CONSI DERAŢI I PR EL IM I NAR E ASU PRA AŞE Z ĂR I I
EPO N I M E D E L A GR Ă DIŞTEA COSL OG E N I ,
J U DEŢUL CĂL ĂRAŞI1
Marian N EAGU
Dan BASARAB N A NU

CADRUL NATUIW.:

Aşezarea eponlml a culturii Coslogen l a fost Identificati pe un grlnd situat in Balta
lalomlţel , la 1 ,5 km nord de Dunlre şi 5 km sud de Braţul Borcea. Orlentatl paralel
cu linia Dunlrl l , Grldlştea Coslogenl se ridici peste 5 metri deasupra nivelului zonei incon
Jurltoare, dominind autoritar porţiunea de lunci cuprinsi intre Gura Borcll şi Braţul
Riu (fig. 1 ) .
DESCRIEREA SAPA TURILOR :

Lucrlrlle de amenaJare complexl a solului intreprlnse tn aceastl zonl au dat cerce
tlrllor noastre u n caracter de salvare. Slplturlle arheologice tntreprlnse in zona Grldlş
tel Coslogenl In anul 1 986 au avut drept scop obţinerea unul profil magistral pentru
stabilirea stratlgrafiel 11• Pentru aceasta s-a trasat o secţiune orlentatl NV -SE care tale
grădlştea pe llţlmea el , cu dimensiunile de 2+4 x 2 m . S-au mal executat şi alte doul
secţiuni dispuse perpendicular pe şanţul magistral, notate Sa (20 x 1 m) şi Sb (50 x 1 m).
(fig . 2).
STRATIGRAFIA:

Humusul vegetal a clrul grosime nu deplşeşte 0,25 m , conţi n e un bogat material
arheologic aflat in condiţie secundară, datorltl arăturllor adtnq efectuate in aceastl
r egiune. In acest strat au apărut impreunl cu artefacte Coslogenl dt@va fragmente cera
m l ce latene şi feudal tirzii . Singura descoperire Latene mal inseamnată d i n aşezarea stu
dl atl de noi constl intr-o groapl sub forml de pilnie ce strlpunge u n complex d i n ui
ti mul nivel de locul re Coslogenl . Chiar dacă fragmentele ceramlce geto-daclce datablle
in sec. 1 1 - 1 i.e.n. au mal fost semnalate in tranşeele Sa şi Sb, nu se poate vorbi de un
nivel propriu-zis de locul re latene in perimetrul staţi unii Coslogenl. De fapt, aşezarea geto
dacld a fost Identificati la aproximativ 100-150 m SSV de aşezarea Coslogenl . Tn capătul
nord vestle al secţiunii magistrale, aproape de extremitatea nordici a grădiştel au fost
Interceptate patru morminte de lnhumaţle dintr-o necropolă geto-daclcă care dateazl
dupl forma vaselor şi a lnventarulul funerar (fundul unul bol attlc decorat cu patru
palmete Imprimate) in sec. V-IV i.e.n. (fig. 3).
Stratul Coslogenl are o grosime ce variază intre 0,40-0,80 m. El n u mal este deranJat
de lucrările agricole incepind de la adincimea de 0,35-0,45 m . Actualul stadi u al cerce
tărilor pune deocamdată in evidenţă prezenţa sigură a cel puţin două nivele de loculre
aparţlntn d populaţiei de tip Coslogenl . (fig. 4)
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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FIG. 2 THE PLAN OF THE 1 986 ARCHEOLOGICAL DIGGING CAMPAIGN

Primul nivel de loculre Coslogenl este situat deasupra stratulul de cultură Hamangla
şi are o culoare cenuşie deschisă cu aspect omogen prăfos, fiind Identificat la adinclm l
cuprinse Intre 0,60-1 m . Acestui nivel i l aparţin majoritatea groptlor descoperite tn
secţiunea magistrală, G ropile au forma de clopot cu gura mtd şi dlametrul fundului
aproape d u bl u tn raport cu cel al gurii. Dacă in cel d e al doilea nivel au fost săpate un
număr de 88 gropi, in primul nivel au apărut nu mat puţin de 18 gropi . ln afara vetre!
portatlve din groapa nr. 8, remarcăm descoperirea in groapa nr. 5 a unei construcţii din
lut prevăzute cu un sistem de tuburi cu găuri necesare probabil pentru reglarea şi
obţinerea unei temperaturl mal ridicate decit la celelalte cuptoare şi vetre dezvellte
in campania arheologtcă din acest an. Groapa in care au fost depuse fragmentele
acestui cuptor neobişnuit a apărut la 1 ,08 m adincime. 8
Un caz aparte il constituie complexul din carourlle 39 -41 , care a apărut la 0,80 m
adincime sub forma unei gropi mari ovale , lîngă peretele vestle al secţiunii. Caseta practi
cată a dat la Iveală mal multe straturi de depunere constind din cantităţi insemnate de
material ceramlc şi un foarte bogat material osteologie, dintre care o parte reprezinti
urme puternice de arsură. Probabil, lnclneraţla a avut loc pe vatra descoperită la - 1 ,40m
Tot la această adincime a apărut şi un pumnal de bronz.
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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Ultimul nivel Coslogenl situat tntre
0,30-0,65 m adincime are o culoare ce
nuşiu zgrunţu roasli.
lată pe scurt descrierea celor şase
complexe Interceptate in acest nivel de
secţiunea magistrală :
Complexul A a fost surprins in ca
rourlle 47-53 . Cuprinde un cuptor cu
calotli dpat tn lut cruţat avind in faţă
o aglomerare de pietre arse secundar,
Iar lateral un cuptor cu dimensiuni mal
mici, o Incintă semlclrcularl perforatl de
o groapă, două vetre cuptor alăturate.
Complexul 8 a apărut in carourlle
39-41 . Se prezlntli sub forma unei aglo
merări de fragmente ceramlce, material
osteologie, resturi chlrplc, pietre. Este
bine marcat intre 0,35 -0,65 m .
Complexul C a fost surprins T n caroul
32-33; se prezintă sub forma unei alve
olărl puternice, lungă de 5 m , in care a
fost săpat un cuptor.

FIG. 3 ASPECTE DIN NECROPOLA DE INCINERAŢIE. GETO-DACA (SEC. V- I V i.e.n.)
FIG. J ASPECTS DE LA N t. CROPOLE D'INCIN t. RAT/ON G t. TO-DACE (V-IV AVANT ).C.)
FIG. J ASPECTS OF THE GETHO-DACIAN 8URNING NECROPOL/S (Sth-4th b.c. )
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Complexul D A fost secţionat in d reptul caroului 25 şi consti intr-o aglomerare de
material ceramlc, osteologie şi pietre, împreu nă cu o vatră (posi bil cuptor) care se
pierde tn mal .
Complexul F se prezintă sub forma u nei aglomerări de material arheologic in Inter
valul careurllor 1 7-20. Alături de fragmente ceramlce şi material osteologie au fost
Identificate elemente de construcţie d i n peretele unei locuinţe, constind d i n fragmente

b
FIG. 4 SEqtuNEA MAGISTRALA : a) ULTIMUL NIVEL (NIVELUL SUPERIOR) DE LOCUIRE COŞLOGENI:
b) PRIMUL NIVEL DE LOCUIRE COSLOGENI (NIVEL INFERIOR).
FIG. 4 LA SECTION DU GRAND FOSS l . a) LE NIVEAU SUP lRIE.UR D'HABITAT/ON COSLOGENI. b ) LE NIVEAU
INFERIOR D'HA81TAT/ON COSLOGENI
FIG. 4 MAIN SECTION COSLOGENI a) THE UPPER LEVEL; b) THE LOWER LEVEL.

de chirplc cu u rme de nuiele şi pietre. Tot celui de-al doilea nivel ii mal aparţin incă
d ouă cuptoare Interceptate de Sa şi Sb la adincimea de 0,50-0,55 m.
La 1 ,1 0-1 ,1 5 m apare stratul de culturi aparţlnind populaţiei Hamangla.
Referitor la aşezarea aparţlnind populaţiei Coslogenl s-a observat că pe măsură ce
inalntăm spre extremitatea nord-estică a secţiunii magistrale d u pă ce a fost depăşită
cota maxi mă a acestei grădlştl, nivelul de locul re devine tot mal subţi re, intre caroul 1
şi caroul 8 nu mal avem decit u n singur nivel de loculre pentru ca din caroul 22 pină
la capătul nord-vestle al secţiunii să nu mal intiln i m nici un fragment ceramlc Coslogen l ,
locul lor fi i n d luat de u rmele de lncineraţle aparţlnind necropole! geto-dacice.
I n această zonă ne-a atras atenţia o porţiu ne de aproximativ 20 m (carourile 7494), de culoare neagră compactă care se decupează clar atit in profilurlle secţiunii magis
trale, cit şi pe teren sub forma unei văi formate probabi l ca urmare a adincirii unul
şanţ preexistent.
De remarcat că tn carourlle in care au apărut urnele funerare terenu l este plat
dind Impresia u nei amena)irl , in contrast cu relieful accidentat din jur.
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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NR. 1 a) VEDERE DIN FAŢA ;
b) VEOfAE DIN SPATE ;
FIG. 5 LE. FOUR NO. 1 . a) VUE FRONTALE..
!J) VUE �E. DERRl t.Rf
FIG. 5 FURNA.t-ICES NR. 1 a ) FRONT VIEW;
b) BACK VIEW

Fig. S CUPTORtiL

b

in cad rl.ll campaniei d i n 1 986 s-a ajuns doar pe unele porţiuni pînă la stratul Haman
gla, i,. tlmp ce pe illte sectoare, Investigaţia se află in stratul de cultură aparţinînd culturi i
Coslogenl .
De asem e nea in extremitatea de NV, secţiunea magistrală nu depăşeşte adincimea de
0,60 m .

DESCRIE.RE.A DESCOPERIRILOR :
1 . Locuinţele

ln cursiJI slp!turllor arheologice de la G răslştea Coslogenl , au fost descoperite 8 aglo

merări de material arheologic pe suprafeţe variind intre 4 şi 10 m , trei dintre aceste aglo
merări de artefacte prezintă amenajări sumare constind in alveolărl ale solului ce n u
depl�esc 5 m hmglme şl 45 c m adincime. Patru din aceste complexe conţin vetre sau cuptoare.

Iar celelalte patru sint puternic marcate de straturi de cenuşă de cu loare albicioasă.
Deşi nu au fost depistate podine, platforme de IIJt sau alte elemente asemănătoare.
credem totiJŞI că ne aflăm in faţa unor locuinţe. Astfel in spaţiul d i ntre carourile 1 8-20.
in afan d e cera m lca specifid culturii Coslogeni au fost identificate şi bucăţi de chirplc
puternic arse cu urme de nuiele şi pietre, provenite probabil din dărimătura pereţilor
ce mlrglneau suprafaţa pe care o putem considera ca parte dintr-o locuinţă, cu atit mal
miJit cu cit alei a fost descoperită vatra nr. 9. (fig. 1 3/b)
O atenţie deosebită am acordat-o complexului din ultimul nivel Coslogenl apărut
intre carouri le -48-53 format din nu mal puţin de 4 vetre şi cuptoare, grupate două cite
doul şi despărţite intre ele de o construc {le sub forma unui şanţ de formă semiclrculară
perforat pe m ij loc de o groapă (fig. 14). In faţa cuptoarelor 2 şi 4 a fost decopertată o
104:
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Fig. 6 a) VEDERE GENERALA A CUPTO�ULUI 2 ŞI 3 (PEitE.TELE NORD-ESTIC) ; b) CUPTORUL NR. 2
FIG. 6 a) VUE G E N ERALE DES FO URS NO. 2 fT 3. b) LE FOUR No. 2
FIG. 6 a ) GENERAL VIEW OF FURNACE. Nr. 2 AND Nr. 3; b) FURNACE Nr. 2

a
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FIG. 7 CUPTORUL NR.

2, TN IPOSTAZE DIFERITE A LE CERCETĂRII ARHEOLOGICE.

FIG . 7 LE FOlllt No. Z, TEL QU'IL PARAIT DANS LES DIFF E RENTS STADE.S DE LA RE.CHERCHE. ARCH E.OLOGIQUE.
FIG. 7 FURNACE Nr. Z-VARIOUS ASPE.CTS
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porţlune de 2,5 x 2 m cu pietre de dimensiuni m ij locii foarte puternic arse. De o parte
şi de alta a acestui complex au fost descoperite gropi de pari cu dlametre variind intre
15 şi 20 cm, ceea ce ne face să credem ca toată această zonă (carourlle 48-53) a fost
acoperită de purtătorii culturii Coslogeni.
2. Instalaţii de ardere '
T n cursul campaniei din acest an au fost dez:vellte sau I nterceptate nu mal puţin
de 16 cu ptoare şi vetre a căror descriere succintă o \/om expune in continuare.
Cuptorul nr. 1 (C 1) a fost surprins in �ecţiunea magistrală în carourlle 35-36 intre
0,60-0,80 m. Face parte din categoria cuptoarel or s imple cu calotă. Este de formă apro
ximativ circulară cu pereţii arşi puternic la roş u , a\/i n d deschiderea laterală alungltă orlen
tată spre SE. Din calotă, datorltă dlstrugerilor u lterioare s-a păstrat numai nivelul de pornire
al boltlrll (fig. 5). Vatra cu dlametrul de 1 m coboară in pantă accentuată depăşind cu
0,70 m marginii� pereţi lor ce formează g u ra lnstalaţl el. Cu ptorul a fost amenajat intr-un
strat d e lut cruţat su rprins de noi pe o distanţl de aproximativ 4 m . i n Interiorul lui
au apărut fragmente din calota prăbuşită şi citeva cl obu rl Coslogenl. Acestea sint prezente
şi in zona aferentă obiectivul ul. Sub nlvelu 1 cu ptoru lui apar fragmente ceramlce aparţlnind
culturii Hamangla.
Cuptorul nr. 2 (C2) a fost descoperit in secţiunea magistrală, caroul 52 intre 0,420,85 m. Este săpat in lut cruţat sub forma unei bolti ri cu diametru! de 0,77 m , avind vatra
lu ngă de 1 ,22 m , depăşi nd �xtremitatea gu r ii de acces orientată NV-SE 31 0, aproximativ
pe aceeaşi di recţie cu C1• In interior pereţii sint puternic arşi , aceasta cunoscîndu-se pe
o grosi me de ci rca 6 cm .
Remarcăm prezenţa in faţa cuptorul u i la n lvel u l vetrel pe o suprafaţă de 2,30/2 m
a u nei aglomerări de pietre arse puternic l a ro�u dirămlzl u , aflată intr-o puternică alveolare
surprinsă pe o suprafaţă de 4,5 m. Alveolarea apare la adincimea de 0,50 m şi ajunge
pînă la 1 -1 ,1 0 m. (fig. 6 şi 7).
Cuptorul nr. 3 (C3) a apărut in primul n ivel de locul re la adincimea de 0,80 m.
Vatra cu deschiderea de 0,90 m se termină I n partea de SV cu u n prag uşor supraînălţat.
Pe ea au fost descoperite resturi de material osteologie ars laolaltă cu fragmentele din
pereţii şi gardlna cuptorului.
Cuptorul nr. 4 (C,) a fost descoperit 1n peretele de SV al secţiunii magistrale, in
d reptul lui C2 , cu care este contem poran . Prin executarea lui s. a fost su rprinsă conti
nuarea cuptorului săpat in lut cruţat cu gura de ardere amplasată pe direcţia ENE.
Cuptorul a fost surprins incepind de la 0 ,40 m adincime. Calota este de formă seml
sferlcă cu diametru! de 0,60 m şi inălţlmea de 0.50 m .
Cuptorul nr. 5 (C6) a fost descoperit in s. carou l 9 intre 0,20-0,75 m . Are calota
de formă semlclrculară cu gura orientată spre NE. D iametru! maxim este de 1 m. Pereţii
sint arşi I negal . I ntr-o latură a vetrel a fost surpri nsă o gaură de par care făcea probabil
parte di ntr-un ansamblu de protecţie. Pe ce ntrul s ă u calota este prevăzută cu u n orificiu
de aerisire. La baza cuptorului au fost descoperite fragmente ceramlce reprezentative pentru
cultura Coslogenl (fig. 11 ) .
Vatra cuptorului nr. 6 (C8) s e prezintă s u b forma unei suprafeţe d e circa 2,5/1 ,7 m
din lut ars puternic la roşu cu u rme de cenuiă şi materie carbonizată. Intre 0,60-0,80 m
adincime, tn stadiul actual al cercetării nu putem avea o Imagi ne definitivă asupra acestui
complex. Analizind profilul malulul de SV al secţi unii magistrale s-ar putea lansa lptoteza
că ne aflăm in faţa a două cu ptoare avind in şanţ numai partea din vatra scursă in exterior
şi prăbuşlrl ale straturllor de l utuială succesive.
Cuptorul nr. 10 (C10) a fost descoperi t in caroul 14 incepind de la 0,50 m. Vatra
aproximativ circulară cu diametru! de 0,95 m este mărginită de pereţii ce formau ansamblul
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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Fig. 8 GF.OAPA CU VA TA A P:JRTATIVĂ
FIG. 8 LA FOSSE A VE C L' EMPLACEMENT PORTAT/VE
FIG. 8 HOLLOW WITH POATABLE HEARTH

cu polei , prăbuşi te d i n vechime. S-au observat mai multe straturi de lutulalli. in Sb a fost
su rprinsă continuarea cuptorului. (fig . 1 0)
Cuptorul nr. 1 1 (C1 1) a apărut in Sb carou l 3 sub forma unei părţi a calotel ce contin uă
in mal u l d e SE.
Vetrele 7, 8, 9, descoperite la adinclmi cuprinse intre 0,45-0,60 m , se prezintă
sub forma u nor platforme d i n lut ars puternic, devenit foarte dur. Ele au fost surprinse
parţial in şanţ avind continuarea in maluri .
Vatra nr. 1 2 este o vatră portabilă ce a fost depusă d in vechime in groapa nr. 8.
Vatra este de formă d reptu nghlulară cu colţurile rotunjite şi are dimensiunile de 62,5 cm
lungime, 54 cm lăţime, 1 0-1 1 ,5 cm. înălţime, 2,5 - 3 ,5 cm grosime. (fig. 8, 9)
Vatra nr. 1 4 a fost descoperită in complexul d i n carourile 39-41 şi are un diametru
de 0,65 m . Ea a servit probabil la arderea de pe u rma căreia au rezultat materialele
osteologi ce calcinate descoperite aici.
Cup torul nr. 1 3 (C1 2) este o instalaţie de ardere cu posibilităţi de reglare a tempera
turii. Restu rile Instalaţie! depuse in groapa nr. 5 sint compuse dintr-un sistem de tuburi
care se î mbină cu bucăţi cu perforaţil Identice d ispuse la Intervale regulate u nele de
celelalte. Această structură alcătuia probabil partea i nferioară a acestei Ingenioase Instalaţii
din lut care se prindea organle de pereţii groapel de 4,5 cm al unul ansamblu ce se asea
mină cu u n vas de provizii de mari d i mensi uni ce are buza uşor adusă spre I nterior.
(fig. 12)
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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ln afara celor H vetre şi cuptoare descrise mal sus, semnalăm descoperirea a inel
unul fragment de vatră portabllă Vw aphut îm p reună cu vatra nr. 12 tot in G8 şi a
unul fragment prevăzut cu perforaţll Identi ce cu lnstalaţla de ardere descrisă mal sus
(C12) , ceea ce ridică la 1 6 numărul vetrelor �1 cuptoare! or descoperite in aşezarea Coslogenl.
3. Materialul osteologie 3 alcătuieşte o parte in!>emnată din I nventarul locuinţelor şi
complexelor studiate. MaJoritatee oaselor Identificate aparţine unor bovine de talie mare
şi miJ locie. Au mal fost descoperite intr-o cantitate apreciabilă oase de porc, cal, capre
şi ctlne. De remarcat că cea mal mare pa rte a lor apar in Inventarul gropllor, Iar o parte
din ele prezintă puternice urme de ardere. t� neorl ptnă la lnclnerare. Astfel, tn cuptorul
nr. 3 (C ) a fost Identificat un porc ars fn intregi me aflat in conexiune anatom ică. Un
3
lucru mal puţin obişnuit pentru populaţiile dl n aceast� perioadă TI constituie descoperirea.
aproape in fiecare complex a unor oase d e peşt e cu precădere in gropile d i n primul
nivel de loculre Coslogenl. O cantitate foarte mare de oase şi solzi de peşte a fost
descoperită tn groapa nr. 8 impreună cu fragmente de vetre portatlve.
4. Unelte
Tn afara citorva străpungătoare din os au mal fost descoperite trei piese d e
harnaşament s u b forma unor psalll (două intregi ş i una In stare fragmentară) prevăzute
cu o gaură de formă d reptunghlulară cu colţ urile rotunJite, dispusă central şi alte două
perforaţll circulare la capete. Piesele sint d eosebite de ingriJit lucrate din coarne d e
cerb. (fig . 1 5 ş i 19)
i n cad rul aşezării Coslogeni au fost scoase la lumină u n număr de opt fragmente de
rişniţă şi 5 zdrobitoare, descoperite toate in locui n ţe. Tot tntr-o locuinţă din ultimul
,

FIG. 9 GRCPI DIN PRIMUL NIVEL DE LOCUIRE COŞLOGENI
FIG. 9 FOSSES DU PREMIER NIVEAU D" fiA.BITATION COSLOGENI
FIG. 9 HOLLOWS IN THE FIR51 DWEWNG LEVEL COSLOGENI
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nivel de locuire Coslogeni a apărut şi un tipar bivalv din piatră pentru turnat harpoane
cel tur i . (fig .) 16 şi 20).
Celtul aparţine tipului caracterizat prin ornamentarea suprafeţelor cu linii verticale
in relief, ce pleacă de sub bordu ră (fig. 1 6/a). Cealaltă faţă este un tipar pentru tu rnarea
uniii harpon dublu (fig. 1 6/b) . Celtul avea lungimea de 1 0,5 cm, Iar lăţimea lamel de

şi

112

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

4,4 cm , in timp ce harponul măsoară 1 1 ,5 c m llll'lgl me şi 3 ,5 cm. deschiderea maxi mă
a arlpioarelor.
O altă piesă Interesantă, descoperită. intim p lito r pe teritoriul aşezări i Coslogenl
o constitui e un ti par pentru turnat inele. Tiparul este de formă paralellplpedlcă lucra
d in mlcaşist şi are dimensiunile de 5/3 ,6 cm , d lametr u l J nclzlei care reprezi ntă un I nel
fiind de 2,7 cm . Partea propriu-zis fllncţională se compune d intr-un cerc săpat in suprafaţa
piesei reprezentind spaţiul de turnare. Acesta este p revăzut cu un canal de scurgere.
Pe o latură s-a realizat o şănţuire adincă, iar pe p a rtea opusă tiparului propriu-zis s-a
realizat prin lncizare un motiv ornamental sub forma unor ramuri de brad (fig . 21) .
5. Arme.
În groapa complexului din carourll e 39 -41 , între două depuneri masive de
cenuşă, la adincimea de 1 ,40 m a fost d escoperit li n f»llmnal de bronz folloform , prevăzut
cu o nervură mediană, Iar virful este r u p t <l in vechime. Pu mnal u l are următoarele
d i mensiuni : l u ngi mea totală : 28,2 cm, l u ngi mea lamei : 21 ,3 cm, lăţimea maxi mă a
lamel : 6,4 cm , lu ngimea lim bii : 6,9 cm , lăţimea peduncu lului 2,8 cm . (fig . 1 7 şi 22).
FIG. 10 CUPTORUL NR.

10

o) VEDERE GENERALĂ A C ONSTRUCŢIEI FORM A TA DINTR-O ŞANŢUIRE
IN TREPrE b) DETALIU

FIG. 10 LE FOUR No. 1 0. a ) VUE G EN t. RAlE DE LA CONHAUC110N FORM EE DE FOSS E ES TRANCHB TER
RASS t.s. b) D�TAIL
FIG. 10 FURNACE Nr. 10 o) GENERAL VIEW, Tf/E. COf.JS TII.UCT/ON IS MADE IN STEPS; b ) DETAIL

b

l ntr-o locuinţă d i n u lti m u l nivel de locu ire Coslogeni a mai fost descoperit u n
obiect d i n bronz s u b forma u n u i virf care s e lăţe�te spre partea s a termlnală, unde pro
babil avea o gaură. Piesa are formă trlunghlu lară �1 are inălţlmea de 5 cm, Iar lăţimea
maximă este de 0,9 cm. (fig. 23)
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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6. Po�oobe
Ungi vatra cuptorului nr. 3 din primul nivel de locuire a plrut o fibull cu arc
sl111e trlc sl111 p lu lucrati d i n bronz 7• Resortul are o dubli spirală, Iar acul se subţlazl
pe măsu ră ce tnainteaz! spre virf (fig. 18 şi 24).
I n actual u l stadiu al cercetlrllor constatăm că in primul nivel de loculre Coslogenl,
a11 fost descoperite trei elemente Im portante de datare : flbula, psaliile, pu mnal u l .
fl bula este d e t i p . , BOG E N FIBEL" ş i are analogii i n Grecia (Vrokastro 8 , Kera
meikos-Aten a ' · Jolkos 10 , Karphl 11 , Hagios loannes 12, Fortetsa 13 ) Italia (Timmari , All u
miere 111, Pantal i ca 11, Pianello 11 15, Albania (Patos La Fieri 18 , d ucatul Vlores 17) in zona
risăriteană a M . Medlterane, zona adriatică şi Balcani i vestlci 1B. Acest tip de flbulă este
clatată pentru G reci a tn sec. X I-X 20 t.e. n .
J . Bo112ek 21 şi E . Sapouna-Sakellarakls 23 cred că . , BOGENFJBEJ." s-a dezvoltat d i n
.,V IOLI NBO GENFI B EL" , primul pledind chiar pentru originea nordici a acestui t i p d e
fillulă 23 .
FIG. 1 1 CUPTORUL N R . 5. a) DE.TALIU b) VE.DE.RE. DIN SPATE.
FIG. 1 1 LE. FOUR No. 5. a) D t. TAIL. b) VUE. DE DERRI � RE
FIG. 11 FURNAE. Nr. 5 a) DE.TAIL; b ) 8ACK VIE. W

Psalllle din corn de cerb au apărut împreună cu fibula şi îşi găsesc foarte bune ana
logii in aria culturii Belogrudovka. 24
Pumnale folioformc asemănătoare cu cel de la Grădlştea Coslogeni au mal fost
114
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descoperite la Pletrolu 25, Coslogenl 28 (Jud. Călăraşl) ' Duda 27 (Jud . Vaslui), Bălen1 2a
şi Rogojeni 29 (Jud. Galaţi} şi datate de autori in b ronzu final.
Un tip asemănător de pumnal mal apare şi in ari• culturii Sabatlnovka.
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro
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a.

FIG. 12 a)
FIG.
FIG.

GROAPA CU l t:STUIIILE CUPTORULUI NR. 1 3; b.c.d. ELEMENTE ALE CONSTRUqiEI
PENTRU REGLAREA TEMPERA TUR/1 DIN CUPTORUL NR. 1 3.
12 a ) LA FOSSE AVEC lES RESTES DU FOUR No. 13; b,c,d) LES ElEMENTS DE LA CONSTRUCTION POUR
lE REGLAGE DE LA TE,\1PlRATURE DU FOUR No. 1 3.
12 HOLLO W WITH FURNACE Nr. 13 REMAININGS; b, c, d) CONSTR.U::TION ELEME:NTS FOR RAISING
ANO CONTROLLING THE TEMPERATURE INS/DE FURNACE Nr. 1 3

b.
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c.
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d.

Pumnalul descoperit in aşezarea de la Cos loge n i face totuşi parte d intr-o serie mal
evaluată a acestui tip d e origine răsăritean1i situindll·se in epocă mal aproape de cultura
Belogrudovka ao.
Ţinind cont de racordărlle cronologice, aria de răspindl re şi elementele de datare
a complexelor in care au apărut piese sim ilare U J fibula, psalllle şi pumnalul descoperite
la Grădiştea Coslogenl , credem că pri mul nivel de locuire d i n aşezarea Coslogenl se
plasează in sec. XII -XI t.e.n . Pentru cel d e-al �oi lea nivel de locuire de la Coslogenl
nu avem in actualul stadiu al cercetărilor ca e lement ele datare decit tiparul blvalv. Celtul
care se turna pe una din feţe apare la nor� de Dunăre la Orodel 31 (jud. Dolj), Rado
vanu 82 (jud. Călăraşl), Frăteşt1 83 (jud. Giurglll) fi ind localizat in sudul României .. fn
nordul Bulgariei descoperi rile de asemenea eul turl sint relativ frecvente, unele fiind
aproape identice cu exemplarul nostru . Dl n tre ce le mai reprezentative le amintim pe
cele de la Varblca 11 (reg. Plevna) M, Leskovec (re g . Vraca) 86 şi Gorsko Kosovo (reg.
Sevllevo).
Dacă pentru tiparul de celt analogiile sint nurn noase, in schimb pentru faţa in care
s-a turnat harponul cu dublă aripioară n u cLJnoa�tell"'. d upă ştiinţa noastră piese similare.
Tiparul de celt caracterizat prin decorarea suprafeţei cu linii verticale săpate in relief este
incad rat cronologic de specialişti la sfirşltu 1 bre>nzt�lul final şi inceputurile hallstattulul
tlmpuri u , 3i dăinulnd o perioadă relativ intinsă , ceea ce ne ingreunează posibilitatea d e a
data precis cel de-al doilea nivel de locuire de la G rădlştea Coslogenl.
Contextul stratigrafic clar in care a fost desc o p erit tiparul pentru turnat harpoane,
care nu apare in aşezărlle aparţinînd bronzu lui final , la care se adaugă descoperirea u nor
fragmente de fier prelucrat sau aflat intr-un anLJnnlt stad i u de prelucrare 38 ne face să avan
săm i poteza datării celui de-al doi lea nivel de locu i re al aşezării Coslogen i in
cursul sec. al Xl-lea i.e . n .
Deşi ne aflăm intr-un stadiu i ncipient al cercetării arheologice de la Grădiştea Coslo
gen i , descoperirile d i n campania anului 1986 irn p u 11 citeva reconsiderări maJore asupra
populaţiei de tip Coslogeni :
1 . Aşezările de tip Coslogenl , departe de a fi sezoniere, au un caracter stabil , bine
definit. Ele aparţin , aşadar, nu unei populaţii semi11ornade el sedentare in adevăratu l inţeles
al cuvintul u i .
2 . Dispunem in actualul stad iu al cercetăr ii de o aşezare Coslogeni de mari d l men
suni, cu cel puţin două nivele de locu lre.
3. Descoperirea tlparelor certifică practicarea metalurgiei In staţiunea eponlmă
a culturii Coslogeni .
4. Elementele d e datare descoperite plasează a�ezarea de la Grăd iştea Coslogen l in
perioada de sfirşlt a epocii bronzului şi cea de ince p ut a primei epoci a fierulul, ceea ce
presupune că In această parte din sud-estul Munten iei hallstattul timpuriu este
reprezentat, in fapt, d e populaţia de tip Cosfogenl.
NOTE

1 . In acest artlrol ne-am propus să aducem la
cunoştinţa specialiştilor actualul stad iu al cerce
tărilor din staţiunea eponl ml aparţinînd popu
laţiei Coslogenl , in urma descoperirilor arheo
logice din campania anului 1 986. Slpiturlle au
fost cond use de dr. P. DIACONU
2. Grldlştea Coslogenl a fost depistati pentru
prima dati de Niţl Anghelescu, Cercetări fi
descoperiri In raioanele Că/ăraJI fl Slobozia SCIV
1 -2/VI 1 955. p. 314, fig. 2/a

3. C()nstruqii asemănătoare din lut au mai apărut
h Bllgeac, v . M . lrimia Citeva observaţii privind
eporo bronzului In Dobrogea, SCiVA, 32, 3, 1 981 ,
IP· 351 �1 urm . , fig. 6/3-5.

"'1. Ali fost l uate probe din pereţii cuptoarelor

ca.re vor fi analizate de fizician u l Geo Ralţkl
(Lallcratorul

M . I . R.S.R.)

5. tl aterlal u l fau nistic a fost analizat de biologul
H. Udrescu (Laboratorul de antropologie Bucu-
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a

m;. 1 J

IIG . 13
fiG . 13

COMP"LE.)(UL DiN CAROUR/LE. 39-41 ; FRAGMENTE. DE. BUCATA CU URME. DE. NUIELE. DIN
PERETELE UNEI LOCUINŢE. C OSLOGE.NI.
a ) LE. COMPLEXE DES CARERAUX 39---4 1 ; b) FRAGMENTS D' t.Lt.VATION AVEC DES TRACES DE.
8RANCHES DU MUR D'UNE HA8/TATION DE COSLOGE.NI.
THE. SQUARES COMPLE.XE.S 39---4 1 . E.LEVATION FRAGME.NTS WITH DITCH RE.MNANTS OF A
COSLOGE.NI LE.VE.LLING WALL

b

1 18

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

a

FIG. 14 CONSTRUCTIE. SE.M/CiftCULAft.X. DE. LINGĂ CUP'rcJRUL NR. 2; a) GRUNDISS; b) ŞANŢUIRE.A
PR OPI.IIJ-ZISĂ.
FIG. 14 LA CONSTRUCTION DE.MI-C/RCULAIRE. PR E5 DIJ FOU/1 1-Jo. 2. a ) GRUNDISS; b ) LA TRANCHE. PRO·
PRE.ME.N1-DITE.
FIG. 14 THE. SEM/CIRCULAR 8UILDING NE.AR FIJRH.ACE. n1. 2 a) PLASTE.R ROUGH CAST. b) MOAT
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FIG. 15 PSALIILE DIN OS. a) VEDERE. LATERALĂ; b) VEDERE. FRONTALĂ
FIG. 15 LE. MORS EN OS. a) VUE. LATERAlE ; b) VUE FRONTALE
FIG. 15 TOOLS MADE OF GONE.S a) SIDE VIE.W, b ) FRONT VIEW

b.

!'eşt i) , prezent la săpăturile arhe<ologlcc din
ca m pan l a 1 98&.
6. Mulţumim şi pe această cale cclegului Tiberiu

Ba.d el'

care ne-a Indicat bibliografia d e s peciali
tate l'eferitoare la acest tip d e fibulă .
7 . Materialul ceramlc este i n curs d e restaurare.
8. Chr. Blln kenberg, Fibules greques et orien-

120

tales , Copenhaga, 1 926, p. 60 şi următoarele.
tipul 11 1 a .,Fibu les Il arc symthrique", fig. 30.
9. H. Mill ler - Karpe, Oie Metal/beigaben der
(rDhescnzeitlichen Keromeikos-Grăbar, in Jahrbuch
des Deutsch , Arch . l nst ., 77, 1 962, p . 60 f,
morm . 20, fig. 1 . 3-6, mr. -46, fig. 2 , 2. -4. 12. 1 5,
n r . 27, fig. 3 , 2, mr. -47, fig. 6, -4.
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1 0. K. Ki llan , Fibe/n in Thessalien vor de my
kenischcn bis zur archaischen Zelt, P.B.F. , X IV,
2, 1 975, p . 20, Bogenfibel A 1 a
1 1 . F. Sapouna, Sakellarakis-Die Fibeln der grie
chischen lnse/n, P.B.F XIV, 4, 1 978, p. 41 şi
următoarele TIPUL 11 a. p l . 3, 52-55
12. Ibidem , pl. 3, 56-57.
1 3 . I bidem, p l . 3, 59.
14. J. Sundwal l , Die ii/teren ita/ischen Fibe/n,
Berlin, 1 94] , p. 80 ; acelaşi tip de fi b u l e dar
ornamentate.
1 5. H. Mul ler-Karpe, Beitrăge zur Chronologie
der Urnenfe/derzeit n6rdlich und sUdlich der Alp :n ,
Berlin , 1 959. p. 35. fig. 32.
. •

FIG.

16. Frano Pren d i , Die Bronzezeit und der Beiginn
der Eisenzeit in Albania, in Sudesteuropa zw l sche n
1600 u nd 1 000 v. chr., Ber l i n , 1 982, p . 226,
1iJ. 1 3/7-8 şi N. Bodi naku , Fibu/at horkore
P'ej bF'onzi t! Hekurit te herschi!:n , in lliria 2/1 984,
p . 57. fig. 1/3-5.
17. N . Bod i naku, Fib:�lat horkore pre} bronzi t!
flel<ucit te hershem, i n l li rla 2/1 984, p. 57, fig . 1/2.

111. J Bouzek, Homerisches Griechenland, Praga,

1 4J6,, p 93, fig 36, 5, 1 1 ' 1 2
1 4J <: h r. Blin kenbcrg, op. cit . ; j . Bouzek,
op. cit.; E Sapouna-Sakel larakis, op. cit. ; H
MUIIe r-Karpe, Oie M�ta/lbeigaben
. flg. 33.
20. J. Sundwall, op. cit. ; p . 1 9, ff.; H . MUIIer
l<arpe, Beitriige . . . p. 35.
•

16 TIPAR BIVALV' a) CE.Lr; b) HARPON

FIG. 1 6 MATRICE BIVALV'E. a) CELTE.; bJ HARPON
b.

FIG. 16 8/VALVE MOULD a ) CEL7 b) HARPOON
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b
FIG. 17. a) PUMNAL DIN BRONZ: b) CONDIŢII LE. DE.SCOPE.R/R/1

FIG. 17 a) 1'0/GNARD E.N 8RONZE. b) LE.S CONDITION DE. LA D l COUVE.RTE.

FIG. 17 a ) 8RONZE. DAGGE.R b) D/SCOVE.RY CONDITIONS

21

.

J. Bouzek, opo. cit.

21. E.S . - Sakel larakls, op. cit.

2.3 . J. Bouzek,

op. cit.

24. lrlformaţle S. Morlntz.

l.S. lrudit, 01nat in colecţii le Muzeu lui judeţean

Clllraşl,

cercetări

de teren

Marian

V . Oprea, 1 . Muntean u .

Neag u ,

2.6. S . M or l ntz , Contribuţii arheologice la istoria
traci/ar timpurii, Bucureşti, 1 978, p. 1 79, 1 80 ,

flg. 100/4.

17. tt . PetresclJ Dimboviţa, D=pozitu/ de obiecte

4e bronz de la Duda (raionu l H uşi, regiunea laşi),
Arlleo logla Mold ovei , IV, 1 966, p . 346.

28. 1 . T. D rag o m ir , Danublus, l , 1 967, p. 89-94.
29. l d e m , Materiale IX, p. 507-508, fig. 5/3

1 22

30. M . Petrescu Dimbovlţa, op. cit. p. 349.
31 . D. Berc l u , Arhivo preistorică a Olteniei , p.
1 38, fig. 1 74.
32. S. Morintz şi D. Serbănescu , Rezultatele cer
cetărilor de la Radovonu, Traco- Daclca, VI, 1 -2.
1 986, p. 1 6, fig. 1 5/1 .
33. I bidem, p. 1 9.
34. S. Morlntz, Contribuţii . . . , p. 176 şi 177,
fig. 99/1 . p . 1 75, fig. 91/1
35. Ibidem, p . 1 76 şi p. 1 77, fig. 99/12.
36. Ibidem, p . 1 78 şi 1 77, fig . 99f7.
37. Ibidem , p. 1 78
38. Analizele efectuate de specialiştii labora
toru l u i chimic al Combinatului Siderurglc Ci
lăraşi au arătat că procentaju l de Fe101 atinge
82,99%.

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

CONSIDlRATIONS PRiLIIrt iNAii& SUit

LE

HABI

TAT t.PONYM� DE GAAI>IHEA COSLOGENI, /.E

DEPAP.TEMENT

CH

(,o�URASI

(Rb�111� e )
Les outeurs communlquent /es plus importants
tl:sultats des decouvertes arhl:ologiques de la
campagne de 1986, organisl:e dans le l1abitot
l:ponime de la cu/ture de type Coslogeni, situ�
d Grădiştea Coslogenl, la commune de Dichiser�i,
/e dl:partement de Călăraşi .
On d�crit ce qu'on a d�couvert dans chocun
de ces complexes, en insistant sur les 16 instal·
lations de chauf(age-foyers et fours-qu'on a trouves.
On a intercept� 8 habitations ayant un ri che ma·
terial ceramique et ost�ologique.
On est en train de restaurer la c�ramique.
Les fragments pal�ologiques animaliers deco11verts
consistent en os de bovine (de grande et de moyen.r1e
taille) de cochon, chevre, cheval et ch ie.� . Les
auteurs remarqueH l'apparition des os de poisson
dans la plupart des complexes.
Le stade actuel des recherches demontre /o
prl!sence �vidente de deux niveaux d'habitation s.

4l date le premier niveau (le niveau inferior )
ci'Flabjtction d la suite de la d�couverte de trois
rJJOrs �n corm de cer(, une (ibule d /'ore symetrique
el
vr1 flainard
folio(orme en bronze.
Les rnors ont des analogies dans ie p�rim�tre
de la cu/ture de Bdogrudovka.
Q ucr�t au polrnard, quoique' il ressemb/e d ceux
IJU 'on a t rouvl:s sur / 'espoce cu/ture/ de Sobotinovka
il apflartient pourtant d une s�rie plus evo/ul:e
de ce type d'orlfine nord-pontique.
.Des: formes slmilaires ont paru en Roumanie d
Piet tCJiu et Coslorenl (le d�partement de Călăraşi ),
D�dCJ (le departement de Vaslui), 8ăienl et Rogo·
jerJi (le dl:partement de Galatzi )
Le complexe o u on a trouv� les mars nous a
r �se ,."� la decouverte d' une fibule de type « 8o

Ort

.

�ellfiboel ».

LCJ �bule a des analories tr�s bien marqul:es en

GrGe Vrokastro, Kerametikos-Athena, )olkos, Kar-

FIG. 18 FIBULE DIN &,R Ot-JZ CU ARC SIMETRIC
FIG. 18 F/8ULE EN BR.ONZE AVEC liN ARC S"''M t.TR/QUE-80GENF/8EL
FIG. 18 8R.ONZE F/8ULA WITH A SYMETMCAL AR.CH (80GENF/8EL )
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a1

a2

b

a

5. cm
:::
o....l::=....t:::....
Fig. 19.

PSALI I

GRĂDISTEA
.

DE OS

COSLOGE N I -1986

Psatia nr.1 . vedere generală .
b. Psal ia nr.2. vedere generală .
a 1 .Vedere laterala ; a2 .Vedere frontală .

o.

FIG. 19 LES MORS EN OS (ESQUISSE )
FIG. 19 HARNESS PlECE (DRAWING)

-

FIG. 20 MATRICE BIVALVE (ESQUISSE )
FIG. 2 0 BIVALVE MOULD (DRAWING)

FIG. 21 MATRICE POUR LES BI]OUX (ESQUISSE )
FIG. 21 MOULD FOR CASTING ORNAMENTS (ORA WING)
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tiG. 22 POIGNARD EN BRONZE (ESQUISSE)
FIG. 22 BRONZE DAGGER (DRAWING)

phl, Hcgios loanes, Fortetsa ), en Italie TImari.
Aliumfre, Pontolica /1, Piani/io /1 ), en Albanie et
en general, dans toute la zone orientale de la
M�diterrcnce de L'Adrlatlque et des Ba/kans oc
cldentaux.
Tous ces �lements ont determine les buteurs de
dater le niveou inferiellr comme appartenant ou
XIII-XI �me si�c/es av. j.c.
Dans le dern/er n iveau d'habitation (le nlveau
sup�r/eur) on a decouvert deux matrices r�serv�es
a foute des objets en bronn. La premi�re servait
d faire des bijoux, la deuxi�me (biva/ve) d des
celtes d�core de nervures paralleles verticales
(sur une face ) et d des harpons d deux petites
oi les (sur l'autre ).
La matrice du ce/le repr�sente un important
�l�ment de dotation. Si pour le ce/te on peut trouver
des ana/ogies assez fr6quentes au sud de la Mun
tenia et au nord de la Bulgarie, analogies qui
datent de /' epoque du bronze final et de ce/le
de halistatt primaire, le harpon d dewr ailes est
jusqu' d pr�sent unlque.
Le niveau sup�r/eurs d'habitation appartenant
d la population de Coslogen/ est dat� por les au
teurs au Xl-�me sl�c/e av. j.c.
La d�couverte dans les deux niveaux d'hablta
tlon d'un tr�s grand nombre de foyers et de fours
de matrices pour Ia foute du bronze, les outils,
les armes et les pl�ces en bronze, et encore les
fragments de machefer et ml!me de fer dont les
specio/istes ont �tabli /'appartenance, aux diff�
rents stades d'usinage, tout cela a det�rmine /es
fluteurs de formuler l'hipothese de l'exlstance d
Grădiştea Cos/ogenl, d'un grand centre m�tal/ur
gique des pal�othraces qui avalt fonctionne durant
les XII- XIII siecle av. j.c., c'est-d-dire d /a fin
de / 'age de bronze et de ho/lstatt primaire.
PRELIMINIR Y CONS/DERATIONS ON THE EPO
NYMIC SETTLEMENT AT GRADIŞTEA COSLOGENI.
CALJ.fVŞ I DISTRICT
(Summary)

O·

SPADA- PUM NAL
GRADIŞTEA CQSLQGE N 1 .,.. 1 986
Fig.22.
-

�

·

·
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The authors communicate about the mos t
Important results o f the archeological discoverie
mode in the year 1986 in the eponymic settelemt
of Coslogeni located at Grădiştf'a Coslogeni ,
Dichiseni village, Căloraşi district.
The discoveries are c!escribed in complexes,
ir.sisting cn the 1 6 firc places and furnaces found
in the three troced sections. There have been
found 8 dwellings with a rich ceramic and orcheologic material.
The potteries are being restored at present .
The palea-fauna/ material consists of bones
belonging to big ond middle sized cattle, swine,
horses, goats and dogs.
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sectiune .
b. profil.

a.

a. ,.

.

,

b.

...
1'

Rg. 2l

FIG. 23 Pl t.CE.
FIG. 23 BRONZE

AC BRONZ .
GRĂOI�1EA COSLOGEN I - 1986
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7he aut11o rs: �int
cornfJie>�es

i11 mosc

out the app r ea ran ce of bones
os wel/.

In the p1eserr1 stage of resa�ch the obviot:s ţu;s
ence of twG lerds of living has b ee n distinguished.
The first /evel of /ivlng (the i n ferior 1 � � dated

by th e di>eG..,e f)' c;( three harness pieces mode
c;( deer llor n. a fibula with a sym.� �tric spring
CJn ci a bronz e tlagger.

The llar11ess ţ>.ieces (ind good analogu�s in the
Belogrudovka while the dagger .
to the ones m e t in the area of
t h e SabatinorkCJ cu/ture nevertheless belongs to a
f"llore dev-elo#f!cl se r i e s of this eastern origin type.
I n Rom ani4 sim ilar forms appreared at Pietroiu
and Costo,en i (Căldraşi di str ic t ) . Duda ( Vaslui
di'Strict). Bdfeni an d R'Jgojeni (Ga lali district ) .
The fibtrla discovered i n the sam� comp/eK with

area of tlle
thcugll sirni lcrr

the ll:Jrness p ie ces is a . . Bogenfibel" type,
developed fr-:Jm the . , Violin 8'ge n fibel" type.
Tile fib�la (inds good ana!ogues in Greece
(Vrokostro , l<erameios-Atena, Jolko; , Karphi ,
l'-ICJgios

/oaones , Fortetsa ) .

ltaly ( TImari, A/lumi ere
the
the
w"s:"rn Balcans.

Pan talica 1/, Pianelio It) Albany, generally in
fo rth e CIstern orea of the M �diterronean Sea,
11driatic crea and

the

These eler.1enu mode the authors propose the

dating of the

lower

levcl at Grădiştecr Coslogeni

in tl1e 121h- t tlh centuries b.c. In the latter
level of /iving (the superior /�;ve/ ) two moulds
for casting bronze-things were found.
The flrst mou/d was intended ta co s t ornomen ts.
The second. a blvalve one, represents an important
element in dating the highes level of living at
Grddiftea Cosloge n l .
On one si de t/1ere is the mould of an axe decorat
ed w/th para/11'1, v�rtica/ nervures and on the
other side a harpoon with o do11ble fin. lf the
axe hos rather pregna,,t analogies in the south
of Wol/ochia and in the North of 8tJ/garia, being
met in the final bronze age and in ecrrly hollstatt,
thl! double-winged harpoon represents a unique
thing nowadays .
The authors date the second layer of living
os belonr.ing to the Coslogeni typ� population
In the 1 tlh 8 C. The discovery in both levels cf
livinl( of an unusually great number Df (lreplaccs
and furnace � , the mou/ds fur casting bronze pieces
as we/1 as the slag frogments and even iron frag
ments reported by experts as being in d i fferen t
stages of processing, entitle the authors ro est
the ideo of the e xist'!! n ce at Grddi�t!a Coslogeni
of a big metal/urgie centre of the early Tracians ,
which was i n use i n the t21h-f flh B . C . namely
in th'!: /ast per iod of the final bronz� age and in
the eorly hall•tatt.
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