LEGĂTURI ÎNTRE REGIUNEA DUNĂRII
DE JOS SI SPATIUL EGEO-ANATOLIAN
LA SFARSITVL EPOCII BRONZULUI SI
ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI 1
-
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1
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de Attila Laszlo
Conexiunile existente, in cursul istoriei mai mult sau mai puţin îndepărtate a
Europei de sud-est, intre civilizaţia egeo-anatoliană şi lumea balcano-danubiană stau,
de multă vreme, in atenţia specialiştilor. Pentru lumea Europei "barbare" evidenţierea
acestor legături arc o semnificaţie aparte. Ea permite racordarea unei "pre-istorii",
măcar in tendinţele ei majore, la istoria celor mai avansate zone ale Antichităţii
timpurii. Este, de asemenea, bine ştiut că (exceptând datările prin metodele "moder
ne", prin radiocarbon indeosebi), până la apariţia primelor informaţii scrise relative
la ele, civilizaţiile pre- şi protoistorice europene nu oferă nici o bază locală, proprie,
pentru stabilirea cronologiei lor absolute. Î n felul acesta, cronologia absolută a civi
lizaţiilor menţionate este, in bună măsură, dependentă de cronologia est-medite
raneană, de cea egeeană in special. Pare astăzi, poate, paradoxal, dar cronologia
protoistorică a spaţiului carpato-danubio-pontic a fost - şi mai este, nu o dată, şi acum
- orientată după sistemele cronologice central-europene. Or, se ştie că, la rândul lor,
şi aceste sisteme au fost elaborate pe baza legăturilor cu civilizaţiile mediteraneene,
legături care sunt, de cele mai multe ori, indirecte, asemănătoare unui lanţ lung,
compus din numeroase verigi intermediare, ce leagă regiunea nord-alpină prin Penin
sula Apenină şi Sicilia de Egeea şi Orientul Apropiat. Evident, un asemenea sistem
nu poate fi lipsit de un apreciabil coeficient de incertitudine. Fără îndoială, aceste
sisteme, elaborate cu multă migală, reprezintă, nu o dată, performanţe ştiinţifice
excepţionale (vezi, mai recent, cronologia lui H. Miiller-Karpe), iar aplicarea lor şi in
afara spaţiului pentru care au fost destinate, a corespuns, poate, unui anumit stadiu al
cercetărilor. Fără a se putea renunţa la utilizarea acestor sisteme (mai ales in ceea ce
(1)

Prezenta lucrare este o versiune românească a comunicărilor La fin de / 'âge du bron=e
au Bas Danube et le monde mycenien ( 1 51 lntemo. onal lnterdisciplinary Symposium
"The Periphery of the Mycenaean World", Lamia, Grecia, Sept. 1 994) şi Some
.•

Connections between the Northen Thrace and Asia Minor during the Late Bronze and
Early lron Age (International Symposium "Thracians and Phrygians: Problems of
Parallelism", Ankara, June, 1 995).
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priveşte clasificarea cronologică a tipurilor de obiecte de bronz de origine central-eu
ropeană şi a artefactelor cu care acestea sunt asociate), a devenit astăzi nu numai
posibil, dar şi necesar să se cerceteze contactele directe intre regiunile noastre şi
Egeea: arii ale unor civilizaţii nu numai apropiate geografic dar şi înrudite intr-o
2
anumită măsură •
Este o altă problemă, desigur, că, Ia rândul ei, şi cronologia absolută a Bronzului
târziu egeean depinde de cronologia egipteană şi de cea a Orientului Apropiat, ceea
ce a dus, in ultimele decenii, Ia reevaluări semnificative, fără a exista, deocamdată,
un consens in ceea ce priveşte consecinţele acestor corec}iuni asupra cronologiei
absolute a protoistoriei din Europa Centrală şi de Sud-Est . Este, pe de altă parte,
evident că stabilirea unei cronologii absolute veridice este de neconceput fără elabo
rarea, in prealabil, a unei cronologii temeinice - condiţie valabilă atât pentru Egeea
cât şi pentru spaţiul istoric-arheologic studiat de noi. Această condiţie este încă departe
de a fi intru totul îndeplinită, ceea ce constituie un alt factor de incertitudine in
abordarea problemelor care urmează a fi discutate aici.

***
Perioada istorică pe care o avem in vedere este, in principal, epoca târzie a
bronzului şi inceputul epocii fierului, in sensul terminologiei şi periodizării încetăţeni
te in arheologia românească. Raportat la istoria spaţiului egeean şi est-mediteranean,
in gen�ral, acest interval de timp corespunde fazei târzii şi prăbuşirii civilizaţiei
miceniene, inclusiv perioadei in care au avut loc evenimentele puse pe seama mişcării
"popoarelor mării". Î n această perioadă, mult controversată, s-au produs modificări
esenţiale in raporturile de forţă politice, in aspectul civilizaţiei, şi chiar in tabloul etnic
al bazinului răsăritean al Mării Mediterane, modificări de care, in măsura in care ne
putem da seama in stadiul actual al cercetărilor, nu a fost străină nici lumea tracică,
in sensul larg al cuvântului4 .

***
Pentru epoca "clasică" (cea mijlocie, după periodizarea utilizată in arheologia
românească) a epocii bronzului din spaţiul carpato-danubian au fost scoase in evi
denţă, încă din secolul trecut, mai ales influenţele egeene asupra regiunilor mai
nordice, chiar dacă, in prezent, mulţi specialişti se indoiesc de amploarea şi importanţa
reală a presupuselor "influenţe miceniene" in evoluţia civilizaţiilor din regiunile
menţionate5 . Î n schimb, in epoca târzie a bronzului şi la inceputul epocii fierului poate
fi documentată, pe cale arheologică, o treptată infiltraţie a unor elemente de origine

(2)
(3)
(4)
(5)

Asupra cercului vicios, creat prin datarea unor vestigii arheologice din regiunea Dunării
de Jos pe baza sistemului lui H. MUller-Karpe a atras atenţia, mai recent, de pildă,
Podzuweit, 1982, p. 82, nota 15.
Vezi, de pildă, Sandars, 197 1 ; Hankey, Warren, 1974; Warren, Hankey, 1989.
Cf. Dimitrov, 1968; Sandars, 1971, 1987; H!lnsel, 1976, 1982; Stefanovich, 1973;
Morintz, 1978, 1982; Podzuweit, 1982, Lehmann, 1985; Klocko, 1990, 1 993; Lăszl6,
1 994. Xezi şi notele următoare.
Vezi Tasic, 1973, cu bibliografie.
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balcano-danubiană atât în anumite zone periferice ale lumii miceniene (Macedonia,
Asia Mică), cât şi în aria propriu-zisă a acestei civilizaţii din Grecia centrală şi de sud.
Din păcate, pentru Asia Mică, această infiltraţie poate fi documentată arheologic
numai pentru zona coastei vestice, dar, după cum a remarcat profesorul E. Akurgal,
există date toponimice şi filologice care indică o pătrundere a unor populaţii de origine
tracică şi spre interiorul Anatoliei 6•
Î n cele ce urmează intenţionăm să prezentăm câteva reflecţii privitoare tocmai la
mult discutata problemă a împrejurărilor apariţiei "intruşilor (sau elementelor intrusi
ve) din nord" şi a posibilelor consecinţe istori-::e ale acestui fenomen. Mai precizăm
că noi nu am avut niciodată �osibilitatea :ie a studia direct descoperirile în cauză, ieşite
la iveală în spaţiul egeean . Astfel, în ceea ce: priveşte această categorie de surse
arheologice, implicată în discuţia de mai jos, consideraţiile noastre se bazează exclus,iv
pe literatura de specialitate ce ne-a stat Ia dispoziţie.

***
P.ână în anii '60, originea acestor elemente străine (reprezentate mai ales printr-o
ceramică lucrată cu mâna, definită adesea prin termenii simplificatori de "Coarse
Ware" şi "Knobbed Ware" (Buckel-keramik), descoperite Ia Troia încă în cursul
săpăturilor lui Schliemann, a fost căutată mai ales în Europa Centrală. Începând cu
cel de al şaptelea deceniu al secolului nostru, în urma rezultatelor cercetărilor arheo
logice din B ulgaria şi România, a devenit evident că patria de origine a "intruşilor din
nord" trebuie căutată, cel puţin in egală măsură, în lumea tracică.
Avem in vedere următoarele culturi răspândite în spaţiul balcano-danubian: Zimni
cea-Piovdiv (numită de B. Hlinsel Cerkovna), Noua-Sabatinovka-Coslogeni (numită
de Goranka Tonteva Yagnilo-Coslogeni-Noua), Radovanu, "Pre-Babadag" (inclusiv
Tămăoani) \i Babadag (inclusiv grupe'le înrudite Insula Banului/Ostrov: Cozia, P�e
ni�evo etc.) . Elemente ale acestor culturi apar atât în nordul şi, parţial, în centrul şi
sudul Greciei, cât şi în nord-vestu l Asiei Mici. Nu totdeauna este c lar, dacă este vorba
doar de rezultatul unor influenţe culturale sau de dovada prezenţei unor gruouri de
oameni, desprinse din comunităţi le lor etnice originale. Î n orice caz, calitatea" inferi
oară a ceramicii "străine" faţă de olăria locală, egeo-anatoliană, a determinat pe mulţi
cercetători să considere că nu poate fi vorba de "importuri", ci de o ceramică con
fecţionată pc loc, concluzie sprij inită în unele cazuri şi de analiza fizico-chimică a
9
compoziţiei pastei din care au fost lucrate vasele . Prin urmare, mai recent, s-a impus
ideea potrivit căreia ar trebui identificată nu sursa de provenienţă a ceramicii "străine"
(6)
(7)
(8)

(9)

Akurgal, 1983, p. 7 1 -73.
Menţionlim, totuşi, că în septembrie 1992 am avut ocazia sli arunclim o privire asupra
materialelor descoperite la Kastanas, în Muzeul din Salonic, iar in iunie 1 995 am putut
vedea descoperirile de la Troia. expuse in Muzeul Arheologic din Istanbul.
A se vedea, in legătură cu aceste culturi, cu bibliografie: Morintz, 1 964, 1 978, 1 987;
Morintz, Anghelescu, 1 970; Alexandrescu, 1973 ; Hllnsel, 1976; Ton�eva, 1 985;
Morintz, Şerbănescu, 1985; Lăszl6, 1986, 1 989, 1995; Neagu, Nanu, 1986; Florescu,
1 99 1 .
Rutter, 1975, p. 1 7, 29-30; Catling, 198 1 , p. 74, 82; French, 1989, p. 48.
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ci mediul de origine al acelor "intruşi" care au continuat un timp � practice - mai
mult sau mai puţin fidel - olăritul lor tradiţional şi după stabilirea in noua lor patrie 1 0 .
În ceea ce priveşte apariţia acestor elemente in cele două dire(;ţii menţionate,
Grecia şi Asia Mică, există, după cât se pare, un anumit decalaj cronologic. Fără a ne
referi, pentru inceput, la mult controversata cronologie absolută, vom folosi, ca puncte
de reper, datele cronologiei relative.

***

În Macedonia centrală, in aşezarea de la Assiros, elementele de tip Zimnicea-Plo
vdiv apar in faza 9, care este anterioară fazei Helladicului Recent (în continuare:
LH=Late Helladic) III C timpuriu. (Faza Assiros 7, mai târzie, a fo5t datată tocmai
prin asocierea cu ceramica miceniană LH III C timpurie pe la 1 200 i.H.1 1). Este, deci,
rezonabil să admitem că ceramica de tip Z imnicea-Plovdiv apare la Assiros în limitele
fazei LH III B. Aceeaşi constatare este valabilă şi pentru insula Thassos, unde
ceramica Zimnicea-Plovdiv apare in faza IA a necropolei de la Kaslri , datată în faza
LH III B 1 2 . Pentru problemele discutate aici este şi mai importa11tă succesiunea
stratigrafică de la Kastanas şi sincronizările eropuse cu culturile de la Dunărea de Jos.
Astfel, ceramica de tip Zimnicea-Plovdiv (Cerkovna) apare la Kastllllas in straturile
1 7- 1 4 a, datate, de asemenea, în limitele fazei LH III B. În straturile u rmătoare, 1 4 b
- 1 2 , datate din a doua jumătate a fazei LH III B până la LH III C, s-a constatat
prezenţa ceramicii atribuite culturii Coslogeni I J . Noi estimăm ca deosebit de impor
tantă descoperirea la Kastanas, in stratul 1 3 b, in asociere cu ceramică LH III C
timpurie, a unui ac de os cu patru protuberanţe pe gât, tipic pentru cultura Noua (strâns
înrudită şi, in fond, contemporană cu culturile Coslogeni şi Sabatin()vka) 1 4 •

Ceramica non-miceniană, lucrată c u mâna ş i lustruită ("Handrnade Bumished
Ware", pentru care Catling foloseşte termenul de "Barbarian Pottery" - ceramică
barbară), descoperită in interiorul citadelei Mycenei, in aşa numitul Citadel House,
aparţine fazei a VII-a din aria respectivă, interval de timp cuprins între un posibil
cutremur şi o vastă distrugere prin incendiere, databilă (ca şi ceramica similară de la
Tiryns) intre sfârşitul perioadei LH III B şi prima parte a LH III C 1 5. În aşezarea
myceniană de la Menelaion-Sparta, "Barbarian Pottery" apare după distrugerea ma
jor.ă care a afectat situl in intregime, la sfârşitul LH III B, şi aparţine unei scurte
perioade de ocupaţie din perioada LH III C 1 1 6 • Aceeaşi datare a fost stabilită şi pentru
ceramica non-miceniană de la Korakou {Corinthia), precum şi din al te situri din sudul
Greciei (Lefkandi, Perati, Athena etc.) 7. Credem că Jeremy B. Rlltter s-a orientat
( 1 0)
(I l)
(1 2)
(13)

·

(14)
( 1 5)
( 1 6)
( 1 7)

Cf. Catling, 1981, p. 82; French, 1989, p. 48.
Wardle, 1980, p. 242, 247-248.
Koukouli-Chrysanthaki, 1993, voi. B, p. 658, 820, fig. 1 58 (tabel sinoptic).
Hlinsel, 1982, fig. l (tabel cronologic); Hochstetter, 1982, in spec. fig. 9 (tabel sinoptic).
Pentru Kastanas vezi şi Hochstetter, 1984 şi Jacob-Felsch, 1985.
Hochstetter, 198 1 .
French, 1989, in spec. p. 44.
Catling, 198 1 , in spec. p. 74.
Rutter, 1 975, in spec. p. 1 7, 23.
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corect când a căutat paralele ale grupului ceramic I de la Korakou in complexul
cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni şi în aşa-zisul "Coarse Ware" de la Troia VII
b 1 8 . Aceleaşi �aralele pot fi admise, în fond, şi pentru "ceramica intrusivă din nord"
de la Mycene 9 , ca şi pentru cea ..barbară" de la Menelaion-Spart i0 . Situaţia este
puţin mai complicată Ia Korakou unde, alături de această ceramică apar şi vasele
încadrate în grupele ceramice II şi IV , nedoc umentate în alte situri. Pentru aceste grupe
ceramice Rutier a căutat să găseasd! analo�ii în aşa-numitul "Knobbed Ware" de la
Troia VII b2 şi, în ultima instanţă, în Traci a , respectiv în faza I a culturii Babadag din
România şi grupele înrudite din Bulgaria2 1 •
Dilema lui Rutter consta în ideea că, în viziunea lui, ''Coarse Ware", comparat cu
grupa ceramică I de Ia Korakou, apare atât în ni ve lui Troia VII b 1 , cât şi în Troia VII
b2, în timp ce "Knobbed Ware", comparat cu grupele ceramice II şi IV de la Korakou,
apare numai în Troia VII b2. Ar rezulta, astfel, o neconcordanţă cronologică în sensul
că grupele ceramice II şi IV ar ave a , în comparaţie cu grupa I, o "sursă" mai recentă
(=post -- Noua-Sabatinovka-Coslogcni). Dar aceste categori i ceramice sunt clar con
temporane la Korakou !

În opinia noastră, raportarea de către Rutter a ceramicii descoperite Ia Korakou la
cea aflată Ia Troia este prea tranşantă. Din materialul publicat de Blegen reiese că
unele fragmente ceramice incluse în categoria Knobbed Ware apar nu numai strict în
nivelul Troia VII b2, dar şi în stratul VII b, n cseparat pe nivele. Într-o asemenea poziţie
stratigrafică incertă apar chiar şi fragmente ccramice ornamentale cu cercuri concen
trice cu tangente imprimate, de tip Babadag II sau Nenicevo22 . Nu vedem, astfel, nici
un impediment real pentru a distinge cronologic grupele I, respectiv II şi IV de la
Korakou, prin raportarea lor Ia descoperirile similare de la Troia.

Dacă analizăm cu atenţie ceramica inclusă în grupa II de la Korakou, observăm că
formele de vase -- în special ceştile cu toarta supraînălţată - sunt, într-adevăr, ase
mănătoare cu cele de la Babadag (1). În ceea ce priveşte însă decorul, la Korakou
lipseşte motivul cercurilor concentrice cu tangente, ornament specific culturii Raba
dag, decor prezent şi pe ceramica de la Tro ia. Cercetările mai recente, privind geneza
culturii Babadag, care nu au mai fost luate î n consideraţie de Rutter, au surprins o fază
premergătoare, "Prebabadag", a cărei etapă finală noi am identificat-o cu grupul
Tămăoani, răspândit în sudul Moldovei, nord-estul Munteniei şi nordul Dobrogei 2 3 .
Această etapă se distinge, printre altele, tocmai prin lipsa decorului amintit cel al
cercurilor concentrice cu tangente -. care va caracteriza cultura Babadag propriu-zisă .
Înclinăm, astfel, să vedem în grupul ceramic II de Ia Korakou o manifestare: a
elementelor unui grup cultural care precede imediat formarea deplină a culturii Baba-·

( 1 8)
( 1 9)
(20)
(2 1 )
(22)
(23)

Rutter, 1975; 1 976; French, Rutter, 1977. Vezi şi obiecţiile lui Wa1berg, 1 976.
Rutter, 1975, p. 1 7, 27; French, 1 989.
Catling, 1 98 1 .
Rutter, 1 975.
Vezi B1egen et al., 1958, pl. 2 1 8, 2 59/37. 1000; 280; 282.
Lăsz16, 1 986; 1 995; 1 996.
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dag. Aceeaşi interpretare este, credem, valabilă şi pentru fragmentul de ceaşcă nr. 1 3
de la Korakou, inclus în categoria "diverse" (Miscellaneous).
Recapitulând, în Macedonia infiltrările dinspre Tracia încep cu elementele culturii
Zimnicea-Plovdiv, în limitele fazei LH III B, şi sunt urmate de cele ale complexului
Noua-Sabatinovka-Coslogeni, spre sfârşitul fazei LH III B şi la începutul perioadei
LH III C. În Grecia centrală şi de sud, elementele intrusive ce pot fi puse în legătură
cu cultura Noua-Sabatinovka-Coslogeni şi, probabil, cu un grup cultural "Preb�ba
dag" apar în urma distrugerilor de la sfârşitul LH III B şi pot fi datate, în principal,
într-o scurtă perioadă de la începutul fazei LH III C.

***
În ceea ce priveşte apariţia "intruşilor" şi a moştenirii lor arheologice în nord-vestul
Anatoliei, în comparaţie cu pătrunderea lor spre Macedonia şi Grecia, vom avea în
vedere paralelizarea propusă de Chr. Podzuweit între succesiunea stratigrafică de la
Kastanas şi cea de . la Troia. Potrivit concluziilor învăţatului german, specialist în
studiul ceramicii miceniene, straturile 1 7- 14a de la Kastanas, în care se întâlnesc
elementele de tip Zimnicea-Plovdiv (Cerkovna) sunt contemporane cu etapele mai
târzii ale Troiei VI, iar straturile 1 4b- 1 2, în care au fost observate elementele de tip
Noua-Coslogeni, pot fi sincronizate cu sfârşitul Troiei VI (în special Troia VI h) şi,
în parte, cu Troia VII. După cât se pare, stratul Kastanas 13 b, în care a fost descoperit
acul de os de tip Noua, care reprezintă pentru aria nord-tracică un reper cronologic
foarte important, ar corespunde, în timp, încă etapei Troia VI h24 .
La Troia, în schimb, elementele de origine balcano-danubiană sunt documentate
abia în nivelurile VII b 1 şi VII b2, ceea ce trebuie să însemne că pătrunderea unor
elemente, probabil şi etnice, originare din Tracia, a avut loc mai întâi spre Macedonia
şi Grecia şi abia ceva mai târziu spre nord-vestul Asiei Mici. Acest fenomen este cu
atât mai interesant cu cât la Troia VII b 1 şi VII b2 sunt prezente, în parte, aceleaşi
elemente de origine balcano-danubiană care au fost observate şi în Macedonia şi
Grecia. Nu este mai puţin interesant că prezenţa la Troia a acestor elemente, socotite
în general ca fiind de origine tracică, reprezintă un fenomen unic în Anatolia: desco
peririle în discuţie, bine documentate arheologic în partea europeană a Turciei de
astăzi (cu deosebire în regiunea Edirne şi Kirklareli), după cunoştinţele noastre actuale
lipsesc cu desăvârşire la sud şi est de Marea de Marmara25 .
(24) Podzuweit, 1 982 (în special p . 8 1 , fig. 4) . Vezi şi Hochstetter, 1 984 ş i J acob-Flesch,
1 985.
(25) Ozdogan, 1 993, p. 1 62. Autorul menţionează că o asemenea ceramică a fost descoperită,
în afara Troiei, doar în micul sit de la Manastir Mevkii, aflat pe mica insulă Avsa, în
'
apropierea coastei sudice a Mării de Marmara. Având în vedere, pe de o parte,
descoperirile de la Kastanas, iar pe de altă parte sincronizarea succesiunii stratigrafice a
acestui sit cu nivelurile troiene (vezi supra), lipsa elementelor de origine
balcano-danubiană în nivelul Troia VII a şi chiar VI final se datorează ori hazardului,
ori, după cum înclinăm să credem, lipsei contactelor: culturile cărora le aparţin
elementele discutate au existat cu siguranţă în perioada cu pricina.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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***
Graţie, mai ales, cercetărilor lui S. Morintz şi B. H1insel, putem preciza acum mai
bine apartenenţa culturală, respectiv originea elementelor balcano-danubiene, prezen
te la Troia. Anumite incertitudini, care ingreunează interpretarea istorică a acestor
descoperiri, există, totuşi, in continuare. Aceste incertitudini se datorează mai multor
factori , dintre care am remarca mai ales imposibilitatea de a separa strafigrafic o parte
a descoperirilor provenite din nivelurile VII b l şi VII b2, precum şi dificultăţile in
determinarea după criterii stilistice clare a ceramicii miceniene şi post-miceniene
(originală sau imitată pe loc)26, ceea ce a dus la nesfârşite controverse cu privire la
cronologia mai fină a celor două niveluri de care ne ocupăm.

Într-un capitol special al lucrării sale de sinteză privind clasificarea cronologică şi
regională a Hallstattului timpuriu de la Dunărea de Jos, B. H1insel a avut in vedere
prezenţa la Troia a ceramicii de tip Coslogeni sau Cerkovna (=Zimnicea-Plovdiv) in
nivelurile VII b l şi VII b2, precum şi a ceramicii aparţinând culturii Babadag şi
grupelor înrudite din România şi B ulgaria, in nivelul VII b2. El observa, corect, că
este vorba, in special, de prima fază, cu ceramică cu decor incizat a culturii Babadag
şi a grupelor înrudite, fiind prezentll, totuşi, şi ceramica cu decor imprimat, de tip
Babadag Il, P§eniC!evo şi Insula Banului/Ostrov. În viziunea lui Hllnsel Troia VII b2
este, deci, compartimentat in timp: acest nivel incepe intr-un moment in care orizontul
Zimnicea-Plovdiv (�erkovna) - Coslogeni exista încă, continuă apoi in perioada
ceramicii cu decor incizat (Babadag I) şi se termină in cursul existenţei ceramicii cu
decor imprimat (Babadag II, Insula Banului/Ostrov, P�enil!evo)2 7 .
La rândul său, S. Morintz consideră că cel mai vechi lot ceramic de origine
balcano-danubiană la Troia aparţine culturii Zimnicea-Plovdiv, 1ar următorul grupului
cultural Radovanu, amândouă prezente atât in nivelul Troia VII b l cât şi in VII b2.
(Grupul Radovanu, relativ recent definit, constituie un aspect mixt al culturilor Cos
legeni şi Zimnicea-Plovdiv, fiind posterior acestei culturi din urmă. În opinia aceluiaşi
cercetător, ceramica de tip Babadag, faza I, cu ceramică incizată, dar şi faza II (ca şi
descoperirile de tip Insula Banului şi P§enil!evo) cu ceramică imprimată, aparţin
nivelului VII b in general, nivelului VII b2, in special28.
·

(26) Cf. Sandars, 1 97 1 , p. 7-9; Stefanovich, 1 973, p. 1 53 ; Hllnsel, 1 976, p. 23 1 ; Hiller, 1 99 1 ,
p . 1 53 etc.
(27) Hllnsel, 1 976, p. 229-236. Având in vedere reevaluările cronologice ale lui N.K. Sandars
( 1 97 1 ), Hllnsel apreciază că cele trei momente (valuri de penetraţie) succesive se
eşalonează in timp intre a doua jumătate a secolului al Xli-lea şi secolul X sau chiar IX
i.H. În viziunea profesorului german, contactele cu Troia V li b pledează pentru
prelungirea existenţei culturilor Zimnicea-Plovdiv şi Coslogeni până in a doua jumătate
a secolului al XII-lea, pentru datarea fazei Babadag I in secolul al XI-lea, iar a fazei
Babadag II şi a grupelor culturale înrudite in secolul al X-lea sau chiar până in secolul al
IX-lea.
(28) Morintz, 1 964, p. 1 14-1 1 6; 1 982; 1 987, p. 52, 62-63. Urmând, in continuare, cronologia
troiană a lui Blegen (cf. Blegen et al., 1 958, Part 1 , p. 8- 1 3, 1 44-148; Blegen, 1 963, p.
1 47- 1 72; 1975), Morintz consideră că aceste trei valuri de penetraţie ajung la Troia in
intervalul cuprins intre secolele XIII şi XI-IX i.H.
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Revizuirea, în ultimele decenii, a cronologiei Helladicului Târziu a afectat, fireşte
şi datarea nivelurilor Troia VII b l şi VII b2 (vezi: infra). Tendinţa de datare mai joasă
a nivelurilor troiene în care apar vestigiile arheologice de origine balcano-danubiană
discutate aici nu putea rămâne fără consecinţe şi asupra cronologiei culturilor cu care
pot fi puse în legătură aceste vestigii. Având în vedere, mai ales, intervalul de timp
relativ scurt, în care ar trebui încadrate culturile menţionate mai sus, în funcţie de
datarea nivelurilor Troia VII b 1 şi VII b2, noi considerăm, spre deosebire de Morintz
şi Hansel, că prezenţa tipurilor ceramice balcano-danubiene de la sfârşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului la Troia nu se datorează unor "valuri" de
penetraţie strict succesive ci, mai degrabă, pătrunderii elementelor unor culturi dintre
care unele au avut o evoluţie parţial sincronă, în arii diferite29 . Ne gândim la posibi
litatea contemporaneităţii parţiale a culturilor Zimnicea-Plovdiv şi Coslogeni, pe de
o parte, şi a culturilor Coslogeni/Radovanu şi Babadag 1 în formare (inclusiv aspectele
"Pre-Babadag" menţionate), pe de altă parte.
Interpretarea noastră ar putea explica şi alte situaţii asemănătoare, când anumite
categorii ceramice de factură diferită apar împreună intr-un interval de timp limitat,
precum atestarea la Korakou, în acelaşi context arheologic, a grupelor ceramice 1, I I
ş i IV. O astfel d e ipoteză n u a r mai face necesară, d e pildă, construirea pur teoretică
a unei culturi de la sfârşitul epocii bronzului care ar fi evoluat pe teritoriul Bulgariei
de astăzi şi în care ar fi apărut toate elementele "străine", sesizate în stratul Troia VII
b şi în siturile Helladicului Târziu III din Grecia contincntală30, - cultură a cărei
existenţă nu a putut fi demonstrată nici până astăzi.

***
În consideraţiile lor, privind legăturile între Troia VII b şi regiunea balcano-danu
biană, Morintz şi Hansel au avut în vedere, practic, doar tipurile de ceramică. Pentru
a întregi această imagine, vom menţiona, chiar şi în treacăt, descoperirea la Troia a
(29) Lăszl6, 1994. Această ipoteză oferă, credem, o explicaţie plauzibilă a prezenţei la Troia,
într-un interval de timp limitat, a unui material ceramic variat, caracteristic unor culturi
de la Dunărea de Jos care au avut, fiecare în parte, o evoluţie mai mult sau mai puţin
îndelungată. Căci, după cum se va arăta mai jos, conform evaluărilor mai recente,
nivelul Troia VII b l începe abia în LH lii C dezvoltat sau chiar târziu, cel mai devreme
la sfărşitul secolului al Xlii-lea sau la începutul celui următor, ori doar în secolul al
XII-lea, dacă nu chiar în primele decenii ale veacului al XI-lea, în funcţie de datările
propuse, iar nivelul VII b2 este atribuit, în general, perioadei submiceniene şi
protogeometrice. Legăturile fazei Babadag II cu lumea protogeometrică demonstrează că
grupele culturale cu ceramică imprimată existau deja în cursul secolului al X-lea (vezi
H!insel, 1976, p. 133- 1 34). Î n felul acesta, vestigiile culturilor Zirnnicea-Plovdiv,
Coslogcni, Radovanu şi Babadag 1 aparţin, la Troia, unui interval de timp scurt, de cel
mult două secole, sau chiar mai puţin de un secol, dacă ţinem cont de concluziile lui
Chr. Podzuweit. Evident, o asemenea limitare cronologică numai cu greu ar putea fi
compatibilă cu ideea penetraţiei la Troia, în "valuri", a elementelor unor culturi care ar fi
avut, în ariile lor originale, în regiunea Dunării de Jos, o evoluţie strict succesivă.
(30) Cf. Morintz, 1 964, p. 1 1 5-1 16; Rutter, 1 975, p. 3 1 .
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unei statuete antropomorfe de lut, atribuită de Blegen nivelului VII b3 1 . Cele mai
apropiate analogii ale acestei piese provin din nord-estul Bulgariei. Este vorba de cinci
statuete, descoperite Ia Sava (districtul Vama), într-un edificiu de cult, atribuit de
Goranka Tonl:eva culturii pe care ea o numise Yagnilo-Coslogeni-Noua3 2 . Într-o
anumită măsură putem să avem în vedere, în acest context, şi o statuetă întreagă şi
alta fragmentară, descoperite la Nicoleni, în sud-estul Transilvaniei, într-o aşezare
atribuită de A.C. Florescu fazei 1 a culturii Noua33 , cu alte cuvinte într-un mediu
cultural înrudit cu cel din care provin exemplarele de Ia Sava.

***
La descoperirile deja menţionate pot fi adăugate şi alte dovezi posibile ale legătu
rilor discutate în prezenta lucrare. Avem în vedere lucrările recente ale unor colegi
din Ucraina care, pornind de la răspândirea armamentului specific al culturii Noua
Sabatinovka-Coslogeni, au încercat să demonstreze participarea unor reprezentanţi ai
acestei populaţii la evenimentele din Egeea şi Mediterana răsăriteană, mai cu seamă
la "mişcarea popoarelor mării"34 . Dintre descoperirile
care se leagă direct de proble
.
mele discutate aici, V.l. Klo�ko menţionează un vârf de săgeată din "bronz, t1e tip
nord-vest pontic, aparţinând inventarului nivelului Troia VII a, şi care ar fi :Ost însoţit
şi de ceramică de tip Sabatinovka. Din păcate, ceramica nu este ilustrată şi nu se ·
menţionează nici sursa informaţiei) 5 . Această descoperire ar fi, după cunoştinţa
noastră, prima şi, deocamdată, singura dovadă a unor legături, în epoca târzie a
bronzului, între regiunea danubio-pontică şi Troia VII a.

\

***
Când apar amintitele elemente de origine balcano-danubiană Ia Troia şi care este
semnificaţia istorică a prezenţei lor aici? În ultimele trei decenii cronologia troiană a
lui Blegen (ca şi cronologia Bronzului târziu egeean, în general) a fost substanţial
(3 1) Blegen et al., 1 958, Part 2, fig. 256/37 - 695 a-b-c.
(32) Tonfeva, 1 985; 1 99 1 . 1niţial, statuetele au fost încadrate cronologic in intervalul
secolelor Xlll-XI, ca ulterior (in cea de a doua lucrare citată) ele să fie datate, împreună
cu statueta de la Troia, către sfărşitul secolului al XIV-lea sau inceputul secolului al
XIII-lea i.H.
(33) Florescu, 1 99 1 , p. 97, nr. 376, fig. 95/2-3. Descoperirile de la Nicoleni au fost publicate
iniţial de Z. Szekely, in Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal, 1 2, 1 965, p. 25-34; şi
in A Iuta, XVII-XVIII, 1 985-1 986 ( 1 988), p. 1 53- 1 88. Statuetele de la Nicoleni au fost
comentate şi reproduse şi de Vladimir Dumitrescu, in Arta preistorică în România,
Bucureşti, 1 974, p. 361, fig. 405/2, 4. Dintr-o regretabilă eroare, in explicaţia figurii, ca
loc de descoperire apare Reci, eroare repetată, apoi, de V. Sârbu, in lstros, V, 1 987,
p. 9 1 , nr. 1 şi de V. Vasiliev, in V. Vasiliev et al., Civilizaţia dacică timpurie în aria

intracarpatică a României. Contribuţii arheologice: aşezarea fortificată de la Teleac,
Cluj, 1 99 1 , p. 70. Vezi şi A. Lăszl6, Memoria Antiquitatis, XX, 1 995, p. 95. O discuţie

pe marginea statuetelor antropomorfe ale culturii Noua-Sabatinovka-Coslogeni, inclusiv
descoperirile de la Troia, Sava şi Nicoleni: Lăszl6, 1 996 a.
(34) Klo�ko, 1 990, 1 993.
(35) Kloeko, 1 990, p. 1 5, fig. 2/9; 1 993, p. 76, fig. 3919.
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revizuit1i3 6 . Se utilizează astăzi o cronologie mai joasă, fără să existe un consens, în
ce măsură trebuie coborâtă această cronologie. În ceea ce priveşte sfârşitul Troiei VI
h, socotită acum de cei mai mulţi specialişti ca fiind Troia homerică, victima "primului
război troian"3 7 , Chr. Podzuweit a propus, de P.ildă, o datare cu cea 1 50 de ani mai
38
târzie faţă de Blegen ( 1 1 50/ 1 1 00 în loc de 1 275) , în timp ce Jerome Sperling admite
39
o diferenţă de numai 25 de ani (către 1 250) , pentru a da un exemplu extrem. (Este
de" menţionat că datlirile extrem de joase ale lui Podzuweit au fost sever criticate în
literatura de specialitate40). În orice caz, se pare că după Troia VI prezenţa sistematică
a produselor şi influenţelor miceniene este stopată, rarele fragmente ceramice (de cele
mai multe ori mici şi mai degrabă imitaţii locale decât originale) nu totdeauna sunt
concludente pentru datare, existând şi pericolul ca deficienţele de calitate ale ceramici i ,
locale să fi e interpretate drept u n indiciu ale unei cronologii mai târzii.
Începutul Troiei VII a estţ datat acum, în funcţie de interpretarea ceramicii, cel
mai devreme la sfârşitul perioadei LH III B şi la începutul fazei LH III C4 1 . Sfârşitul
acestui oraş, pus în legătură de Stefan Hiller cu un "al doilea război troian", este datat
in LH III C mai timpuriu42 sau mai târziu43 , către sfârşitul secolului XIII şi începutul
secolului XII (Darque, Hiller), 1 1 80 (Sandars), 1 140- 1 1 30 (Bloedow), 1 1 25 (Jakob
Felsch), sau abia în primele decade ale sec. XI (Podzuweit). În Troia VII a nu avem
atestate elemente originare din regiunea Dunării de Jos (cu excepţia descoperirilor
menţionate de Klo�ko), dar acest nivel trebuie să fie contemporan cu scurta perioadă
de prezenţli a ceramicii "barbare" în Grecia centrală şi de sud, care, după cum am
văzut, apare la începutul fazei LH III C, în urma distrugerilor de la sfârşitul perioadei
LH III B. Faptul nu este lipsit de importanţă, căci ar putea indica o primă penetraţie,
precedând pătrunderea în Asia Mică a unor grupuri de populaţie Noua-Sabatinovka
Coslogeni şi, după cât se pare, "Prebabadag", până în Peloponez, probabil în împre
jurările istorice schiţate de N.K. Sandars44 .
Troia VII b (descoperirile din nivelurile VII b l şi VII b 2 nu au putut fi foarte clar
diferenţiate, nici stratigrafic, nici tipologic4 5 ) începe cu siguranţă în cursul perioadei
LH III C dezvoltat sau chiar târziu4 6 . (Pentru data de început vezi datele absolute
(36) Cf. Sandars, 197 1 (in special p. 9); Hankey, Warren, 1 974; Warren, Hankey, 1989, ca şi
lucrările citate in notele următoare.
(37) Akurgal, 1970, p. 60; Stefanovich, 1973, p. 155; Podzuweit, 1982, p. 80; Hiller, 1991
(in special p. 1 53); Sperling, 199 1 , cu bibliografie.
(38) Podzuweit, 1 982, p. 83 şi nota 66.
(39) Sperling, 199 1 , p. 1 55.
(40) Vezi, de exemplu, Bloedow, 1988, 35-37 şi nota 93; Korfmann, 1986, p. 25-28.
(4 1 ) Sandars, 1 97 1 , p. 7-9, 23, 25; Darque, 1989 (apud Hiller, 199 1 , p. 1 53; Hiller, 1 99 1 ,
p . 146.
(42) Bloedow, 1988, p. 35; Hiller, 1 99 1 , p. 1 46.
(43) Podzuweit, 1982, p. 80-82; Jacob-Felsch, 1 985, p. 44-47.
(44) Sandars, 197 1 , p. 23. Vezi şi Rutter, 1 975, p. 1 7, 3 1 ; Hiller, 199 1 , p. 1 5 1 .
(45) Sandars, 197 1 , p . 1 8; Stefanovich, 1973, p . 1 55; Hll.nsel, 1976, p . 2 3 1 , 234.
(46) Sandars, 1 97 1 , p. 1 8; Hll.nsel, 1 976, p. 234; Podzuweit, 1982, p. 8 1-82; Jacob-Felsch,
1 985, p. 44, 47; Bloedow, 1988, p. 35; Hiller, 1991, p. 146. Datări ceva mai timpurii
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menţionate mai sus pentru sfârşitul Troiei VII a). Troia VII b2 este atribuită acum, in
general, perioadei submiceniene şi protogeometrice47 . Perioada de existenţă a Troiei
VII b coincide încă cu o anumită secvenţă a evoluţiei complexului Noua-Sabatino
vka-Coslogeni, dar adevărata noutate in aspectul civilizaţiei reprezentate de acest strat
este apariţia ceramicii "hallstattiene timpurii" balcano-danubiene, cu decor incizat şi
imprimat, de tip Babadag, Cozia, Insula Banului şi P�enil!evo. Această ceramică este,
cu siguranţă, post-miceniană şi nu mai poate fi intâlnită in Grecia centrală şi de sud.
Penetraţia la Troia a populaţiei care a creat această ceramică a fost posibilă, probabil,
in noile condiţii geopolitice create în urma prăbuşirii puterii miceniene şi hittite in
spaţiul egeo-anatolian48 . După cum a remarcat Hlinsel, Troada devine membru al
acelei Koine a gru�elor culturale cu ceramică incizată şi imprimată din regiunea
balcano-danubiană . Datorită pătrunderii acestor neamuri, probabil tracice (frigieni,
mysi 5 0 se poate vorbi, pe drept cuvânt, despre o "balcanizare" a unei părţi a Asiei
Mici 1 , sau, cum s-a exprimat profesorul Akurgal, îndreptarea pentru o vreme a
dezvoltării istorice a unor regiuni ale Anatoliei intr-o nouă direcţie, spre sfera spi ri 
tuală a lumii occidentale5 2 .

�

***
Îr. incheiere, câteva rânduri despre căile de penetraţie a elementelor balcano-danubiene spre Egeea şi Asia Mică. Pe lângă de mult presupusele deplasări pe uscat, N.K.
Sandars a avut in vedere, încă acum un sfert de secol, şi posibilitatea ca un !'Jrup al
ropulaţiei Babadag să fi putut ajunge la Troia, pe mare, navigând spre sud . Mai
recent, rediscutând inceputurile utilizării fierului in România, N. Boroffka a ajuns la
concluzia că transmiterea tehnologiei metalurgiei fierului dinspre aria egeo-anatoliană

(47)

(48)
(49)
(50)
(5 1 )
(52)
(53)

pentru inceputul Troiei Vll b au fost propuse de Desborough, 1964, p. 164 (sîarşitul
fazei LH Ili B), Venneule, 1 964, p. 276 şi wm.; Darcque, 1 989, p. 442 (tranziţia LH III
BILH III C); Nylander, 1963; French, 1 977; Mee, 1978, p. 146; 1 984, p. 45 şi unn.
(inceputul LH III C).
in legătură cu datarea nivelului Troia VII b 2 vezi Mylonas, 1 964, p. 369; Sandars,
197 1 , p. 1 8, 22; Stefanovich, 1973, p. 1 56; Hll.nsel, 1976, p. 234-235; French, 1977;
Wardle, 1980, p. 262-263; 1982, p. 142; Podzuweit, 1982, p. 82; Jacob-Felsch, 1985,
p. 47; Lăszl6, 1 994. În date absolute, nivelul Troia VII b2 incepe către sîarşitul secolului
al XII-lea şi persistă până in secolul al XI-lea (cum credea Sandars), sau a existat doar
din secolul al XI-lea, putându-se prelungi pânll in secolul VIII i.H. (după cum a incercat
sll demonstreze de pildă, mai recent, Podzuweit).
Vezi, in acest sens, Stefanovich, 1973, p. 1 55; Wardle, 1 980, p. 263; 1 982, p. 1 42;
Akurgal, 1 983.
Hllnsel, 1 976, p. 235.
Dimitrov, 1968; Stefanovich, 1 973, p. 155 (şi nota 30, cu referire la F. Papazoglu,
Srjednobalkanska plemena u predrimsko doba, in Djela XXX, Sarajevo, 1 969, p. 1 O 1 ,
lucrare inaccesibilă nouă); Morintz, 1982; Akurgal, 1983, p . 72.
Hll.nsel, 1 976, p. 235.
Akurgal, 1983, p. 67-68.
Sandars, 1971, p. 22. Ne putem intreba, dacă descoperirile de pe insula Avsa,
' din Marea
de Marmara (vezi nota 24), nu indică, oare, o staţiune a acestui traseu?
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(Grecia sau Turcia de astăzi) spre Dob rogea in ultimele secole ale mileniului al l i-lea
î.H. a avut loc pe cale maritimă, de-a lull!lllkoastei Mării N egre54 . Aceste ipoteze nu
pot fi excluse, mai ales dacă ave m Îll n d.:a·e aprecierea potrivit căreia în timpul
transgresiunii la Marea Neagră Nouă, c a re a 'b rat până în secC!_l!Ji lX î.H., nivelul mării
a fost cu aproximativ 5 m mai ridicat fată. dc11ivelul de astăzi " . În asemenea condiţii,
la sfârşitul epocii bronzului şi la începlltllkpoci i fierului actualele lacuri S i noe, Razim
şi Babadag comunicau, probabil, cu Mare..a Neagră, înlesnind deplasările pc apă.
Apariţia surprinzător de timpurie a o b icctdor de fier şi chiar a metalurgiei fieru lui
pe teritoriul actual al României, pra ct ic Îll aceeaşi vreme ca şi în Egeea:> 6 , ne duce
gândul , pe de altă parte, la o altă ipot e1�- Cc reetând perioada aici disc utată, N.K.
Sandars a ajuns la concluzia că, începân d ctJ sccolul al XII-lea î . H . , în anumite regiuni
ale Europei se produce o adevărată rc.."<llll!:ie tehnică în metalurgia bronzului, prin
adoptarea unor noi metode de prelucrar e" origi nare din Grecia. Ea explica acest
fenomen prin capturarea şi transferare<�. unonn e şteşugari, de către participanţii J!Ordici
la evenimentele din Egcea, odată cu rc v e11irea în regiunile lor de originc' 7 . Ne
întrebăm, dacă o asemenea viziune n u ar putc a expl ica, eventual, şi apariţia timpurie
a metalurgiei ficrului în regiunea Du11�r-i i tic Jos, în perioada imediat următoare
prăbuşirii civil izaţiei miceniene şi a i mJlcri u ]ui hi ttit.
Suntem conştienţi că o asemenea Jlllll.:L·e a problemelor parc, probabil, la ora
actuală, mai mult o speculaţie decât o iJl<ltclă plauzibilă, care va trebui confirmată
prin noi şi moderne cercetări, pri vi n<l atâ t evoluţia mediului natural cât şi istoria
vechi lor civil izaţii din· bazinul pontic , inel u siv- navigaţia preistorică în Marca Neagră.

RELATIONS ENTRE LA REGI ON DU BAS DANUBE ET
L'ESPACE EQEO-ANATOLI EN A LA FIN DE L'Â(.jE DU
BRONZE ET AU DEIJ UT DE l'Â(.jE DU FER
IUs t�me

Ă l ' âge tardif du Bronzc ct au debut de 1 'âge du Fer on peut documenter archeo
logiquement une "infiltration" graduelle de quelques elements culturels (ethniques?)
d'origi nc balkano-danubienne vers le sud, dtJrant la periode qui correspond a la phase
tardive et, puis, a l 'effondrement de la ci vil isation mycenienne et de la puissance
hittite.

En M acedonie (les habitats d ' Assiros ct de Kastanas), de meme que dans 1 'île de
Thassos (la necropole de Kastri), les in fi ltrations venant de la Thrace commencent
avec les elements de la culturc de Zimn ice<�.-Plovdiv dans les limites du Helladique
Recent (=HR) 111 B ct continuent avcc ccux du complexe Noua-Sabatinovka-Coslo
geni vers la fin du HR IIl B ct au dehut <lu HR I I I C (Kastanas).
(54)
(55)
(56)
(57)

Boroffka, 1 987, p. 61 şi harta nr. 3; 1 9�1 , P- 6 şi harta nr.
Botzan, 1996, p. 1 0- 1 1 , fig. 1 .
Lăszl6, 1977; Boroftka, 1 987; 199 1 , c u hibl iografie.

3.

Sandars, 197 1 , p. 23-25.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Legături între regiunea Dunării de Jos şi spaJiul egeo-anatolian

1 27

Au centre et au sud de la Grece, les elements intrus qui peuvent etre mis en relation
avec le complexe de Noua-Sabatinovka-Coslogeni (la poterie non-mycenienne
d'Athenes et de Korakou, "Handmade Burnished Ware" de Myd:nes, "Barbarian
Pottery" de Henelaion-Sparte), et, probablement, avec ·un grupe culturel "Pre-Baba
dag" (groupe II de la poterie non-mycenienne de Korakou surtout) apparaissent â la
suite des destructions de la fin du HR III B. Ceux-ci peuvent etre dates surtout dans
une courte periode du debut de la phase HR III C.
Au sud et â 1 'est de la mer de Marmara, au nord-ouest de 1' Anatolie, le seul site
ou on a atteste archeologiquement cette penetration est )'habitat VII b de Troie, dont
le commencement est date, d'apres la chronologie actuelle, plus courte, au HR III C
plus evolue ou meme tardif. La presence des vestiges . de type Zimnicea-Piovdiv
(Noua-Sabatinovka-Coslogeni) et/ou Radovanu indique d 'une part que ces cultures
existaient encore ce temps-lâ (corespondant surtout au niveau Troie VII b l ) et d'autre
part que la penetration de ces elements vers 1' Asie Mineure s' est passee â un certa in
retard par rapport â la Macedonie et â la Grece. Si on tient compte du fait que le niveau
Troie VII b2 a ete attribue â la periode submycenienne et protogeometrique, il faut
admettr.! que la ceramique de la cui ture de Babadag, surtout celle â ornement imprime,
de la phase III (de meme que la ceramique apparentee de type Cozia, Insula Banului,
P�eni�evo), qui ne se rencontre plus en Grece, est, certainement, post-mycenienne. La
penetration â Troie de la population qui a fabrique cette ceramiquc a ete possible,
probablement, dans les nouvelles conditions geopolitique;consecutives â la chute des
puissances mycenienne et hittite dans l 'espace egeo-anatolien.
A propos d'une hypothese plus ancienne de N.K. Sandars, l'auteur met an discus
sion le probleme de la possibilite des relations maritimes entre la population de la
region istro-pontique et le monde egeen dans la periode en question. On peut s' inter
roger si les decouvertes plus recentes de l 'île Avsa
de la mer de Marmara pourraient
•
indiquer une station sur ce route.
Les problemes mis en discussion dans cet ouvrage ont ete presentes largement dans
les communications La fin de / 'âge du bronze au Bas Danube et le monde mycenien
( 1 51 International Interdisciplinary Symposium "The Periphery of the Mycenaean
World", Lamia, Grece, September 1 994) et Some Connections between the Northern
Thrace and Asia Minor during the Late Bronze and Early Jron Age (International
Symposium "Thracians and Phrygians: Problems ofParallelism", Ankara, June 1 995).
Ces communications sont â paraître dans les Actes de ces symposiums .
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