XV!II th - XVII th B.C. (according to the uncalibrated C 14 dates).
Further, closely connected with the phenomenon mentioned, in the south of Ura! Mountains,
Sintaşta cuiture took shape. Its Bearers, because of their key position in the network of spreading ofthe
tin and thanks to the monopoly on the deposits of copper and silver from Urat Mountains area, reached
a more advanced lcvel of development as compared to the rest of the cuitures from Northem Euroasia.
Eminent warior, they introduced in the battle chariots and dominated a large arca of South of Eastern
Europe. They unleased thc spreading of the chariots up to Middle Danube and in the south of Greecc.
One of the most serious reasons of the tendency of expansion in the Carpatho-Danubian Ba�in of the
Eastern populations was their aspiration to provide the access to the transeuropean roads from Central
Europe meant for the tin and other goods circulation (such as copper, salt, gold etc.). This aim was
reached only in the Late Bronze Age, once Noua Culture appeared in Transylvania.
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