Migraţia popoarelor indo-europene la Dunărea de Jos*
Marile perturbaţii care au distrus vechea civilizaţie europeană creată de comunităţile sedentare
ale epocii neolitice au fost atribuite acelor popoare sau grupuri culturale denumite quasi-general indoeuropene1. Dacă acest apelativ consacrat de istoriografia mişcării respective a fost sau nu corect
atribuit sau că actuala documentare cere ca termenul de „indo-european” să fie înlocuit sau nu, rămâne
ca studiile dedicate acestui subiect să stabilească terminologia corespunzătoare2. În rândurile de faţă
noi nu ne propunem să abordăm acest subiect.
Dat fiind limita de timp şi spaţiu pe care trebuie să o respecte comunicarea noastră, în paginile
acestei lucrări vom încerca doar să schiţăm tabloul sinoptic al marilor mutaţii dezbătute de
istoriografia consacrată problemei respective şi să completăm informaţia cu date şi imagini pe care
cercetările arheologice ni le-au furnizat din zona Dunării de Jos.
O parte din informaţiile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos aparţin unor descoperiri
mai noi obţinute în ultimii ani, altele însă sunt mai vechi, dar care au rămas inedite până în momentul
de faţă (v. catalogul descoperirilor în paginile următoare).
Totuşi, considerăm că pentru o înţelegere şi o încadrare corespunzătoare a descoperirilor noastre
într-o perioadă cronologică cât mai corectă şi atribuirea lor culturilor care le aparţin, reconstituirea
tabloului sinoptic al evenimentelor şi al perioadelor istorice ce se înscriu în acest proces al marilor
mutaţii, este o condiţie sine-qua-non.
Ca atare, analizând situaţia în ansamblul geografic carpato-danubian în perioada eneolitică, în
regiunile estice ale Carpaţilor Orientali se dezvoltă, bine cunoscuta, cultură Cucuteni-Tripolie iar în
bazinul inferior al Dunării de Jos evoluează, în aceeaşi perioadă, cultura Gumelniţa. Când cultura
Cucuteni ajunge pe treapta sa de dezvoltare marcată A4, iar varianta Tripolie la B1, adică în jurul
anului 4.000 a.Chr.3, în rândul acestei civilizaţii se constată prezenţa creatorilor ceramicii „C”.
Cercetătorii acestor culturi eneolitice conchid în unanimitate că prezenţa ceramicii „C” nu a
curmat evoluţia civilizaţiei Cucuteni-Tripolie. Acestea au convieţuit şi au evoluat în continuare4.
Concomitent, în regiunile din jurul Mării Caspice, în stepele caucaziene şi în cele nord-pontice,
cu prioritate în bazinele mijlocii ale fluviilor Volga şi Don, avea să se dezvolte civilizaţia Kurganelor
de tip Srednâi Stog. Pe o anumită treaptă a dezvoltării ei, aceasta începe să exercite o mişcare violentă
spre regiunile din nord-vestul pontic şi la Dunărea de Jos, ajungând până la sud de Munţii Balcani şi în
Câmpia Mariţa. Impactul care s-a produs asupra comunităţilor din cultura Gumelniţa şi Karanovo VI,
care stăpâneau aceste regiuni, le-a obligat să se retragă spre vestul României de azi, unde, ulterior,
aveau să creeze o altă formă de cultură pe care cercetătorii au denumit-o „Sălcuţa IV”5. Grupurile
* Le présent article a été soutenu dans une forme réduite au Colloque: „Les Indo-européens et l’Archéologie”, organisé de
l’Union Internationale des Sciences Pré- et Protohistoriques en collaboration avec l’Université de Liège et l’Université de
Gent 16-20 dec. 1998 (Bélgique).
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venite din regiunile stepice aveau să se stabilească la Dunărea de Jos precum şi în zona fluviului
Mariţa. Odată sedentarizaţi şi în contact cu alte culturi din părţile sud-estice, aveau să creeze o nouă
cultură pe care istoriografia avea să o denumească „Cernavodă I”6.
Marile mutaţii care s-au produs în societatea de la Dunărea de Jos au fost şi ele datate tot în
jurul anului 4.000 a.Chr.7 iar impactul s-a considerat a fi primul val indo-european sau drept o mişcare
preindo-europeană8. O dată cu ea şi a modificărilor structurale care au avut loc ca urmare a unor
acumulări de influenţe din afară, societatea eneoliticului clasic a trecut în ultima sa fază pe care
istoriografia o va denumi perioada eneoliticului târziu9.
Nota distinctă ce ni s-a păstrat de la purtătorii culturii Kurganelor–de tip Strednâi Stog, este dată
de practicile ritual-funerare. Mormintele acestor păstori războinici se caracterizează în primul rând
prin aspectul lor tumular, de unde şi numele de Kurgan. Defuncţii erau puşi individual în gropi săpate
la nivelul solului, în poziţie decubit-dorsal, cu picioarele alungite sau chircite de la genunchi în sus, cu
braţele întinse pe lângă corp şi cu un inventar, în general, destul de bogat compus din piese de silex,
din os şi colţ de mistreţ, obiecte de podoabă, etc. Scheletele sunt impregnate cu ocru–roşu şi orientate
cu capul spre est sau NE. Alături de schelete s-au descoperit şi oase de animale, resturi de la ofrandele
de carne. În grupa acestor morminte tumulare pe care I.T.Cerneakov şi G.N. Toşcev le clasifică ca
fiind preusatoviene10, se înscriu şi acele morminte de tip Suvorovo–Giurgiuleşti-Folteşti-Casimcea
(Dunărea de Jos), Jambol şi Kjulevea (Şumen – Bulgaria)11. În inventarul acestor morminte, ca şi în
alte 22 descoperiri (Fig. 2/1), s-au găsit acele sceptre cu aspecte zoomorfe, reprezentări ale unor capete
de cai (Fig. 2/2)12. Tabloul sinoptic al acestor descoperiri ne direcţionează, după părerea noastră,
expansiunea primului val al grupurilor care alcătuiau cultura Srednâi – Stog spre ţinuturile vestpontice de la Dunărea de Jos. Odată stabiliţi în aceste zone vest-pontice aceşti păstori războinici aveau
să primească, pe diferite căi, o serie de elemente din alte culturi fie locale, fie pătrunse din Orientul
Mijlociu, ca în final să creeze o nouă cultură pe care am amintit-o mai sus – „Cernavodă I”.
Ultimele date pe care ni le transmit cele mai recente studii dedicate acestei culturi subliniază că
spre sfârşitul eneoliticului târziu (faza Tripolie C2 – Y2) evoluţia celor două culturi: Cucuteni – ajunsă
în faza B2 şi Cernavodă I–c, au fost marcate de o perturbaţie distructivă produsă de grupul Usatovo
care se formase în nord-vestul Mării Negre şi care ajunsese la o dezvoltare suficientă să înfrângă
rezistenţa culturilor care evoluaseră la est de Carpaţi şi la Dunărea de Jos. Prin apariţia acestui
fenomen, eneoliticul din zonele ocupate de aceste culturi îşi încheie evoluţia sa istorică. Datele privind
stabilirea unor limite cronologice apropiate acestei demarcaţii sunt destul de variabile, fără a depăşi
limitele primei jumătăţi a mileniului III a.Ch.13. Studiile dedicate acestui subiect susţin certitudinea că
mormintele de tip Usatovo se încadrează cronologic post celor de tip Suvorovo–GiurgiuleştiCasimcea, denumite mai sus preusatoviene14. În cronologia evenimentelor acestor morminte
usatoviene pe care le găsim amplasate pe Nistrul Inferior, pe văile Prutului şi la Dunărea de Jos este
considerat ca fiind cel de-al doilea val al marilor mutaţii indo-europene15. Perturbaţiile lui marchează
de asemeni în periodizarea istoriei, sfârşitul eneoliticului târziu la est de Carpaţi şi în Câmpia Dunării
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Roman, 1983, p. 69-72; idem, 1986, p. 11-30.
Bem, 1998-2000, p. 341, stabileşte următoarea cronologie pentru Cernavodă I : faza Ia = 4000-3900 / 3850 a.Chr, faza Ib
= 3900 / 3850 – 3650 a.Chr. şi faza Ic = 3650 – 3400 / 3300 a.Chr.
Gimbutas, 1989, p. 201 e.s.
Roman, 1981, p. 241-245; idem, 1982, p. 42 e.s.; Morintz, Roman, 1968, p. 553 e.s; idem, 1970, p. 557-570; Dumitrescu,
Bolomey, Mogoşanu, 1983, p.64 e.s.
Cerneakov, Toşcev, 1985, p. 9 e.s.
Burtănescu, 1998, p.37 e.s; Haheu, Kurceatov, 1993, p.101-114; Dumitrescu, 1934, în Istros I, p. 187-200; idem, 1957, p.
173-196; idem, 1981, p. 589-597; Dodd-Opriţescu, Mitrea, 1983-a, p. 69-95; idem, 1983-b, p. 5-11 cu notele şi
comentariile care îl însoţesc; Măndescu şi colab, 2000, p. 19-24.
Pentru cele mai plauzibile interpretări v: Ann Dodd-Opriţescu, Mitrea, 1983-a; idem, 1983-b.
Mantu (1998, 187) susţine teza că la 3500 CAL B.C., adică la nivelul anilor 2700 / 2600 B.C. cultura Cucuteni îşi încheie
evoluţia; Cucoş, 1986-1987, p. 14 e.s, pledează pentru cca. 3000 a.Chr; idem, 1999, p.149 şi 156, revine cu precizare asupra
sfârşitului eneoliticului în jurul datei de 2600 a.Ch când începe perioada de tranziţie; Dumitroaia, stabileşte sfârşitul culturii
Horodiştea – Erbicani spre 2900 CAL B.C. 2000, p. 67 e.s; vezi şi bibliografia de la Dumitrescu, 1974, p. 23-29.
Cerneakov, Toşcev, 1985, p. 9 e.s.
Roman, 1981, p. 7-32; idem, 1982, p. 40 e.s.; Dumitrescu, Bolomey, Mogoşanu, 1983, p. 122 e.s.; Dumitrescu, Vulpe,
1988, p. 53; Peterscu-Dâmboviţa, Vulpe, Dumitroaia ş.a. susţin aportul grupurilor stepice de tip Gorodsk şi a celor
Usatovo în transformările care au avut loc în structurile locale.
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şi determină formarea unei noi structuri social-economice şi spirituale. Istoriografia o denumeşte
perioada de tranziţie şi se pronunţă pentru naşterea unei culturi noi de tip Horodiştea – Erbiceni16. De
la sine înţeles aceasta este rezultatul interferenţelor dintre elementele civilizaţiei autohtone cucuteniene
şi a celor ce aparţin culturii de tip Gorodsk – Usatovo, adusă din stepele răsăritene de grupurile de
păstori. Durata existenţei culturii Horodiştea – Erbiceni înscrie o perioadă scurtă, de cca. 300 – 350 de
ani, fapt ce nu-i permite să-şi formeze un stil propriu care să-i dea o notă distinctivă17.
La Dunărea de Jos, cultura Cernavodă I, care îşi pierduse caracterul originar stepic, avea să
primească pe parcursul evoluţiei sale influenţe noi, de provenienţă balcano-anatoliene. Elemente
expansioniste ale culturii Troia I aveau să determine trecerea culturii Cernavodă la cea de a doua fază
a evoluţiei sale – Cernavodă III. Pe de altă parte, dinspre nord-est, valul migraţionist Gorodsk –
Usatovo ajuns şi el în fazele Horodiştea-Folteşti (timpuriu), avea să percuteze în expansiunea lui şi
arealul culturii Cernavodă III 18. Tendinţa de stabilizare a acestor grupuri de păstori precum şi de
evoluţie a unităţii lor culturale, a fost sesizată abia în etapa următoare, denumită Folteşti – Cernavodă
II, când cercetările arheologice fac remarca existenţei unui număr destul de mare de aşezări 19. Prin
tehnologia confecţionării ceramicii, precum şi prin formele de manifestare spirituală, se poate urmări
că în cultura Folteşti se păstrau încă o serie de elemente de tradiţie cucuteniană 20.
Dacă prezenţa culturii Cernavodă I este bine documentată la Dunărea de Jos atât prin
descoperirile din aşezarea eponimă21 cât şi prin cele de la Brăiliţa (cu cele mai vechi morminte în
număr de 125) 22 ca şi prin alte descoperiri din nordul Dunării, migraţia grupurilor culturale de tip
Gorodsk – Usatovo se face prezentă în această zonă doar prin descoperirile de la Brăiliţa (grupul celor
137 morminte). Partea sudică a câmpiei dunărene este ocupată însă de expansiunea grupurilor culturii
Cernavodă III, al cărui nucleu a fost stabilit în zona Porţilor de Fier23.
Din nefericire, acest nou melange socio-cultural nu ajunge la maturitatea unei cristalizări care
să-l individualizeze şi să-l definească ca atare. Evoluţia acestei societăţi este întreruptă de un nou val
care avea să se reverse din zonele nord-pontice spre cele de la vest de Nistru. De data aceasta,
fenomenul este atribuit grupurilor de păstori care aparţin culturii Iamnaia, precum şi celor înrudite cu
ele – cultura Catacombelor, ca şi a aceleia asupra căreia se încearcă a se defini drept „cultura
Edineţ”24. Pătrunderea lor se pare că a fost mai puţin violentă dar, prin durata perturbaţiilor, acest al
treilea val ce se înscrie în migraţia indo-europeană a fost tot aşa, dacă nu chiar mult mai perturbant
decât cele anterioare25.
Cu toate că se manifestă un interes deosebit pentru cercetarea acestor ultime culturi26, caracterul
economiei lor, bazat pe creşterea animalelor cu forma de păstorit transhumant, cu aşezări de scurtă durată
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Dumitroaia, 2000, p. 23 e.s.; Cucoş, 1999, p.156.
Dumitroaia, 2000, p. 67 e.s. unde citează punctul de vedere al lui H.Parzinger şi C-M Mantu ca fiind între 3400 / 3300 şi
3200 / 3100 C11 – B.C. sau la nivelul anilor 2700 / 2600 şi 2300 B.C.
Roman, 1982, p. 43; idem, 2001, p. 13-60; Cucoş, 1999, p.156.
Dinu, Teză de doctorat, mss, la Biblioteca Centrală Universitară Iaşi, 1977, p. 185-192-apud Gh. Dumitraşcu, 2000, p. 24 e.s.
Niţu, 1977, p. 145-175.
Morintz, Roman, 1968, p. 61-71; idem, 1970, p. 557-570.
Harţuche, Anastasiu, Brăiliţa, 1968, p. 18-23; 40-51.
Roman, 2001, p. 13-59.
Dergocev, 1994, p.129 et 137.
Ne referim la faptul că migraţia grupurilor culturii Iamnaia nu cunoaşte o demarcaţie cronologică de la apariţia lor
timpurie şi până la stabilizarea lor care ni-i prezintă ca exponenţi ai civilizaţiei bronzului.
Gimbutas, 1989, p. 241 e.s. o consideră cel de-al IV-lea val (Faza Kurgan IV) şi le atribuie factor genetic al idiomurilor, în
anumite creaţii, şi al nemurilor: proto-greci, proto-sciţi, etc; Arheologul rus V.A.Gorodţov este cel care a definit-o şi a denumit-o
„Iamnaia”, iar N. Merpert, într-o serie de lucrări , i-a stabilit variantele, fazele ei de dezvoltare şi cronologia care începe din faza
finală a eneoliticului şi perioada timpurie a bronzului; I.D.Teleghin sistematizează întreaga documentaţie şi cu ajutorul metodei
C14 stabileşte două perioade în evoluţia acestei culturi: a) sec.XXVII-XXIV a.Chr = perioada timpurie cu o evoluţie într-o arie
limitată între Volga şi Nipru, b) sec.XXIV-XIX a.Chr= când ajunge la extinderea ei maximă: de la sud de Munţii Ural până la
Balcani, Carpaţi şi până în câmpia Tisei (apud: Dergacev, 1994, p.123 e.s.); Cerneakov, Toşcev, 1985, p. 5-31, clasifică
mormintele tumulare în 5 etape: a-preusatoviene (eneolitice); b-usatoviene; c-Iamnaia timpurie; d-Iamanaia târzie şi e-din epoca
bronzului mijlociu şi târziu; V.Dergacev, în op.cit, stabileşte caracteristicile generale ale culturii Iamnaia şi în special ale
variantelor sale: cultura nistreană şi cultura Bugeac. Stabileşte de asemeni o periodizare între limitele sec. XXIII-XX a.Chr
=pentru perioada nistreană şi sec. XX-XVII a.Chr pentru varianta Bugeac. Perioada penetraţiei iniţiale o stabileşte în sec.XXIV
a.Chr, incluzând parţial şi finalul grupului Usatovo; În România un aport deosebit la cunoaşterea migraţiei grupurilor culturii
Iamnaia l-au adus cercetările întreprinse de prof. I. Nestor şi colaboratorii săi prin săpăturile arheologice de pe Valea Jijiei.
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şi cu recuperarea întregului avut la plecare, au ca rezultat pentru cercetările arheologice o sărăcie de
materiale şi ca atare, o slabă cunoaştere a acestei civilizaţii, chiar şi în zonele în care ea s-a format.
În cazul migraţiei grupurilor culturii Iamnaia avem de-a face nu cu o formă clasică de
expansiune a unei culturi ajunsă pe o anumită treaptă de dezvoltare, ci cu o mişcare permanentă de tip
transhumant sau/şi seminomadă27. Mărturii plauzibile a existenţei civilizaţiei lor sunt doar mormintele,
dar şi în aceste cazuri, lipsa de inventar în marea majoritate a obiectivelor cercetate creează o greutate
deosebită la realizarea unei clasificări de ordin cronologic. Abia atunci când grupurile de păstori din
cultura Iamnaia au pătruns în zonele populate de silvostepă sau în cele de la vest de Nistru, în contact
cu structurile de aici ale culturilor eneolitice sau ale celor din aşezările formate în perioada de tranziţie,
se ajunge ca elementele de cultură materială ale localnicilor să pătrundă în viaţa şi activitatea noilor
veniţi. În astfel de condiţii, în societatea nou formată se produc o serie de mutaţii care treptat
determină naşterea unor noi culturi.
O cronologie relativă a culturii Iamnaia îi stabileşte începuturile în al doilea sfert al mileniului
III a.Chr.28. I. D. Teleghin împarte evoluţia acestei culturi în două perioade cuprinse între sec. XXVII
şi XXIV a. Chr. (perioada timpurie) - când întreaga istorie a ei se dezvoltă în spaţiul dintre Volga şi
Nipru şi perioada expansiunii - care se înscrie între sec. XXIV şi XIX a.Chr.29. Dacă luăm în seamă
câteva date cronologice constatăm că pătrunderea grupurilor de păstori Iamnaia în spaţiul carpatodanubian, până la Tisa (Ungaria de vest şi nordul fostei Iugoslavii)30, a fost după cât se pare tot aşa de
violent ca cele ale înaintaşilor lor. Sunt cercetători care consideră că odată cu venirea grupurilor de
păstori ai culturii Iamnaia la vest de Nistru sau cel mai târziu la scurtă vreme de la venirea lor, se
formează cultura nistreană iar societatea respectivă marchează trecerea la epoca bronzului 31. Datele
furnizate de descoperirile noastre de la Dunărea de Jos, ca şi din cele cunoscute din descoperiri mai
vechi, ne determină, cel puţin pentru regiunea pusă în discuţia noastră, să nu împărtăşim această teză.
Să nu uităm că în zonele de la est de Carpaţi mutaţiile prevăzute de mişcarea usatoviană, încă activă la
această dată, sunt perturbate de grupurile de păstori Iamnaia, iar aşezările de tip Folteşti I şi II,
Cernavodă II şi Coţofeni – culturi care se amplasează cu certitudine în perioada de tranziţie32 – sunt
invadate acum de acest al de-al treilea val migrator.
Pe de altă parte, sub nici o formă nu se poate susţine că purtătorii acestei culturi stăpâneau o
tehnologie a prelucrării metalelor ori veneau cu o organizare economică şi socială superioară comunităţilor
din culturile care au evoluat în teritoriile carpato-danubiene. Oricât am încerca noi să acordăm o notă de
civilizaţie acestor grupuri de păstori, fie ea chiar şi numai de ordin spiritual, prin cercetarea mormintelor
care ni s-au păstrat, nu cunoaştem ce ar fi putut să aducă aceste grupuri transhumante şi seminomade,
alungate din ţinuturile lor de baştină de ariditatea la care ajunsese stepa la acea perioadă.
După părerea noastră nu putem vorbi de o civilizaţie a bronzului în zonele în care grupurile celui
de al treilea val migrator nu ajung să se sedentarizeze şi să-şi schimbe modul de organizare economică şi
socială pentru a putea să creeze o formă de cultură materială şi spirituală superioară celui de nomad. Nu
putem vorbi, de altfel, de schimbarea de fond în structura culturii Iamnaia într-o perioadă de câţiva ani şi
nici în câteva decenii33 pentru că, dacă vom analiza catalogul celor câteva descoperiri ale noastre făcute
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Cultura Iamnaia a fost studiată de M. Petrescu-Dâmboviţa, 1950, p.110-125, unde face o sinteză şi un prim studiu asupra
descoperirilor de până atunci; Vl. Zirra a reuşit să facă o primă cronologie a celor 234 morminte cu ocru care au fost descoperite
până atunci în lucrarea din 1960, p. 97-127; Roman întocmeşte pentru examenul de stat- 1958 lucrarea „Grupul înmormântărilor
cu ocru pe teritoriul României”, manuscris acordat prin bunăvoinţă şi căruia îi mulţumim şi pe această cale. Apoi, N. Ursulescu,
în Moldova şi N. Harţuche se remarcă prin cercetarea marelui complex Cernavodă I de la Râmnicelu precum şi cercetările
meticuloase şi pertinente ale lui M.Brudiu-Galaţi, 1985, p.235-148. Dumitroaia, 2000, p. 102 e.s face o sinteză generală a tuturor
descoperirilor de acest gen, cu importante comentarii asupra lucrărilor bibliografice emise. De un interes deosebit este un ultim
studiu de sinteză al lui Eug. Comşa, 1998, p. 15-56; O analiză asupra clasificării mormintelor cu ocru a fost făcută şi de Fl.
Burtănescu în studiul citat din 1996 la nota 1; idem 1998, p. 37-55; idem, 2001, pass.
Trimiterile de mai sus sunt doar o selecţie din bogata bibliografie referitoare la mormintele tumulare atribuite culturii
Iamnaia.
Perpert, apud V.Dergacev, 1994, p. 123 et n.30 et 31.
Zirra, 1960, p. 79 şi urm.; Morintz, 1978, p. 96 şi urm; Burtănescu, 1996, p. 90 e.s.; Dergacev, 1994, p. 123 şi 126.
Apud Dergacev, 1994, p. 125, v. şi nota 33 de la p. 138; Burtănescu, 2001.
László, 1984, p.22-27.
Dergacev, p. 126 e.s
Roman, 2001, p.13-59; Berciu, Morintz, Roman, 1973, p. 374-405.
Dergacev, 1994, p.123 e.s.
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în acelaşi aliniament de tumuli vom constata că practicile ritual-funerare întâlnite ne susţin ideea că, deşi
le atribuim aceleiaşi culturi Iamnaia, ele aparţin totuşi unor grupuri diferite. Situaţia pe care o vom
prezenta mai jos dovedeşte că grupurile respective de păstori s-au revărsat unele după altele în timp
îndelungat pe aceleaşi căi deschise spre zonele favorabile şi /sau împinse unele de altele.
Întâmplarea a făcut ca cercetările noastre să se efectueze la o serie de morminte tumulare care se
înscriu de la nord spre sud pe acelaşi aliniament.
Sub aspectul amplasării lor în topografia locală constatăm că ele urmează, fie partea superioară
a versanţilor unor văi de ape (valea pârâului Agighiol), fie în aceeaşi situaţie geografică faţă de
malurile lacului Razim (numit în antichitate Halmyris) (Fig.1).
Pe tot acest aliniament studiat, movilele respective se grupează câte trei (de obicei una mare şi
alte două mai mici ca dimensiuni şi grad de aplatizare), la distanţă de cca. 1 km de la un grup la altul.
Catalogul acestor descoperiri îl vom prezenta nu în ordinea cercetării, ci în aceea a amplasării
lor în topografia zonei, începând cu obiectivul cel mai nordic şi terminând cu cele dinspre sud.
*
*

*

A. Movila (M) Tulcea – Sud (Fig. 3)
Cercetată în cadrul programului de salvare din 1984 de către G. Simion. Colaborator: Fl. Topoleanu.
Cercetare inedită.
Amplasată în planul topografic la 45o05’ latitudine nordică şi 28o52’30’’ longitudine; sau la 9 km sud de
oraşul Tulcea către Agighiol, pe platoul dintre drumul judeţean şi Valea Tulcei.
Dimensiuni: diametru : 38 / 40 m.; înălţime : 2,10 m.
Stratigrafia: Movila era încadrată în procesul lucrărilor agricole. În uniformitatea stratigrafică a mantalei
se evidenţiază stratul vegetal de la suprafaţă : 15 – 20 cm, grinzile de deasupra gropii sepulcrale şi profilul ei de
sub nivelul de călcare antic. De asemeni, baza movilei cu cele două lentile din jurul gropii, formate din pământul
galben aruncat din interiorul ei, late de 1,3 m şi cu o grosime de 2 – 15 cm, două mici lentile de arsură şi o
platformă de bolovani cu resturile unui cuptor, acestea situate spre extremitatea movilei (Fig. 3/1).
Ritualul. La adâncime de 2 m din vârful movilei s-a descoperit mai întâi o platformă din sol argilos adus
din depozite sedimentare lacustre, pigmentat cu bucăţi mici de ocru, care acoperea o împletitură vegetală (din
nuiele şi frunziş) în suprafaţă de 4 / 2,60 m cu orientarea E-V (Fig. 3/2a). Sub ea, o serie de grinzi dispuse
longitudinal pe aceeaşi direcţie E-V, acopereau groapa. Pentru rezistenţă au fost aşezate transversal alte grinzi cu
o distanţă oarecum regulată de 25 – 30 cm între ele, acestea fiind aşezate pe treapta interioară a gropii (Fig.
3/2c). După putrezire şi prăbuşirea lor groapă pământul de deasupra a pătruns lent în interior rămânând într-o
formă afânată. În partea superioară, groapa are o formă ovoidală de 2 / 1,70m. După 18 – 20 cm se formează o
treaptă prin micşorarea suprafeţei săpate, iar pereţii devin verticali, înscriind un dreptunghi cu o suprafaţă de
1,55 / 1,15 m şi o adâncime de 1 m.
Scheletul – în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă, braţele adunate sub bărbie, cu orientare SE –
NV**, cu privirea spre est şi conservat foarte slab. Pe fundul gropii, ca şi în lutul de pe marginea gropii, se afla
mult ocru roşu, iar oasele impregnate cu multă culoare roşie. În extremitatea pământului galben scos din groapa
sepulcrală, la 5 m E din marginea de nord a gropii, o suprafaţă de 40 / 25 cm de pe nivelul de călcare antic
prezenta puternice urme de arsură şi cărbuni, iar la încă 5 m pe aceeaşi direcţie, aceleaşi urme de arsură pe o
suprafaţă de 70 / 70 cm. Tot de ordin ritual se încadrează şi prezenţa unei platforme de bolovani în suprafaţă de
2,60 / 2 m amplasată tot pe nivelul de călcare antic, la 13,30 m distanţă de la mormântul principal spre SV.
Un cuptor săpat în mantaua din marginea movilei din care s-a păstrat vatra şi parţial din pereţii lui, a
perforat platforma de pietre amintită. Această intervenţie ca şi existenţa unui schelet descoperit în vârful movilei
la adâncimea de 0,50 m le considerăm prezenţe târzii, poate chiar din epoca modernă.
B. Complexul tumular de la Sabangia*** (Fig. 4 şi 5)
A fost cercetat în 1995 de către G. Simion, V. Lungu şi V. Sîrbu, având colaborator temporar pe
S. Agulnicov (R. Moldova).
Cercetare inedită34.

**

***

Orientările au fost stabilite cu tipul de busolă Bezard = 64º. Pentru eliminarea repetiţiilor orientarea subliniată înseamnă
poziţia capului.
În toate perioadele cercetării movilelor de la Sabangia am primit un important sprijin din partea învăţătorului Nicolae
Roşca din localitate, fapt pentru care îi aducem alese mulţumiri şi pe această cale.
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Amplasat pe proprietatea localităţii Sabangia, com. Sarichioi, jud. Tulcea, pe dealul „Piatra lui Platon”, la cca.
600 – 700 m est de Movila lui Uţă în care s-a descoperit cunoscutul tezaur din mormântul princiar de la Agighiol35.
Coordonate: 45º latitudine şi 28º52’30’’ longitudine.
Observaţii topografice. În jurul movilei mari, numite de localnici „Movila lui Pandrea” (M I) se
evidenţiază alte două movile aplatizate şi trei mameloane mici, distruse în timp prin activităţile agricole. Micile
grămezi de piatră care au mai rămas sunt singurele criterii de marcare a celor trei mameloane.
Cercetări : „Movila lui Pandrea” (M I) (Fig. 4). Locul amplasării ei în topografia locală – pe „dealul
Bisericii” a fost cariera de piatră destinată construcţiei bisericii din localitate).
Dimensiuni: 2,60 m înălţime şi 22 m diametru.
Stratigrafia: Formă generală cu aspect tronconic. Mantaua păstrează prin stratigrafia ei o formă tronconică
(baza mare 11 m; baza mică 5 m). Ea este formată din pământ castaniu-cenuşiu adus din stratul vegetal din imediata
apropiere. Al doilea nivel lateral are o compoziţie din pământ galben-cenuşiu, 3 m la bază şi de la 0,5 la 2 m în
partea superioară, iar extremele movilei se compun din pământ cenuşiu, tipic stratului vegetal. Interpretarea noastră
susţine ideea că acest aspect este rezultatul acţiunii de supraînălţare într-o a doua etapă sau de scurgere în timp, din
cauza intemperiilor, a pământului galben situat iniţial în partea superioară a movilei. Prezenţa pietrelor de la baza
movilei ar putea fi interpretată ca un început de ring sau un rest de la construcţia dromosului.
În zona nordică a movilei se constată o acţiune ulterioară care a perturbat situaţia şi la care vom face
comentarii în paragraful următor.
Descoperiri: Total 7 morminte: 1 mormânt principal pentru care s-a construit movila şi şase morminte
secundare, depuse ulterior în mantaua ei.
m1 – Mormântul principal. Descoperit în sectorul de vest, 1,60 m din imediata vecinătate a centrului
stabilit de noi (Fig. 4), la adâncime de 2,60 m.
Ritual : Groapa sepulcrală a fost acoperită cu 12 bârne peste care a fost aşternut un strat protector, subţire,
de sol argilos adus din depozite sedimentare lacustre. Bârnele au fost aşezate longitudinal peste groapă, dispuse
pe direcţia NE – SV şi ocupau o suprafaţă de 3 / 2,40 m.
Groapa în formă paralelipipedică, cu laturile de 2,20 / 1,10 m şi adâncimea de 1 m avea pe fundul ei un
strat de ocru roşu şi resturile unei rogojini vegetale ce s-a remarcat în special în zona picioarelor.
Scheletul, puternic imprimat şi el cu ocru roşu, era aşezat în poziţie decubit dorsal, orientat NE-SV cu
braţele pe lângă corp, uşor îndoite de la coate şi picioarele chircite cu genunchii în sus. După putrezirea
ligamentelor acestea au căzut lateral, în ambele părţi. Peste labele picioarelor s-a descoperit un castron din lemn.
Din nefericire acesta era complet putrezit şi nerecuperabil.
La celelalte şase morminte s-a constatat stratigrafic că ele au fost depuse ulterior în mantaua movilei.
m2. Descoperit în sectorul de SE al movilei, între 8,90 şi 9,30 m de la martorul de E-V şi la 2 m spre est
de la martorul de N-S, la adâncime de 1,75 m de la suprafaţă. Era un mormânt de inhumaţie, scheletul în poziţie
chircită, aşezat pe stânga, orientat SE – NV. Este un mormânt de copil. Foarte slab conservat.
m3. Descoperit în acelaşi sector de SE, la 2,70 m spre sud de la peretele martor N-S şi la 6 m de la cel de
E-V. Mormânt construit dintr-un pachet de pietre, lângă care s-a descoperit un vas tronconic lucrat cu mâna,
ceramică rudimentară. A fost considerat drept un mormânt secundar de incineraţie, aparţinând civilizaţiei getice.
m4. Descoperit în mantaua de pământ a movilei, la adâncimea de 0,90 m deasupra mormântului principal
şi la 1,40 m de la peretele de N-S. El este format din câteva fragmente de oase şi câteva fragmente ceramice tipic
getice, sec. V-III a.Chr.
m5. Descoperit în sectorul de NE al movilei, chiar în afara ei, la 14,30 m de la centrul ei spre N şi la 2 m de
peretele martor de N-S, într-o zonă cu o stratigrafie bulversată în care s-a descoperit şi un pumnal de bronz. Schelet
incomplet, considerat profanat, la -0,75 m. A fost numerotat totuşi ca aparţinând M I. Fără inventar, fără urme de ocru.
m6. Descoperit în mantaua movilei, în extremitatea sud-vestică. Este format din câteva oase slab
conservate şi sfărâmicioase şi două fragmente ceramice în jur. A fost considerat totuşi un mormânt.
m7. Descoperit în mantaua de pământ a sectorului de NV, în extremitatea vestică, la numai 1 m nord de
peretele martor de E-V este un mormânt fără bârne, protejat doar cu un strat de sol adus din depozite sedimentare
lacustre. Groapa nu a putut fi săpată pe dimensiunile ei. Scheletul foarte slab conservat este în poziţie chircită,
culcat pe stânga, braţele aduse sub bărbie, orientat N-S, cu faţa la est. Fără ocru şi fără inventar.
M II. A fost amplasată la 35 m spre nord de la mormântul principal (m1) al M I. (măsurat de la m1 până în
centrul M II – Fig. 4).
Movila a fost înălţată direct pe stâncă, fapt ce a dat posibilitatea acţiunilor atmosferice să exercite un
proces continuu de aplatizare.
34

35

Participarea colectivului de la Sabangia a fost pe şantier în periade de timp diferite, fiecare lăsând autorului acestui articol
notiţele şi planurile întocmite, pentru care le aduc cele mai alese mulţumiri atât pentru colaborare cât şi pentru oferta
domniilor lor.
Berciu, 1969, pass.
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Dimensiuni: Diametru : 23 / 28 m şi 0,80 m înălţime (fără a se putea stabili cu exactitate baza movilei).
Stratigrafia movilei este simplă şi uniformă. Pământul din nucleul central al movilei are o culoare gricenuşie iar din zonele periferice este în amestec cu o compoziţie de grohotiş de culoare roşcată. Groapa a fost
săpată în grohotişul de deasupra stâncii cu duritate slabă.
Descoperiri: În centrul movilei, la adâncimea de 0,80 m s-a descoperit gura gropii sepulcrale. Aceasta are
marginile consolidate cu dale mari din piatră, de mărimi diferite (cuprinse între 40 / 50 cm şi 80 / 90 cm).
Dimensiuni: Groapa sepulcrală are gura ovală cu dimensiuni maxime de 1,80 / 1,20 m şi adâncime de
1,20 m. Lungimea maximă a gropii cu aranjamentul de pietre din jurul gurii sale este de 3,50 m.
Ritual : Solul poros din grohotiş în care s-a săpat groapa şi mai ales preceptele de ordin ritual-funerar au
determinat consolidarea gurii acesteia cu plăci mari din calcar. În timpul cercetărilor din interiorul gropii au fost
descoperite bucăţi din sol argilos provenit din depozite sedimentare lacustre şi porţiuni de cenuşă rezultate din
putrezirea unei plase sau a unei platforme vegetale. Nu prezintă urme de grinzi dar nu excludem posibilitatea ca
groapa să fi fost acoperită cu dale mari de piatră şi care să fi dispărut ca urmare a unor acţiuni necunoscute.
Scheletul era în poziţie chircită puternic, culcat pe partea dreaptă, braţele întinse spre genunchi, orientat
NE-SV, cu privirea spre NV.
Alte descoperiri :
1) Din extremitatea de NNV a M I se formează pe direcţia nordică la adâncimea de 0,50 m un dromos din
bolovani de piatră pe o lungime de 14 m şi o lăţime de 4,50 – 5 m. El ajunge până la marginea de sud a M II (Fig.
4, 5/1, 2).
Este o lucrare executată ordonat şi bine consolidată, cu o grosime maximă de 0,60 m, prevăzută cu
borduri pe margini şi cu dale aşezate nu numai orizontal ci şi în poziţii verticale, pentru stabilitate. Asemenea
intervenţii cu dale dispuse vertical, cu rol de asigurarea rezistenţei, întâlnim şi pe centrul dromosului. Partea
centrală este uşor bombată dând aspectul unei străzi moderne. Capătul de nord al dromosului pare neterminat sau
unele intervenţii ulterioare din afară au distrus acest cap al dromosului (Fig. 5/1-3).
2) În extremitatea de NE a M I stratigrafia solului a dat următoarea situaţie: Pe o suprafaţă de cel puţin 7 /
7 m stratul de pământ negru se continuă până la adâncimea de 1 m. În acest sol s-au descoperit foarte mulţi
bolovani de diferite dimensiuni, dispuşi neordonat şi la diferite adâncimi. În extremitatea sudică a acestui sol, la
adâncimea de 0,75 m, s-au descoperit părţi dintr-un schelet uman pe care l-am numerotat m5. Deasupra lui, la 30 cm faţă de nivelul de călcare actual, s-a descoperit un pumnal de bronz cu lama foliformă, de tip
Novogrigorienska; cunoscut în zona Dunării de Jos în nivelul de cultură Sabatinovka - Noua – Coslogeni
(bronzul târziu)36 (Fig. 5/3).
Nu excludem posibilitatea ca în această zonă să fi existat încă un mormânt tumular dar profanarea lui încă
din antichitate să fi fost urmată, pe lângă o bulversare totală a zonei sacre şi de o aplatizare totală.
C. Movila lui Creţu – Sabangia – Era situată la 3 .km NV faţă de localitate şi la 2,5 km- sud faţă de
Movila lui Pandrea; 45o latitudine; 28o52’30’’ longitudine. A fost cercetată de G. Simion în 1976 şi 1978.
Observaţii topografice: Aceeaşi situaţie ca la movila lui Pandrea: o movilă mare (a lui Creţu) şi două de
dimensiuni mai mici din care una distrusă în timpul construcţiei unui canal de irigaţie. Din mantaua ei au fost
salvate 3 amfore de tip Thasos (sec. IV a.Chr.) şi încă alte multe nerecuperate.
Movila mare (a lui Creţu) – M I are diametru 39 / 40 m şi înălţime 3,10 m. Pe această înălţime,
stratigrafia a confirmat existenţa a două movile suprapuse (Fig. 6/1, 2 şi 3).
Prima movilă (din partea inferioară) are înălţimea de 1,10 – 1,15 m de la bază (nivelul de călcare din
antichitate) şi 24 /25 m diametru
A doua movilă (cea suprapusă) păstrează o înălţime de 1,90 m şi se extinde cu diametrul pe 40 / 44 m. La
baza extremităţii sale s-a construit un ring din bolovani, dispuşi pe un singur strat şi amplasat uniform pe o
lăţime cuprinsă între 7 şi 9 m.
Descoperiri : În centrul movilei, la adâncimea de 1,10 m de la suprafaţă s-a descoperit mormântul pentru
care s-a supraînălţat tumulul respectiv. Camera funerară a fost construită în formă paralelipipedică pe vârful celei
vechi, cu pereţi construiţi din câte 9 bârne dispuse orizontal pe o înălţime de 0,80 – 0,90 m şi acoperită, probabil,
mai întâi tot din bârne peste care s-a aşezat o grămadă de pietre consolidate cu lut. Mormântul a fost jefuit şi
camera funerară a fost distrusă de jefuitori încă din antichitate. Din construcţia de lemn nu s-au mai păstrat decât
doi pereţi şi, în stratul de pământ din interior, printre bolovanii răvăşiţi, au fost descoperite câteva obiecte care au
datat mormântul în sec. VII a. Chr. Tipul de mormânt construit din bârne a stat la baza atribuirii lui ca fiind de
origine cimmeriană37 (Fig. 6/1, 2).
Pe acelaşi aliniament vertical la 3,10 m adâncime, pe nivelul de călcare antic de la baza movilei, s-a
descoperit cel de-al doilea mormânt (pentru care s-a construit prima movilă) (Fig. 6/4).
36
37

Simion, 2001, p. 319 e.s. şi Pl.VI/ 2.
Simion, 1992, p. 30; idem, 1998, p. 168 e.s., Fig. 2/a.
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Ritualul: Groapa este orientată ENE –VSV (13º la sud), acoperită cu şase bârne din lemn dispuse
longitudinal şi cu o împletitură de nuiele peste care s-a aşternut un strat de argilă adusă din depozite sedimentare
lacustre. Unele grinzi ajung să măsoare 2,40 m lungime şi o grosime cu diametrul de 16 – 20 şi chiar 30 cm.
Groapa are gura dreptunghiulară, în partea superioară ea este puţin ovală şi colţurile rotunjite (Fig. 4/5, 6).
După 30 – 35 cm adâncime pereţii capătă un aspect vertical, cu laturile de 1,30 / 0,90 m şi adâncimea de 0,80 –
0,90 m. Pământul scos din groapă formează în stratigrafia movilei două lentile de culoare galbenă.
Scheletul a fost descoperit în poziţie decubit dorsal, cu capul spre ENE, cu braţele pe lângă corp şi
picioarele chircite de la genunchi în sus. După putrezirea ligamentelor acestea au căzut spre dreapta. Partea
superioară a craniului a alunecat de pe maxilarul inferior în sus (Fig.6/7). Inventar: o verigă din argint (Fig. 6/9).
Oasele şi fundul gropii erau impregnate puternic cu ocru roşu. Mormântul se înscrie în cultura Iamnaia.
Ca descoperire secundară se consemnează un mormânt - m3, cu oasele în poziţii nefireşti şi un mic
aranjament de pietre în partea superioară, lateral. Mormântul este datat în epoca bronzului(Fig. 6/8)38.
D. Movila de la Sarichioi – M I. Era amplasată la 600 m de localitate spre Zebil şi la 100 m de la şoseaua
Sarichioi - Zebil. Este marcată în planul topografic la 44º55’ latitudine şi 28º52’30’’ longitudine.
Cercetarea ei s-a înscris într-un program de salvare al anului 1988 în vederea creării frontului de lucru
unor lucrări de îmbunătăţiri funciare. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din: G. Simion, V. Lungu şi Gh.
Mănucu - Adameşteanu.
Dimensiuni: aspect aplatizat cu o înălţime de 1,30 m şi diametru de 12 m.
Descoperiri: Pe lângă mormintele feudale, publicate de V. Lungu şi Gh. Mănucu-Adameşteanu39, 11
morminte au fost atribuite iniţial ca aparţinând mormântului tumular şi ca atare epocii bronzului. O analiză atentă
asupra situaţiei întâlnite concluzionează pentru următoare situaţie: 1 mormânt atribuit perioadei timpurii a
culturii Iamnaia, 4 morminte atribuite unei alte etape ale aceleiaşi culturi şi 5 morminte atribuite epocii
bronzului40 (Fig. 7/1).
Rutual: m1 – Mormânt principal. Descoperit în centrul movilei, la adâncimea de 1,30 m. A fost acoperit
cu un număr de 4 grinzi dispuse longitudinal şi un strat de argilă adusă din depozite sedimentare lacustre. Groapa
sepulcrală are o suprafaţă de 2 / 1,50 m, o adâncime de 0,90 m şi este orientată E-V. Scheletul şi fundul gropii
erau acoperite cu un strat de ocru roşu, poziţia scheletului fiind decubit-dorsal, capul spre vest şi aplecat puţin
spre stânga; braţele întinse pe lângă corp, picioarele chircite puternic de la genunchi în sus şi căzute amândouă
spre dreapta. Este un schelet de om matur, bine dezvoltat (înălţimea de la bazin în sus 0,93 m iar lăţimea
umerilor 41 cm) (Fig. 7/2).
m2 – A fost descoperit la 6 m faţă de primul mormânt pe direcţia NV. Nu i s-a putut stabili stratigrafia
dar pământul negru de deasupra gropii sepulcrale ne îndreptăţeşte să apreciem că avem de-a face cu o intervenţie
ulterioară, prin străpungerea mantalei de pământ a movilei, înscriindu-se astfel ca mormânt secundar.
Ritual: Groapa sepulcrală are o formă dreptunghiulară, cu laturile regulate, cu dimensiunile de 2 / 1,30 m şi
adâncimea de 0,80 m A fost acoperit cu trei bârne groase. Scheletul a fost descoperit în poziţie chircită, culcat pe
partea dreaptă, orientat NE-SV, cu faţa la vest. Braţul drept era întins pe lângă corp, cu palma spre genunchi iar cel
stâng, peste corp, până la bazin. Ocrul se face prezent doar prin câteva granule şi pete mici pe fundul gropii.
m3 – Era amplasat la 7 m spre SVS (38o) de la m1. Nici la acest mormânt nu s-a putut stabili stratigrafia
dar, prin repartiţia lui în spaţiu îl considerăm tot un mormânt secundar.
Ritual : Groapa sepulcrală avea o formă dreptunghiulară, orientată NV-SE, acoperită cu bârne, cu
dimensiunile de 1,70 / 1,20 m şi o adâncime de 0,90 m. A fost un mormânt de copil, cu scheletul în poziţie
chircită, culcat pe partea stângă, orientat SE – NV, cu faţa către SV şi cu mult ocru.
m4 – Era în suprafaţa movilei, la 5 m spre SES (30o) faţă de m1.
Ritual: Groapa era acoperită cu bârne groase, dispuse longitudinal. Forma ei era dreptunghiulară, cu
dimensiunile de 1,30 / 0,70 m şi adâncă de 0,80 m. Scheletul era în poziţie chircită, culcat pe o parte, orientat
VSV – ENE şi acoperit cu mult ocru.
m5 – Descoperit în sectorul de SE al movilei, la 7 m distanţă faţă de m1. Scheletul era în poziţie chircită,
culcat pe partea dreaptă, braţele întinse spre genunchi, orientat NEN – SVS, cu faţa către E şi acoperit cu mult
ocru roşu. Groapa avea adâncimea de 0,80 m. A fost acoperită cu bârne dispuse longitudinal.
Nici unul din mormintele M I – Sarichioi nu a avut inventar.
Pe direcţia sudică a movilei (28º) între 11,20 şi 11,60 m, au fost descoperite 5 grupuri de oase depuse la
adâncimi şi poziţii diferite, de la poziţia chircită, fără ocru şi fără acoperiş de grinzi până la grupaje de oase
dispuse situaţii neanatomice şi incomplete. Au fost numerotate fiecare ca mormânt şi atribuite perioadei
bronzului (Fig.7/4-7).
38
39
40

Leviţki, Manzura, Demecenko, 1996, p.88 e.s; Dergacev, 1986, p. 124; Savva, 1992, p. 65 e.s.
Lungu, Mănucu-Adameşteanu, 1995, p. 339-362.
Ibidem, p. 342-344.
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E. Sarichioi ( M II). Era situată la sud faţă de M I şi SV faţă de localitatea Sarichioi. Amplasată în
imediata vecinătate a drumului Sarichioi – Enisala. Din cauza integrării ei în programul lucrărilor agricole,
movila s-a aplatizat foarte mult şi s-a întins pe o suprafaţă de 36 m în diametru de la E – V şi 60 m de la N – S.
Înălţimea maximă a acestei movile a măsurat 0,75 m. Cercetările întreprinse de V. Lungu 41 au fost executate în
jumătatea vestică a movilei pe o suprafaţă de 18 / 30 m. Din cele şase morminte descoperite, două au fost
atribuite epocii bronzului, iar patru datate în perioada creştină. Cele mai multe se pare că au fost distruse de
arătură, dovadă fiind numărul mare de oase împrăştiate pe suprafaţa ei.
F. Movila de la Zebil ( M III). Era amplasată la 2 km est de localitatea Zebil şi la 200 m spre nord faţă de
şoseaua Sarichioi - Zebil. Aceeaşi latitudine nordică şi aceeaşi longitudine ca la M I – de la Sarichioi. Colectivul
de cercetare: G. Simion şi V. Lungu.
Dimensiuni : 24 m diametru şi 1,70 m înălţime. Se înscrie în grupa movilelor mijlocii.
Stratigrafia : Profilează un nucleu central având în vârf (la –0,50 m) o platformă de bolovani şi o
supradimensionare ulterioară în diametru, marcată printr-o nouă alternanţă de culoare a pământului. Nivelul de
călcare antic este marcat în diverse locuri de existenţa unor lentile de pământ galben scos din gropile sepulcrale
şi aruncat de-o parte şi de alta a lor.
Descoperiri: Au fost descoperite 15 morminte, din care 7 morminte în movile proprii, unite ulterior întruna singură şi 8 sunt considerate secundare fiind realizate după construcţia movilei şi depuse în mantaua ei.
m1 – Groapa mormântului se profilează sub peretele martor de N-S la numai 1 m spre sud de la centrul
movilei stabilit de noi. Era acoperită cu grinzi din lemn, dispuse longitudinal pe o suprafaţă de 2,80 / 2,20 m.
Groapa sepulcrală era orientată NE (40º) – SV, având în partea superioară o dimensiune de 3,20 / 2,30 m. La
adâncimea de 0,20 m groapa era prevăzută cu o treaptă ce a servit ca suport pentru grinzi. Cea de-a doua parte a
gropii măsura 2 / 1,20 m şi o adâncime de 0,90 m. Scheletul era în poziţie chircită, aşezat pe partea dreaptă cu
capul la SV şi faţa către sud. Printre grinzi şi pe fundul gropii mai multe suprafeţe mici erau acoperite cu un strat
subţire de ocru. Nu a avut inventar (Fig. 9/1-2).
m2 – Descoperit pe aceeaşi direcţie spre sud ca m1, la 7,30 m distanţă din centrul caroiajului nostru. Forma
gropii se profilează pe nivelul de călcare antic pe ambele părţi ale peretelui martor, având ca orientare E-V (13º est).
Observaţiile stratigrafice: au dus la formarea ipotezei că mormântul a fost amplasat în exteriorul
nucleului central, fapt pentru care movila a cunoscut o extindere şi o supraînălţare (Fig. 8/1).
Ritualul: Groapa sepulcrală era acoperită cu 8 bârne în lungime de 1,70 m dispuse longitudinal, cu
capetele pe nivelul de călcare antic. Ea avea o formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 1,20 / 0,80 m şi o
adâncime de 0,90 – 1 m. Scheletul era în poziţie chircită, culcat pe stânga, ocupând fundul gropii pe o lungime
de 1 m. Orientarea lui este E-V (14º), cu braţele strânse la piept şi aduse sub bărbie. Păstrează pe oase şi pe
fundul gropii un strat puternic de ocru galben-roşcat. Fără inventar (Fig. 9/3-4).
m3 – Mormânt secundar, depus după construcţia tumulului. Descoperit în peretele martor în extremitatea
sudică a movilei, la adâncimea de 0,30 m sub nivelul de călcare antic şi la –1,30 m faţă de cel actual. Oasele,
orientate E –V, nu păstrează poziţia anatomică. Inventar – partea inferioară a unui vas din grupa ceramicii grosiere
depus deasupra craniului la 30 cm distanţă. A fost considerat ca mormânt din epoca bronzului (Fig. 10/8)
m3a – Descoperit tot în peretele martor, în mantaua movilei. Scheletul cuprinde craniul şi 5-6 oase foarte
slab conservate. Mormânt secundar atribuit practicilor din epoca bronzului.
m4 – Descoperit în mantaua movilei, în extremitatea sudică a ei, la 1,10 m spre vest de la peretele martor
şi la o adâncime de 0,80 m de la suprafaţa actuală. Mormânt secundar, marcat de prezenţa doar a câtorva oase.
Interpretat drept mormânt din epoca bronzului.
m5 – Descoperit în sectorul de SV al movilei, la 2,5 m spre vest de m2.
Ritualul: Groapa sepulcrală a fost acoperită cu grinzi, dispuse longitudinal. Avea formă dreptunghiulară,
puţin ovală, colţurile rotunjite, cu dimensiuni de 1,25 / 1 m şi adâncime de 0,70m, orientată SES (27º) –NVN.
Scheletul a aparţinut unui copil, depus în poziţie chircită, aşezat pe partea dreaptă, braţele aduse sub bărbie, capul
spre SES, faţa spre est, cu mult ocru şi fără inventar (Fig. 9/5-6).
m6 – Descoperit în caseta se SV a movilei (Fig. 8/2) la 3,30 m distanţă faţă de centru. Stratigrafia ne-a
precizat existenţa iniţială a unei movile proprii
Ritualul: Groapa sepulcrală era acoperită peste grinzi cu un start de pământ argilos provenit din depozite
sedimentare lacustre. Grinzile erau dispuse longitudinal şi se sprijineau pe treapta superioară a gropii creată
intenţionat la –0,50 m adâncime. Până la treaptă, groapa măsura o suprafaţă de 2,40 / 2 m iar la nivelul treptei 2 /
1,20 m şi la fundul gropii 1,70 / 1,10 m. Adâncimea ei de la treaptă măsura 0,75 m. Era orientată N-S (4º).
Scheletul se afla în poziţie chircită, aşezat pe partea dreaptă, capul spre N şi faţa spre vest, foarte slab
conservat. Capul era puţin deranjat din poziţia lui normală. Pe fundul gropii se mai păstra un strat de ocru roşugrena, care a impregnat şi oasele. Inventar, un microlit pe fundul gropii (Fig. 9/7).
41

Ibidem, p. 344.

https://biblioteca-digitala.ro

Culturi antice în zona Gurilor Dunării

22

m7 – Descoperit la 3 m spre est faţă de m2, la adâncime de 2,90 m faţă de suprafaţa actuală şi la 1,40 m
de la nivelul de călcare antic. Mormânt secundar realizat după construcţia movilei.
Ritualul: Stratigrafia consemnată prin cifrele de mai sus demonstrează dorinţa constructorilor de a realiza
groapa sepulcrală sub nivelul de călcare antic. Aceasta era acoperită doar cu o împletitură vegetală impregnată cu
un start de material argilos provenit din depozite sedimentare lacustre.
Forma gropii era dreptunghiulară cu colţuri rotunjite şi suprafaţa de 1,80 / 1,10 m. Scheletul era în poziţie
chircită, culcat pe partea dreaptă, orientat NE (6o) – SV, cu faţa spre NV (spre interiorul movilei) şi braţele aduse
sub bărbie. Are mult ocru. Foarte slab conservat. Fără inventar (Fig. 9/10).
m8, m9 şi m10 – Morminte secundare depuse ulterior în mantaua movilei, spre extremitatea de sud a ei. Au
fost descoperite la adâncimi diferite: m8 : la –1,20 m faţă de suprafaţa movilei; m9 : la –0,60 m şi m10 : la –0,25 m.
Oasele sunt simple grămezi, incomplete din punct de vedere anatomic, fără orientare şi fără inventar. Au
fost considerate morminte din epoca bronzului.
m11 şi m12 – Clasificate în aceeaşi grupă cu cele de mai sus. Descoperirea lor se situează în apropierea
lui m2, la numai 0,40 m şi la adâncimea de 0,25 m de la suprafaţă. Mormântul 12 este mai complet şi pentru el
s–a putut stabili şi orientarea E-V. Celălalt conţine foarte puţine oase. Fără inventar (Fig. 10/9-10).
Cu totul izolat, între aceste morminte, la adâncime de 1 m, s-a descoperit un vas mic, din ceramică
grosieră, bine ars, pereţi subţiri, formă tronconică şi gura evazată.
Continuând ordinea descoperirilor în caseta de NE a movilei, au mai fost descoperite m13 şi m14 (Fig. 9/8).
m13 – În caroiajul nostru el era amplasat în vecinătatea imediată a peretelui martor de SV şi la 3,25 m
spre est de la peretele martor de NS. Nu a fost posibil stabilirea unei stratigrafii particulară a lui. Culoarea
pământului de deasupra lui ne-a dat posibilitatea să formulăm ipoteza existenţei unei movile proprii care
acoperea şi mormântul 14.
Ritualul: Groapa sepulcrală orientată SE-NV era acoperită cu 6 grinzi lungi de 2,70 m, depuse
longitudinal şi aşezate pe treapta interioară a gropii. Suprafaţa gropii de sub grinzi măsura 2 / 1,60 m şi o
adâncime de 0,75 m.
Scheletul era în poziţie decubit dorsal, braţul drept pe lângă corp, stângul cu palma pe abdomen,
picioarele chircite în sus şi căzute amândouă în aceeaşi poziţie pe dreapta. Craniul a suferit şi el o deplasare spre
omoplaţi, cu privirea spre SE. Păstrează urmele unei mari cantităţi de ocru-roşu pe oase şi pe fundul gropii. Fără
inventar (Fig. 9/9).
m14 – Mormânt secundar descoperit spre exteriorul movilei, la 8,70 m de la peretele martor de N-S la
2,25 m spre N de la cel de E-V (Fig.8/1). Nu s-a putut realiza o stratigrafie particulară a mormântului. Se situa la
adâncime de 1 m de la suprafaţa actuală iar groapa pătrunsese sub nivelul de călcare antic. Datele comparative
creează ipoteza construcţiei mormântului după înălţarea tumulului.
Ritual: Groapa sepulcrală era acoperită cu bârne peste care s-a aşezat o împletitură vegetală impregnată
cu un start alcătuit dintr-un sol argilos provenit din depozite sedimentare lacustre. Scheletul are o poziţie chircită,
culcat pe partea dreaptă, orientat SE-NV, cu faţa la est, braţul drept îndoit în faţă cu palma spre bazin, iar stângul
orientat către cel drept. Deasupra tâmplei din stânga se păstrează urma unei trepanaţii. Aparţine unui matur.
Peste oase şi pe fundul gropii era un strat superficial de ocru roşu.
Inventar: Un ciocan perforat din piatră amplasat în partea din faţă a craniului iar în cea din spate era un
vas ceramic, fragil şi foarte slab conservat (Fig. 10/1-2). Toporul are o formă masivă, cu dimensiunile de 22 cm
lungime; 10 cm lăţime maximă în dreptul orificiului de prindere a cozii; 6,2 cm înălţime maximă. Gura este
şlefuită pe o lăţime de 2,3 cm şi o lungime de 4,8 – 5 cm. Muchia toporului (ceafa) are o formă rotundă, uşor
bombată, cu diametrul de 3,5 cm, lateral ciobită ca urmare a funcţionării lui. Orificiul are un diametru de 2,3 cm
şi perforarea lui s-a produs în zona cea mai groasă care marchează a treia parte din lungimea sa.
m15 – Singurul mormânt descoperit în caseta de NV a movilei (Fig. 10/3-4). Gura gropii se situa la 1,90
m faţă de suprafaţa actuală a movilei.
Ritualul: Groapa sepulcrală era acoperită cu 9 grinzi lungi de 3 m, dispuse longitudinal pe direcţia ENE
(12º) – SVS (44º) şi aşezate pe treapta gropii la – 0,50 m faţă de gura ei (Fig.10/3). Groapa cu scheletul măsoară
2,50 / 1,50 m şi are adâncime de 0,80 m (de la treaptă). Scheletul era în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă,
orientat NE-SV cu faţa către nord, braţul stâng îndoit spre bărbie iar celălalt întins cu palma sub genunchi.
Prezintă urmele executării de trepanaţii pe ambele tâmple. Peste oase şi pe fundul gropii un strat pregnant de
ocru roşu-gălbui iar spre picioare mai mulţi cărbuni răvăşiţi (întocmai ca la m2 şi m13). Fără inventar.

*
La situaţiile descrise în catalogul de mai sus se poate spune că o grupare a mormintelor supuse
dezbaterii după formele practicilor rituale este o realizare plauzibilă. Clasificarea lor în ierarhia unei
cronologii absolute, constituie însă o problemă dificilă şi complicată. Greutatea realizării ei este creată
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de lipsa inventarului din morminte, ca şi de numărul destul de redus al studiilor interdisciplinare. Fără
astfel de analize, de la tradiţionalele studii de antropologie şi până la cele de paleodendrologie,
paleozoologie, sedimentologie şi complicatele metode de datare prin radiocarbon nu ar mai trebui
concepută nici o cercetare pentru aceste perioade străvechi42. Din nefericire, şi în cazul nostru, trebuie
să apelăm la metoda clasică a comparaţiei, în argumentarea căreia nu vom fi scutiţi de o seamă de
discuţii şi ipoteze pe care literatura de specialitate le-a născut şi continuă să le promoveze43.
Punând în discuţie ierarhizarea cronologiei evenimentelor enunţate prin însăşi descoperirile de
la Dunărea de Jos, considerăm că legarea datelor mai vechi şi binecunoscute cu cele din ultimii ani şi
mai puţin mediatizate, vom crea o mai mare precizare în clarificarea problemelor abordate.
Astfel, la documentarea cunoscută privind primul val indo-european, documentat prin descoperirile
mai vechi din stânga Dunării, de la Brăiliţa, Lişcoteanca şi Râmnicelu44 care au adus în discuţie problema
prezenţei ceramicii cucuteniene şi a celei de tip „C” în ultimul nivel de locuire al aşezărilor gumelniţele,
pentru dreapta Dunării, putem adăuga acum şi documentaţia oferită de aşezarea neolitică de la Carcaliu45.
Ultimul nivel de locuire al acestei aşezări gumelniţene, ajunsă în evoluţia sa în faza A2 – B1, conţine în
proporţie considerabilă şi materiale cucuteniene din faza A3 – A446, ca şi ceramică de tip „C”47. Aceleaşi
materiale cucuteniene din faza A3 au fost descoperite şi la aşezarea neolitică de la Luncaviţa – Tulcea48.
Indiferent dacă aceste materiale au ajuns în aceste zone sudice pe calea schimbului sau printr-o infiltrare
paşnică şi o convieţuire comună, pentru documentarea noastră descoperirile respective alcătuiesc dovada
ultimei faze de existenţă a aşezărilor gumelniţene de la Dunărea de Jos. Evoluţia lor a fost curmată prin
violenţă de păstorii războinici ai culturii răsăritene Srednâi-Stog.
Arheologic, aceştia din urmă, au fost identificaţi prin orizontul Suvorovo – Giurgiuleşti –
Casimcea şi până la Drama de azi şi Kjulevča, unde a fost lichidată cultura Karanovo VI49. Dacă
răboinicii acestui prim val indo-european, cărora le atribuie şi sceptrele cu reprezentări de capete de
cai (fig.2 /1) sunt sau nu şi constructorii marilor kurgane, rămâne ca cercetările viitoare să elucideze
acest aspect. Ultimele studii în domeniu argumentează că mormintele acestui orizont arheologic au
fost plane50. Pentru aceşti noi veniţi cunoaştem doar necropolele de la Brăiliţa51 şi de la Sărăţeni52 unde
comunităţile lor de aici şi-au construit morminte cu o formă mai mult sau mai puţin kurganică. După
cum se ştie însă, mormintele din aceste necropole se încadrează în cea de a doua fază de evoluţie,
adică după ce păstorii războinici ai culturii Srednîi – Stog ajung să se stabilizeze şi să creeze cultura
Cernavodă I. Nu este exclus ca abia după încetarea procesului de migraţie să avem de-a face cu o
renaştere a vechilor tradiţii ritual-funerare, prin construcţia de morminte tumulare.
O a doua grupare a datelor pentru evenimentele la Dunărea de Jos pe care descoperirile
arheologice ni le-au furnizat se referă la cel de al doilea impact al triburilor răsăritene. De data aceasta,
cel de-al doilea val indo-european a fost atribuit culturii Usatovo care a curmat evoluţia, atât a
civilizaţiei cucuteniene şi a partenerilor lor – purtătorii ceramicii „C” de la răsărit de Carpaţi, cât şi a
celei de la Dunărea de Jos, cultura Cernavodă I53. Pentru zona supusă discuţiilor noastre se cunosc
descoperirile de la Brăiliţa (mormântul 20)54, mormintele de la Agigea55 şi Grădiştea - Coslogeni56.
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Preocupări pentru stabilirea unor detalii prin intermediul unor astfel de studii moderne găsim la: Dumitrescu, 1974, p. 2329; Dumitrescu, Bolomey, Mogoşan, 1983, pass; Mantu, 1998, p.135-160; Bem, 1998-2000, p. 340-360; Cucoş, 1999,
p.154-156; Burtănescu, 2001, p.151-154.
Realizarea unor clasificări generale în acest sens găsim la: Zirra, 1952, p. 94-111; idem, 1960, p. 97-127; Morintz, 1978,
p. 85-100; Comşa, 1985-b, p. 156-157; idem, 1998, p. 15-36; Roman, 1981, p. 241-242; idem, 1982, p. 39-49; Iarovoi,
1990, pass; idem, 1985; Dergacev, 1973, pass; Vanciugov, Subbotin, Dzigovskiï, 1992; Panaiotov, 1989; Burtănescu,
1996, p. 87-116; idem, 2001, p. 150-155; Leviţki, Manzura, Demcenko, 1996, pass.
Harţuche, Dragomir, 1957, p. 129-147; Harţuche, 1959, p. 221-230; Harţuche, Anastasiu, 1968, p. 22.
Lăzurcă, 1991, I p. 13-19 şi II p. 9-13.
O ultimă verificare făcută de Cr. Micu la materialul cucutenian de la Carcaliu a stabilit că acesta aparţine doar fazei A3
Lăzurcă, 1991, I, p. 14 e.s.
Informaţie dată cu bunăvoinţă de către Cristian Micu, cercetătorul sitului, căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale
Burtănescu, 1998, p. 37 e.s.
Dodd-Opriţescu, Mitrea, 1983, p. 77, m8; 80, m11; Burtănescu, 2001, p. 50 şi discuţiile de la nota 25.
Harţuche, Anastasiu, 1968, p. 22.
Leviţki, Manzura, Demcenko, 1996, p. 59 e.s.
Dumitrescu şi colab., 1983, p. 132; Manzura, 1994, p. 109 e.s.; Dumitroaia, 2000, p. 23 e.s şi, mai sus, nota 13.
Harţuche, Dragomir, 1957, p. 141 e.s.
Haşotti, 1997, p. 131.
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Ultimele studii insistă tot mai mult pentru includerea în această grupare şi a mormântului tumular de la
Murighiol, precum şi cel publicat pentru prima dată în studiul de faţă M II, din Complexul tumular de
la Samabgia57.
Suportul ştiinţific care a stat la baza acestei orientări ale cercetătorului Fl. Burtănescu58 au fost
legate de existenţa cromlehului (ringului) de bolovani de la mormântul de la Murighiol (G. Simion,
1991, II, p.26-28), iar la încadrarea în aceeaşi origine usatoviană a mormântului principal din M II de la
Sabangia a servit prezenţa pavajului de dale de piatră de la gura gropii sepulcrale (Fig. 5/5-6).
Observaţiile cercetătorului nostru cu privire la clasarea movilei de la Murighiol (Independenţa) în grupa
mormintelor tumulare prevăzute cu ringuri (cromlehuri) şi mantale de bolovani specifice ritualului
funerar usatovian, pot fi acceptate şi situaţia corespunde acestui specific. Nu excludem nici posibilitatea
jefuirii mormântului principal din acest tumul sau numai a deranjării lui, poate chiar de cei care au folosit
movila ca să-şi depună morţii în mantaua ei. Mormintele descoperite, prin ritualul de înmormântare
folosit, aparţin însă epocii bronzului şi în plus, ele au fost datate cu vase ce aparţin celei de a doua faze a
culturii Bugeac59, purtătorii ei având obişnuinţa să folosească în acest scop şi movile mai vechi.
Punând în discuţie mormântul cu dale din MII din Complexul de la Sabangia (Fig. 5/5-6)
aducem unele detalii care ne determină să ne exprimăm rezerve pentru o grupare certă a lui în cultura
Usatovo. Consolidarea gurii gropii sepulcrale cu dale de piatră, ca şi poziţia scheletului – chircit,
culcat pe stânga, ne trimite într-adevăr la realizarea unei similitudini cu unele morminte de tip
Usatovo. Lipsa celorlalte construcţii megalitice: ring şi manta de bolovani, inexistenţa placării
pereţilor gropii sepulcrale cu plăci de piatră şi absenţa dalelor mari menite să acopere mormântul, apoi
lipsa oricărui obiect de inventar contrar regulilor ritualului usatovian şi construcţia marelui dromos, pe
de altă parte, pe care îl legăm de acest tumul şi care nu este specific practicilor acestei culturi, ne
determină să ne exprimăm rezerve în repartizarea acestui mormânt culturii Usatovo. Este adevărat că
arhitectura acestui mormânt, poate fi asociată cu unele morminte de tip Usatovo din nordul Mării
Negre şi mai ales cu descoperirile de pe malul limanului Nistrului60. O astfel de asociere ne-a fost dată
de m6 din kurganul 14 de la Semenova61 ca şi de m5 din kurganul 10 din satul Efimovka 62. În schimb,
m2 din acelaşi tumul, cu aceeaşi formă de construcţie megalitică (Fig. 2/3), a fost atribuit culturii
Iamnaia63. Aceeaşi datare a fost dată şi mormântului 17 din kurganul 9 din satul Efimovka 64. O situaţie
asemănătoare se întâlneşte şi în grupa kurganelor de la Olăneşti, unde m8 din kurganul 6 cu aceeaşi
formă de construcţie litică a fost atribuit tipului de morminte din cultura Iamnaia târzie65. Situaţia unor
astfel de datări târzii o găsim mai ales în Crimeea, unde aceste tipuri de morminte cu forme de
construcţii litice au fost atribuite diferitelor epoci de la cultura Iamnaia sau Srubnaia, până la cea de tip
Mnogovalikovaia şi chiar în bronzul târziu66. Aceeaşi situaţie întâlnim şi în Dobrogea de sud –
Bulgaria, la Tolbuhin şi la Goran-Slatina – M V, m767
Ca atare, în lipsa obiectelor de inventar şi mai ales a construcţiilor litice din componenţa movilei
(manta şi ring) la care se adaugă şi prezenţa dromosului, toate acestea ne determină să datăm mormântul
principal al MII, din Complexul tumular de la Sabangia într-o perioadă târzie a culturii Iamnaia. Ritualul
construcţiei dromosului, ca şi a ringului din jurul gurii gropii sepulcrale nu exclud posibilităţile unei
prezenţe sau influenţe chiar central europene68, unde în perioada bronzului mijlociu întâlnim ritualul
construirii camerelor funerare din bârne de lemn, prevăzute cu un dromos din bolovani69.
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Cavruc, Neagu, 1995, p. 71- 80.
Burtănescu, 2001, p. 55 e.s., vezi: nota 31, iar mormântul de la Sabangia a fost clasificat după descrierea dată de S.
Agulnicov.
Ibidem, 2001, p. 55 şi nota 31.
Simion, 1991, I, p. 33-39 şi II, p. 25-34.
Subbotin, 1985, p. 45-94.
Ibidem, p. 48-50, Fig. 2/4.
Ibidem, p. 112-113, Fig. 6/1.
Ibidem, p. 45-50.
Ibidem, p. 109 e.s., Fig. 5/1.
Iarovoi, 1990, p. 177 şi Fig. 79/1.
Koltuhov, Tascev, 2000, p. 36, Fig. 25/2; p.77 şi Fig. 51/1, 2 şi Fig. 52/3, pass.
Panaiotov, 1989, p. 133, Fig. 128 şi p. 143-148, Fig. 141.
Roman şi colab, 1973, p. 559-574; apud Morintz, 1978, p. 97 e.s.
Herausgegehen, Herrmann, Jackenhövel, 1990, p. 202 e.s.
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Descoperirile noastre evidenţiate în catalogul de mai sus sunt atribuite fără rezerve unei populaţii
de păstori, mai mult sau mai puţin războinici, de origină nord-pontică care s-au revărsat în mai multe
valuri pe drumul deschis de la Dunărea de Jos într-o perioadă foarte lungă, care au totuşi un contact cu
autohtonii carpato-danubieni şi cu drumuri de influenţe central-europene şi miceniano-egeene70.
Analizate în ansamblul lor, după poziţia stratigrafică şi practicile ritual funerare, restul
mormintelor descrise în catalogul nostru le grupăm după cum urmează:
I. - Grupa cea mai veche este alcătuită din morminte cu schelete în poziţie decubit dorsal, cu
picioarele chircite de la genunchi în sus, căzute lateral în stânga sau în dreapta, ori în ambele părţi,
formând un romb. Braţele sunt întinse pe lângă corp sau îndoite din coate şi palmele pe lângă bazin
lipite de fundul gropii, capul cu privirea în sus sau spre stânga, ori în dreapta. De obicei orientarea lor
este E – V sau ENE – VSV. Astfel de morminte corespund variantelor 1, 2 şi 3 din grupa I – Iarovoi
şi le găsim numai ca morminte principale, pentru care s-au construit movilele propriu-zise de la:
Sabangia – M I din Complexul tumular şi Movila lui Creţu, precum şi mormintele principale din M I
Sarichioi şi m13 din M III de la Zebil, unde avem de-a face cu un grup de movile unite ulterior într-una
singură. Gropile sepulcrale ale acestor morminte au forme dreptunghiulare, cu laturile puţin ovale,
colţurile rotunjite şi acoperite cu bârne dispuse longitudinal şi sprijinite pe nivelul de călcare antic. Pe
fundul gropilor s-au găsit urme de rogojini (sau împletitură) şi mult ocru roşu sau maroniu împrăştiat
atât pe fundul gropii cât şi peste oase. În final, aceste gropi erau bine acoperite cu un strat de argilă
adusă din depozite sedimentare lacustre („ciment preistoric”)71. Ca inventar nu putem înregistra decât
prezenţa unui vas din lemn (m1 – M I – Complex Samabgia) şi o mică verigă spiralică din argint din
cel de al doilea tumul de la Sabangia. Cele patru morminte din movilele amintite îşi au sincron în zonă
cu descoperirile mai vechi de la Baia – Hamangia m272, cu cele de la Chilia Veche cu nr. 88, 90, 91,
92, 95, 100, 102 şi 105 din M I şi m6 din M II73. Mormintele amintite mai sus se încadrează în acelaşi
orizont cronologic cu cele de la Vânători74 - mormintele 11 şi 13, de la Galaţi – Griviţa – M I, m2, de
la Smeieni75 – mormintele din faza I, precum şi cu cel de la Tărnava - Bulgaria76.
Constructorii lor au făcut parte din primele grupuri ale culturii Iamnaia care au reuşit să
oprească expansiunea usatoviană şi evoluţia aşezărilor culturii Horodoştea – Erbiceni, Folteşti –
Cernavodă II şi a perturbat în mod considerabil cultura Coţofeni77.
Dacă ţinem seama de două observaţii foarte importante pentru studiul nostru şi anume că m11
din movila de la Vânători este anterior m13 şi m1 de la Hamangia este de asemeni anterior m2,
morminte ce au constituit obiecte de referinţă la încadrarea cronologică care se asociază, prin tot
ansamblul lor ritual cu mormintele din grupa I de mai sus. În acest caz, toată această serie de morminte
aparţin unui al doilea val al grupurilor culturii Iamnaia, care au migrat la scurt timp după primii.
Aceste grupuri de păstori venite din aceleaşi stepe răsăritene, ca urmare a perturbaţiilor provocate de
natură sau de conflicte sociale, au reuşit, după părerea noastră, să prelungească câteva secole perioada
de trecere la epoca metalelor.
II. - Într-o grupă ulterioară se încadrează mormântul principal din movila Tulcea – Sud, care
prin particularităţile ritual funerare ce le însumează, se remarcă şi se individualizează între toate
celelalte descoperiri similare.
Pe lângă practica de etanşeizare a gropii sepulcrale cu sedimente aduse din zone lacustre, pe
care o întâlnim şi la mormintele din grupa I, la cel din movila Tulcea – Sud dispunerea bârnelor care
acopereau groapa erau atât longitudinal cât şi transversal. Groapa avea o formă ovală în partea sa
superioară şi paralelipipedică în cea inferioară, creând între ele un prag cu aspect de treaptă. Poziţia
scheletului era chircit, culcat pe dreapta şi braţul drept sub bărbie iar cel stâng peste corp şi îndreptat
către cel drept. Ocrul s-a folosit din abundenţă, sub formă de granule. Cele două ruguri din apropierea
70
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Morintz, 1978, p. 100.
Termen folosit de Fl. Burtănescu, 2001, p. 118.
Morintz, 1972, p. 53-58.
Vasiliu, 1995, p. 49-87.
Brudiu, 1985, p. 239 e.s.
Simache, Teodorescu, 1962, p. 279 e.s.
Panaïotov, 1989, p. 91 e.s.; Roman, 1986, p. 30; Nicolaev, 1976, p. 38-51.
Dumitroaia, 2000, p. 67; Dinu, Rosetti, 1959, p. 791 e.s.; Roman, 1976, p. 67 şi nota 11; Burtănescu, 2001, p. 151 –
datează mormintele de la Baia – Hamangia în (Gr. N 1995) 2580 ± 65 / 95 B.C.
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mormântului şi platforma de bolovani (Fig.3) constituie de asemeni o practică ritual – funerară ce-l
deosebeşte de celelalte morminte. Toate aceste aspecte ne determină să atribuim mormântul de la
Tulcea – Sud unui alt grup al culturii Iamnaia. Analizând mai întâi aspectul ritual – funerar cu sistemul
de construcţie al acoperişului din bârne dispuse atât longitudinal cât şi transversal, se pare că este o
practică mai veche.Această formă de construcţie am întâlnit-o la mormântul principal (m21) din
Kurganul nr. 1 din localitatea Purcari (sat Căuşani) de lângă Nistru – Republica Moldova. Graţie
inventarului său destul de bogat, mormântul a fost atribuit culturii Usatovo78. Acelaşi sistem de
construcţie al acoperişului a fost descoperit şi la mormântul principal (m3) din Kurganul 42 de pe
teritoriul localităţii Goian (R. Moldova), atribuit însă culturii Iamnaia79, diferenţa dintre acesta şi
mormântul de la Tulcea – Sud constând în poziţia scheletului.
Cea mai apropiată sincronizare al acestui sistem de construcţie al acoperişului din bârne de la
Tulcea – Sud, îl găsim la m2 din movila de la Baia - Hamangia80. Posibilitatea unor similitudini până
la identitate, ale acestui ansamblu de practici ritual – funerare ni le-au oferit descoperirile din movila
314 (MII) de la Griviţa - Galaţi81.
Chiar dacă slaba conservare a scheletului din m3 al MII de la Griviţa – Galaţi n-au dat posibilitatea
unei descrieri complete a lor, celelalte aspecte de ordin ritual: cele două vetre de ruguri, formele şi
dimensiunile gropilor care merg până la identitate cu cele de la Tulcea – Sud, ne determină să facem o
sincronizare şi din punct de vedere cronologic. Parţial, se pot stabili asemănări şi cu m13 şi m18 de la
Smeieni, clasate în subgrupa II-b din cea de-a doua fază a tipologiei lor. Autorul descoperirilor de la
Smeieni a încadrat aceste morminte într-o cronologie largă, cuprinsă între cultura Coţofeni şi a doua
etapă pre – Glina III - Schneckenberg82, adică în partea finală a perioadei de tranziţie. O analiză atentă a
descoperirilor de la Griviţa-Galaţi şi Baloteşti, l-a determinat pe Fl. Burtănescu să le încadreze, din punct
de vedere cronologic, într-o etapă imediat după Folteşti clasic – Cernavodă II83.
Ca atare, ne apare o inadvertenţă între cronologia pentru o fază târzie a mormintelor cu un astfel
de ritual în poziţie chircită, culcat pe o parte şi tendinţa noastră pentru o încadrare timpurie a
mormântului de la Tulcea – Sud. Argumentele care ne stau la îndemână, în favoarea acestei idei sunt
situaţiile stratigrafice amintite mai sus, de la Movila lui Ţocu din Vânători – Galaţi, unde aceasta
stabileşte m13 într-o fază posterioară a m11, deşi scheletul acestuia din urmă se află într-o poziţie
chircită84 şi la mormintele de la Baia - Hamagia unde m1, cu scheletul tot într-o poziţie chircită, este
anterior m285. În aceste cazuri variantele din grupa a III-a - Iarovoi86, nu mai pot fi luate tabú în
stabilirea unei cronologii. În cazul nostru considerăm necesar a se ţine seama de asnamblul practicilor
rituale pe care le oferă complexul în totalitatea lui.
Ca atare, sistemul de dispunere al celor două rânduri de bârne, forma ovală din partea superioară
a gropii sepulcrale şi prezenţa vetrelor de la rugul purificator din apropierea mormântului propriu-zis
sunt practici ritual-funerare care încadrează mormântul de la Tulcea-Sud într-o etapă timpurie a
culturii Iamnaia87.
În acest caz, nu excludem posibilitatea ca grupul cultural Iamnaia care a folosit un astfel de
ritual să fi primit influenţa culturii Usatovo, atât în ceea ce priveşte sistemul de construcţie a
acoperişului din bârne, cât şi ritualul stabilirii poziţiei chircite pe o parte a defunctului88.
Indiferent de supoziţiile noastre, mormântul de la Tulcea – Sud se încadrează cronologic în
prima etapă a migraţiei culturii Iamnaia, care corespunde cu faza finală a culturii Usatovo şi a culturii
Horodiştea clasică, cu Cernavodă II – Folteşti şi se sincronizează ca mişcare cu faza veche Vânători Baloteşti89.
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Iarovoi, 1990, p. 62, Fig. 27.
Chetraru, Serova, 1992, p. 141-171; p. 158 e.s. şi Fig. 12.
Berciu, Morintz, 1953, p. 123-129; Morintz, 1972, p. 55 e.s.
Brudiu, 1987, p. 10-15.
Simache, Teodorescu, 1962, p. 276.
Roman, 1986, p. 48 e.s.; Burtănescu, 2001, 148 e.s. şi Tab. XVIII.
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III. - Al treilea grup de morminte care se înscriu în etapa imediat următoare cuprinde un număr
mult mai mare de astfel de descoperiri, iar ca o caracteristică a lor, verificată parţial de stratigrafia
noastră, este înălţarea de tumuli mai mici deasupra gropilor sepulcrale şi înglobarea lor, prin
supraînălţare, într-unul mare.
Într-un astfel de ritual se înscriu mormintele: 2, 3, 4 şi 5 din MI de la Sarichioi şi mormintele: 1,
2, 5, 6, 7, 14 şi 15 din MIII – Zebil.
Stratigrafia mormintelor 1 şi 2 din MIII de la Zebil ne prezintă cu claritate că groapa m2 taie
marginea movilei de la m1 iar cele de la m6 şi m13 amplasează aceste morminte în movile proprii. Şi la
aceste morminte ne confruntăm cu lipsa de inventar. Cele trei vase în stări incomplete, atipice şi
descoperite izolat în mantaua movilei, nu sunt criterii pentru a ne servi la o încadrare cronologică a
mormintelor din această grupă. Singurele criterii de apreciere în determinarea şi stabilirea unei cronologii
relative rămân tot formele practicilor ritual-funerare şi ciocanul de piatră din m14 (Fig. 10/ 1-2).
În ceea ce priveşte practicile ritual-funerare întâlnite la acest grup de morminte, ele se carcaterizează
prin existenţa unor gropi cu dimensiuni mari, cu sau fără trepte, toate acoperite cu bârne dispuse
longitudinal şi acoperite sau nu cu stratul de argilă provenită din sedimente lacustre. Cantitatea de ocru roşu
sau maroniu era depus în proporţie mai mare sau în strat superficial pe fundul gropii şi peste defunct.
Scheletele au fost descoperite în poziţii chircite relaxat, culcate pe partea dreaptă. O singură
excepţie am întânit la mormântul de copil m3 din MIII – Zebil unde scheletul era culcat pe partea
stângă. La toate scheletele braţul drept era întins spre genunchi iar cel stâng îndreptat spre, sau ajungea
chiar peste braţul drept. Mormintele 2 şi 14 din MIII-Zebil fac excepţie în orientarea braţului stâng care
este întors către bărbie. Toate mormintele din această grupă se încadrează în grupa a III-a din tipologia
lui Iarovoi, variantele 45 şi 46.
În ceea ce priveşte încadrarea lor cronologică, acestea au similitudini cu mormintele din faza a
II-a de la Smeieni şi cu Movila lui Arbănaşu de la Lieşti, care se încadrează în cea de-a doua fază a
culturii Iamnaia clasică, a cărei limită superioară a fost stabilită înaintea formării culturilor Glina Schneckenberg90.
Abordând problema încadrării cronologice a acestor morminte, nu putem trece cu vedrea
singurul obiect de inventar descoperit în m14 din MIII-Zebil şi care este toporul de luptă din piatră.
Pe teritoriul României s-a descoperit un număr destul de mare de exemplare de acest tip dar, i-a
fost dată o încadrare foarte largă91. Deşi ne sunt cunoscute şi pe teritoriul Dobrogei92, din nefericire,
toate constituie descoperiri fortuite. Exemplarul nostru este prima descoperire în complex închis şi
încercăm să-i stabilim tipologia în comparaţie mai ales cu exemplarul de la Răcăciuni93, şi el găsit tot
într-un complex, a cărui cronologie a putut fi stabilită în orizontul culturii Glina III – Schneckenberg B94. În tipologia topoarelor de piatră considerăm că exemplarul de la Zebil este o formă premergătoare
tipului de la Răcăciuni iar prezenţa lor a fost atribuită cu precădere putătorilor culturii Iamnaia 95 într-o
perioadă, după părerea noastră, anterioară stabilizării lor sau, după cronologia întocmită de Fl.
Burtănescu, în perioada Iamnaia clasică II96.
O analiză atentă asupra practicii rituale privind depunerea defunctului în mormântul cu dale de
piatră din MII al complexului tumular de la Sabangia (Fig. 4 şi 5 / 5 şi 6) şi relaţia lui cu mormântul
similar (m3 din MII) de la Mihai Bravu97, al cărui inventar ne plasează într-o etapă post usatoviană, ne
dă posibilitatea să apreciem că descoperirea noastră se integrează, din punct de vedere cronologic, tot
în această grupă.
IV. – Acest grup a fost atribuit mormintelor secundare descoperite în mantaua movilelor sau sub
baza acestora dar săpate după înălţarea lor.
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Burtănescu, 2001, p. 147-150 şi Tab.XVIII.
Comşa, 1972, p. 245-262, le încadrează într-o cronologie foarte largă din perioada mijlocie a epocii neolitice şi până la
sfârşitul epocii bronzului.
Haşotti, 1985, p. 7-12; Lăzurcă, 1984, p.281-291 şi 649-653, Fig. 13/20, 22 şi 28; Vasiliu, 1996, p. 9-26, Pl. IV/3.
Tudor, 1973, p. 283-289, Fig. 3/2.
Ibidem, p. 284 e.s.
Tonceva, 1981, p. 58; Burtănescu, 2001, p. 139 e.s. şi bibliografia dată.
Burtănescu, 2001, Tab. XVIII.
Vasiliu, 1995, p. 145 e.s.
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Analizate ritual gropile acestor morminte nu au avut acoperiş din bârne şi nici din alte materilae,
nu au folosit ocrul şi se diferenţiază mult în ceea ce priveşte ritualul depunerii în groapă a defunctului,
în comparaţie cu cele descrise mai sus. Scheletele acestor morminte au fost găsite fie în poziţii chircite
relaxat, fie chircite strânse pachet. Altele sunt incomplete din punct de vedere anatomic ceea ce ne
determină să apreciem că au fost îngropate doar unele părţi din corpul defunctului. Mormintele cu un
astfel de ritual au fost descoperite în aproape toate movilele şi amintim, m7 din M I al complexului
tumular Sabangia, m3 din Movila lui Creţu de la Sabangia şi, mai ales, m16 – 20 din MI de la
Sarichioi ca şi m3-4 şi m8-12 din MIII de la Zebil.
Similitudini ale acestor forme rituale de înmormântări le găsim în numeroase movile şi în
Dobrogea98 şi în restul ţării99. Ele au fost atribuite, în general, epocii bronzului. Cele mai timpurii leam găsit în movilele de la Murighiol şi au fost atribuite culturii Bugeac100. Considerăm că aceste
aspecte sunt forme de manifestare ale unei noi ideologii pe care o exprimă, de data aceasta, o populaţie
sedentară.
Numeroasele fragmente ceramice ce documentează prezenţa culturii Buceag pe malul ghiolului
din apropierea tumulului cercetat la Murighiol, dovedesc existenţa unei aşezări în acest loc101. Este
dovada trecerii culturii Iamnaia la o formă de viaţă sedentară. Aceleaşi exprimări le avem şi de la
inventarele celorlalte morminte cu acest ritual care s-au descoperit în diferite centre din ţară, care se
datează fie în perioada bronzului mijlociu, fie a celui târziu102.
Toate celelalte morminte care s-au descoperit în movilele cercetate de noi şi care ies în afara
grupurilor amintite mai sus, constituie pentru noi, în momentul de faţă, dovada că movilele construite
în aceste perioade preistorice au servit ca loc şi pentru alte morminte din alte epoci şi în diferite ocazii:
morminte getice, morminte din evul mediu ale populaţiei sedentare sau ale diferitelor grupuri de
nomazi103, etc.
*
*

*

În final, o retrospectivă asupra descoperirilor noastre prezentate în catalogul din lucrarea de
faţă, comentate, clasificate şi încadrate într-o cronologie relativă în paginile de mai sus, alcătuiesc
temeiul unei prime afirmaţii pe care o formulăm, că ele au fost construite de diverse grupuri de păstori
care au penetrat zona Dunării de Jos şi care au fost încadrate quasi-general în cultura Iamnaia. Toate
aceste grupuri alcătuiesc cel de-al treilea val indo-european. Diferenţele dintre formele materializate
ale practicilor ritual-funerare întâlnite (forma gropilor, acoperământul, utilizarea ocrului, poziţia
scheletului, etc) sunt doar unele expresii ale spiritualităţii de grup sau regionale ce se manifestă în
cultura Iamnaia. Graţie acestor diferenţieri am reuşit să realizăm şi noi o partajare a acestor grupuri de
păstori şi o înscriere a lor în timp.
Încadrările la care am optat pentru grupele sau variantele evidenţiate mai sus susţin ideea că
prima grupare de păstori din cultura Iamnaia, care au penetrat văile şi câmpiile deschise de la
Dunărea de Jos, sunt cei care practicau înhumaţia cu depunerea în groapă a defunctului în poziţie
decubit-dorsal, capul în sus sau aplecat ori căzut uşor spre stânga sau dreapta, braţele întinse pe lângă
corp sau puţin îndoite din coate şi palmele pe pământ, picioarele chircite de la genunchi în sus şi
căzute amândouă într-o parte (stânga sau dreapta) ori fiecare lateral, descriind o formă romboidală.
Ocrul era folosit din abundenţă. De obicei mormintele din această categorie nu au inventar sau, dacă
există, acesta nu are o semnificaţie care să-l remarce. Gropile sepulcrale nu sunt prevăzute cu trepte iar
acoperişul lor a fost realizat din bârne mari şi groase peste care s-a aşternut o împletitură vegetală
acoperită cu un strat de argilă adusă din depozite sedimentare lacustre. În multe cazuri, pe fundul
gropii, era aşternută o rogojină pe care se depuneau defunctul, ocrul şi eventual ofranda. În această
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primă grupă a mormintele care întrunesc întru totul caracteristicile de mai sus, se înscriu cele
principale m1 din MI al complexului tumular de la Sabangia (Fig.4); m2 din Movila lui Creţu –
Sabangia (Fig.6 /3-7); m1 din MI Sarichioi (Fig.7 /2) şi m13 din MIII Zebil (Fig.9 /8-9). Cronologic,
ele corespund fazei finale a culturii Usatovo, cu finalul culturii Horodiştea clasică – Erbiceni, cu
Cernavodă II – Folteşti, cu faza a III-a Coţofeni şi nivelele XIII – X de la Ezero, cu mormintele
tumulare din faza veche Vânători - Baloteşti şi se încadrează în faza Iamnaia clasică I ce evoluează în
perioada anilor 3200 / 3100 şi 2900 / 2800 B.C104.
Cel de-al doilea grup de morminte este evidenţiat doar printr-un singur mormânt, cel din movila
din punctul Tulcea–Sud. El se diferenţiază de primul grup doar prin formele practicilor ritual-funerare.
Acestea se remarcă prin sistemul de construcţie a acoperişului unde s-au folosit bârne în ambele
sensuri (longitudinal şi transversal); groapa are în partea superioară o formă ovală şi este prevăzută cu
o treaptă. În apropierea gropii sepulcrale se fac prezente două vetre ale unor ruguri purificatoare şi o
platformă de bolovani. Scheletul era în poziţie chircită, culcat pe dreapta. Ocrul şi stratul izolator de
argilă adusă din depozite sedimentare lacustre sunt folosite ca şi la mormintele din primul grup. Deşi
sub aspectul ritual mormântul din movila de la Tulcea-Sud se diferenţiază pregnant de grupul anterior
clasificat de toţi cercetătorii în prima fază, situaţiile stratigrafice ale unor descoperiri similare de la
mormintele din movila de la Baia-Hamangia105 şi a celor de la Vânători – Galaţi (m11 şi m13)106,
situează acest tip de morminte într-o fază anterioară mormintelor din primul grup. În această
inadvertenţă de situaţii noi atribuim mormântul de la Tulcea-Sud în mod sigur unui alt grup de păstori
din cultura Iamnaia. După practicile ritual-funerare se pare că acest grup a avut contacte, sau au fost
apropiaţi de purtătorii culturii Usatovo de la care ar fi primit influenţe în tehnica construcţiei
acoperământului de bârne, ca şi în ceea ce priveşte poziţia mortului în groapă107. Nu este exclus ca
acest grup să fi fost împins, sau mai degrabă antrenat, în migraţia lor de un al doilea val de păstori
nomazi porniţi spre regiunile vestice.
În mod sigur cele două grupuri sunt contemporane, cel de-al doilea încadrându-se în aceeaşi
fază a cronologiei culturii Iamnaia clasică I.
Cel de-al treilea grup de morminte atribuite culturii Iamnaia, dar ale căror practici ritual-funerare
le diferenţiază de primele două, sunt cele care se înscriu în MI – Sarichioi cu numerele: 2, 3, 4 şi 5 şi cele
din MIII – Zebil cu numerele: 1, 2, 5, 6, 7, 14 şi 15 (Fig.9 /1-7 şi 10 şi Fig.10 /1-5). Caracteristica rituală
ce le remarcă faţă de primele grupuri o constituie asocierea mai multor movile într-un spaţiu sacru
(construite în jurul uneia care fusese ridicată anterior) şi care în final au fost unite într-una singură, prin
supraînălţare. O altă diferenţiere tot faţă de primele două grupuri este marcată de forma gropilor, de
obicei acestea fiind de dimensiuni mari şi prevăzute cu o treaptă, iar scheletele sunt toate în poziţie
chircită, culcate pe partea stângă, mai rar pe dreapta, cu braţul stâng (sau drept) întins spre genunchi sau
spre bazin, iar cel drept orientat spre sau peste braţul celălalt ori către bărbie. În rest, folosirea ocrului şi a
acoperişului de bârne, păstrează aceeaşi tradiţie ca la cele anterioare. De asemeni, pentru o izolare
perfectă a defunctului, nu mai este folosită argila adusă din depozite sedimentare lacustre.
Practicile ritual-funerare întâlnite la aceste morminte au analogii cu mormintele din faza a II-a
de la Smeieni108, cu cele din Movila Arbănaşu de la Lieşti109, de la Chilia Veche şi Mihai Bravu110 şi,
în mod cert, anterioare mormintelor 2 - 14 de la Vânători - Galaţi111. Ele pot fi contemporane cu grupul
Târpeşti, Dolheşti sau Broşteni, dar în nici un caz nu se pot încadra ca o cultură a civilizaţiei
bronzului. Chiar şi prezenţa toporului de piatră în m14 din MIII – Zebil (Fig.10 /2) nu aduce
descoperirile de la Zebil şi Sarichioi în contemporaneitatea complexului Glina III - Schneckenberg112.
Tipologia lui a fost apreciată pentru o etapă anterioară celui descoperit în complexul, bine datat, de la
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Răcăciuni113. Ca atare, mormintele 2 – 5 de la Sarichioi şi cele puse în discuţie de la Zebil, nu depăşesc
limitele fazei Iamnaia clasică II, adică 2900 /2800 –2600 B.C.114
Tot în această perioadă, sau într-o etapă următoare, poate fi încadrat şi mormântul cu gura gropii
sepulcrale înconjurată cu dale de piatră, descoperit în MII din complexul tumular de la Sabangia. Cea
mai apropiată sincronizare, în ceea ce priveşte construcţia acestui mormânt, s-a întâlnit la Mihai
Bravu, în MII – m3115. Dar, descoperirea de aici nu ne poate ajuta să facem o comparaţie deoarece
movila ca atare a fost construită după ritualul usatovian cu ring (cromleh) şi manta din bolovani iar
mormântul fiind un cenotaf, nu ne poate da o imagine referitor la poziţia scheletului. Singurul
argument pe care noi îl aducem este poziţia scheletului care era chircit pe partea dreaptă, cu braţele
întinse spre genunchi şi care se încadrează în grupa a III-a Iarovoi, varianta III A - Burtănescu116.
În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a unui mormânt cu un astfel de ritual, arheologii nu
manifestă un punct de vedere unitar. O parte din arheologi înclină spre o încadrare în perioada Iamnaia
târzie sau finală, cum se încadrează toate variantele din grupa a III-a117 iar alţii într-o fază timpurie118.
Până la o nouă descoperire care să ne aducă argumente convingătoare, noi nu excludem nici aceată
ipoteză, îmbrăţişând ideea că forma de construcţie a gropii sepulcrale din MII – complexul Sabangia, ar
putea fi o degradare a ritualului usatovian clasic. În acest caz, MII de la Sabangia s-ar încadra în acelaşi
val cu cel de la Tulcea-Sud.
Concluziile evidenţiate în partea finală a comunicării noastre ne atrag atenţia asupra faptului că
descoperirile din aliniamentul Tulcea-Sud – Sabangia – Sarichioi – Zebil se înscriu în evoluţia culturii
Iamnaia, începând din faza clasică până la cea târzie, fără să putem vorbi încă de o epocă a bronzului
propriu-zisă. De altfel, P. Roman a remarcat cu mulţi ani în urmă că în această perioadă, cu excepţia
unor enclave ale unor culturi ce ţin de cercul central al teritoriului românesc la est de Carpaţi nu putem
vorbi de existenţa unei culturi a bronzului timpuriu119.
Primele cercetări de teren care ne-au documentat posibilitatea prezenţei unei aşezări din această
perioadă a fost în apropierea tumulului cu mormintele ce aparţin culturii Bugeac de la Murighiol. În
apropierea cetăţii romane de aici şi a mormântului amintit, pe suprafeţe relativ mari, se găsesc passim
o aglomeraţie de fragmente ceramice care aparţin culturii Bugeac, formând astfel un sincron cu
descoperirile din movilă120. Ca atare, în cazul descoperirilor noastre suntem obligaţi să susţinem ideea
existenţei unei permanente mişcări de grupuri de păstori care s-au împins unii pe alţii, fiecare cu
formele lor de manifestare spirituale, chiar dacă ele făceau parte din aceeaşi cultură.
În concluzie conchidem că până nu se constată formarea unei sedentarizări a grupurilor
migratoare, nu putem vorbi de crearea unor relaţii care să evidenţieze o perioadă de civilizaţie a
bronzului. Descoperirile de mai sus rămân o documentare din marile mutaţii caracteristice epocilor de
tranziţie, mărturii ale celui de-al III-lea val indo-european.

La migration des peoples indo-européens au Bas Danube*
(la forme reduit)
Les grandes perturbations qui ont détruit l’ancienne civilisation européenne créent par les
communautés sédentaires de l’époque néolithique ont été attribuées aux peuples on aux groupes culturels
nommés quasi-généralement indo-européens1. Si ce nom consacré par l’historiographie du mouvement
respectif a été correctement attribué ou non si l’actuelle documentation exige que le terme „indoeuropéen” soit remplacé ou non, ce seront les études dédiées à cet argument qui devront établir la
terminologie appropriée2. Le présent ouvrage ne se propose pas d’aborder ce sujet. À cause de la limite
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de temps et d’espace que notre communication doit respecter, nous essayerons d’esquisser dans les pages
de cet ouvrage le tableau synoptique des grandes mutations débattues par l’historiographie consacré au
problème respectif et de compléter l’information avec des dates et des images furnisées par les
recherches archéologique de la région du Bas Danube.
Une part des informations que nous présenterons appartient à des découvertes plus récentes
obtenues dans les dernières années, l’autre part représente des découvertes plus vieilles mais qui sont
restées inconnues jusqu’à présent (v. : le catalogue des découvertes dans les pages suivantes).
Quand même nous pensons que pour une meilleure compréhension et pour un encadrement
appropié de nos découvertes dans une période chronologique le plus correct possible, la reconstruction
du tableau synoptique des événements ou des périodes historiques qui s’inscrivent dans le processus
des grandes mutations représente une condition sine-qua-non.
Ainsi donc, en analysant la situation dans l’ensemble géographique carpato-danubien de la
période énéolithique, dans les régions estiques des Carpates Orientales se développe la célèbre culture
Cucuteni-Tripolie, tendis que dans le bassin inférieur du Bas Danube évolue dans la même période la
culture Gumelniţa. Lorsque la culture Cucuteni arrive au degré d’évolution marqué A4 et la variante
Tripolie B1, ça vent dire autour de l’année 4.000 av.J.-C.3, à l’intérieur de cette civilisation on constate
la présence de la céramique „C”.
Les chercheurs de ces cultures énéolithique ont conclu en unanimité que la présence de la
céramique „C” n’a pas interrompu l’évolution de la civilisation Cucuteni-Tripolie. En effet ces
cultures ont vécu ensemble et ont continué d’évoluer4.
Simultanément, dans les régions situées autour de la Mer Caspique, dans les steppes caucasiennes
et nord-pontique, surtout dans les bassins moyens des fleuves Volga et Don s’est développée la
civilisation des Kurganes de type Srednâi Stog. À un certain degré de son évolution elle commence à
exerciter un mouvement violent vers les régions du nord-est pontique et au Bas Danube, jusq’au Sud des
Balcans et la plaine Maritza. L’impact produit envers les communautés de la culture Gumelnitza et
Karavano VI, qui maîtrisaient ces régions les a obligées de se retirer vers l’Ouest de la Roumanie.
Actuelle, où ils ont crée ultérieurement une autre forme de culture appelée par les chercheurs „Sălcutza
IV”5. Les groupes provenus des régions steppiques se sont fixés au Bas Danube et dans la zone du fleuve
Maritza. Une fois sédentarisées et en contact avec autres cultures provenant des zones sud-estiques, ils
ont crée une nouvelle culture que l’historiographie avait appelé „Cernavodă I”6. Les grandes mutations
produites au Bas Danube ont été datées aussi autour de l’année 4.000 av.J.-C.7 Par la suite, leur impact a
été considéré la première vague indo-européen ou une vague pré-indo-européen8. Grâce à cette vague
et aux modifications structurales produites à la suite de l’accumulation des influences extérieures, la
société de l’énéolithique classique avait rejoint sa dernière phase, appelée par l’historiographie
„l’énéolithique récent”9.
Le trait distinctif des porteurs de la culture des Kurganes – de type Srednâi Stog provient des
pratiques rituel-funéraires. Les tombes de ces bergers guerriers sont caractérisées d’abord par leur
aspect tumulaire d’où provient aussi le nom Kurgane. Les défunts étaient déposés individuellement
dans des fosses creusées au niveau du sol, en position décubitus dorsal, les pieds allongés ou genoux
fléchis en haut, les bras tendus auprès du corps. Dans le voisinage il y avait un inventaire assez riche
composé généralement de pièces en silex, en os, des défenses de sanglier, d’objets de parure, etc. Les
squelettes sont imprégnés d’ocre -rouge et orientés la tête vers l’Est ou Nord-Est. À côté de ces
squelettes on a découvert des os d’animaux aussi, des restes d’offrandes en viande. Dans la groupe de
ces tombes tumulaires que I.T. Cerneakov et G.N. Toscev classifient comme preusatoviennes 10
s’inscrivent aussi les tombes de type Suvorovo – Giurgiuleşti – Casimcea – Folteşti (Bas Danube),
Jambol et Kjulevea (Sumen – Bulgarie)11.
Dans l’inventaire de ces tombes, et en 22 autres découvertes (Fig. 2 /1) on a trouvé des sceptres
aux aspect zoomorphes, des représentations des têtes de chevaux (Fig. 2/ 2)12. Le tableau synoptique de
ces découvertes dirige, à notre avis, l’expansion du premier mouvement des groupes qui composaient la
culture Srednâi-Stog vers les régions ouest-pontiques du Bas Danube. Une fois fixée dans ces zones
ouest-pontiques, ces bergers guerriers ont reçu à divers moyens, une série d’éléments appartenant à
d’autres cultures, soit locales, soit provenant des Moyen Orients. Ils ont crées finalement une nouvelle
culture ci –dessus mentionné, „Cernavodă I”.
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Les dernières données fournisées par les plus récents ouvrages dédiés à l’étude de cette culture
soulignent le fait que vers la fin de l’énéolithique récent (la phase Tripolie C2-Y2) l’évolution des
deux cultures: Cucuteni, arrivée à la phase B2 et Cernavodă I–c ont été marquées par une perturbation
destructive produite par le groupe Usatovo. Ce groupe formé au Nord-Ouest de la Mer Noir avait
rejoint un degré de développement suffisant pour vaincre la résistance des cultures qui avaient évolué
à l’Est des Carpates et du Bas Danube. À cause de l’apparition de ce phénomène, l’énéolithique des
zones occupées par ces culture met fin à son évolution historique. Les données concernant la
détermination de quelques limites chronologiques proches à cette démarcation sont assez variables,
sans déposer les limites de la Ière moitié du IIIème millénaire ap.J.-C.13.
Les études concernant ce sujet affirment que les tombes de type Usatovo s’inscrivent
chronologiquement après ceux de type Suvorovo-Giurgiuleşti-Casimcea, appelées en haut
preusatoviennes14. Dans la chronologie de ces tombes usatoviennes situées sur le Nistre Inférieur, sur
les Vallées du Prut et au Bas Danube, ce moment est considéré le deuxième grand mouvement des
mutations indo-européennes15. Ses perturbations marquent aussi la fin de l’énéolithique tardif à l’Est
des Carpates et dans la plaine du Danube et détermine la création d’une nouvelle structure socioéconomique et spirituelle. L’historiographie de la période de transition parle de la naissance d’une
nouvelle culture appelée Horodiştea - Erbiceni16. Il vaut de soi, que ça c’est le résultat des
interférences entre les éléments de la civilisation cucutenéene autochtone et à celles qu’appartiennent à
la culture de type Gorodsk-Usatovo, apportée des steppes estiques par les groupes de bergers
nouveaux-arrivés. La durée de l’existence de la culture Horodiştea-Erbiceni s’inscrit dans une brève
période, d’environ 300-350 années, fait qui ne lui permet pas de se former un style propre qui lui
donne en trait distinctif17.
Au Bas Danube la culture Cernavodă I, qui avait perdu son carcatère originaire steppique, recevra
au cours de son évolution de nouvelles influences, d’origine balcano - anatoliennes. Les élément
expansionistes de la culture Troia I ont détérminé le passage de la culture Cernavodă à la IIème phase de
son évolution – Cernavodă III. D’autre part, du Nord-Est le mouvement migrationiste Gorodsk-Usatovo
arrivé lui aussi dans les phases Horodiştea-Folteşti (de basse époque) projétera dans son expansion aussi
l’aréal de la culture Cernavodă III18. La tendance de fixation de ces groupes de bergeurs de même que
l’évolution de leur unité culturelle a été saisie seulement dans l’étape suivante appelée FolteştiCernavodă II, quand les recherchers archéologiques prouvent l’existence d’un nombre assez grand
d’habitations19. Grâce à la technologie de la fabrication de la céramique et à travers ses moyens de
manifestation spirituelle, dans la culture Folteşti s’est conservée une série d’éléments de tradition
cucutenéene20.
Si la présence de la culture Cernavodă I est bien documentée au Bas Danube non seulement par
les découvertes de l’agglomération éponienne21 mais aussi par celles de Brăilitza (les plus anciennes
tombes – 125)22, la migration du Nord du Danube des groupes culturels de type Gorodisk-Usatovo est
présente dans cette zone seulement grâce aux découvertes de Brăilitza (le groupe des 137 tombes).
Nous devons préciser que le côté Sud de la plaine danubienne a été occupé par l’expansion des
groupes de la culture Cernavodă III, dont le noyau a été établi dans la zone des Portes de Fer23.
Malheureusement, ce nouveau mélange socio-culturel ne vient pas à la maturité d’une
cristallisation qui puisse l’individualiser et le définir par concéquent.
L’évolution de cette société est interrompue par le troisième mouvement qui tire ses origines
des zones Nord-Pontiques et se dirige vers l’Ouest du Nistre. Dans ce cas le phénomène est attribué
aux groupes des bergers qui appartenaient à la culture Iamnaia et à leur parents – la culture des
Catacombes – et celle que les chercheurs essaient de la définir à l’aide du nom „Edirneţ” 24. Il semble
qui leur pénétration a été moins violente mais, à cause de la durée des perturbations, ce troisième
mouvement nomade a été beaucoup plus perturbant que les mouvements antérieurs25.
Malgré l’intérêt spécial des chercheurs pour l’étude de ces cultures26, caractérisées par une
économie basée sur l’élevage des animaux, de type transhumance ou (et) semi-nomade, pas des
habitations construites pour une brève période de temps, par la récupération de tout l’avoir à la partie,
les informations archéologiques concernant celle civilisation sont très pauvres, même dans la zone où
elle s’est formée.
Dans le cas de la migration des groupes de la culture Iambique il ne s’agit pas d’une forme classique
d’expansion d’une culture arrivée à un certain degré de son évolution, mais d’un mouvement permanent de
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type transhumant ou sémi-nomade27. Les tombes représentent des témoignages plausibles qui prouvent
l’existence de cette civilisation, mais le manque d’inventaire empêche la réalisation d’une classification
chronologique. Seulement quand les groupes de bergers de la culture Iamnaia ont pénétré dans les zones
popularisées de sylvosteppe ou dans les zones situées à l’Ouest du Nistre, en contact avec les structures des
cultures énéolithiques ou celles des habitations formées dans la période de transition, ils empruntent des
éléments de la culture matérielle des autochtones.
Conformément à sa chronologie relative, la culture Iamnaia tire ces origines dans le deuxième
quart de IIIème millénaire av.J.-C.28. I.D.Teleghin parle de deux périodes de cette culture: la première
entre le XXVII s et le XXIV s. av.J.-C. (la période de basse époque) – quand tout son histoire se
développait dans l’espace situé entre la Volga et le Nipre. La deuxième est la période de l’expansion
entre le XXIV siècle et le XIXe s. av.J.-C.29. Si on tient compte de quelques données: la pénétration des
groupes de bergers Iamnaia dans l’espace carpato-danubien jusqu’à Tisa (l’Hongrie de Ouest et le nord
de l’ex Iugoslavie), nous devons préciser que le mouvement des premiers groupes Iamnaia a été aussi
violent que ceux de ces prédécesseurs. Il y a aussi des chercheurs qui affirment que l’arrivée des groupes
de bergers de la culture Iamnaia à l’Ouest de Nistre a eu une influence considérable à la formation de la
culture Dnistréenne et que cette société marquée le passage à l’Âge du Bronze31.
Les données fournies par nos découvertes au Bas Danube, ainsi que celles résultant des
découvertes antérieures, nous déterminent de ne pas partager cette thèse. Il ne faut pas oublier que dans
les zones situées à l’Est des Carpates, les mutations prévues par le mouvement usatovian, encore actif,
sont perturbées par les groupes de bergers Iamnaia, tendis que les habitations de type Folteşti I et II,
Cernavodă II et Cotzofeni – des cultures qui marquent la période de transition32 – sont envahies
maintenant par la troisième mouvement migrateur.
D’autre part, on ne peut pas affirmer que les porteurs de cette culture maîtrisaient la technologie
de l’usinage des métaux ou que leur organisation économique et sociale était supérieure à celles des
communautés qui appartenaient aux cultures qui évoluaient dans les territoires carpato-danubienne. A
la suite de l’étude des tombes, on a joint la conclusion que ces groupes transhumantes ou séminomades chassées de leur terres par l’aridité de la steppe ne pouvaient pas avoir aucune influence, ni
même d’ordre spirituel vers les communautés situées dans l’espace carpato-danubien.
À notre avis, on ne peut pas parler d’une civilisation du bronze dans les zones où les groupes du
troisième mouvement migrateur n’arrivent pas à se sédentariser, changer leur manière d’organisation
économique et sociale, pour pouvoir créer une forme de culture matérielle et spirituelle supérieure à
celle nomade. Il est sûr que le changement de fond de la structure de la culture Iamnaia n’a pas été
réalisé en quelques années ou en quelques décennies33. En analysent le catalogue de nos découvertes
réalisées dans le même alignement de tumulus, on a constaté que les pratiques rituelles-funéraires
rencontrées proviennent des groupes différents, mais appartenant à la même culture Iamnaia. La
situation que nous présenterons en bas prouve le fait que ces groupes de bergers aient déferté les une
après les autres, pour une longue période de temps, sur les même voix ouvertes vers les zones
favorables et / ou été poussés les uns par les autres.
Le hasard a fait que nos recherches s’effectuent sur une série de tombes tumulaires qu’à partir
de Tulcea, s’inscrivent du Nord au Sud sur le même alignement.
Conformément à la topographie locale, on constate qu’elles suivent soit le côté supérieur des
versants d’une vallée d’eau (la vallée du ruisseau Agighiol), soit la même position envers les bords du
lac Razim (ou le golfe Halmyris en antiquité).
Tout le long de cet alignement étudié par nous, les tertres respectives forment de groupes de
trois (d’habitude un grand et deux aplatis et plus petites comme dimensions) en se situant à une
distance d’environ un kilomètre d’un autre groupe. Nous présenterons le catalogue de ces découvertes
non dans l’ordre de leur recherche, mais dans l’ordre de leur emplacement dans la topographie de la
zone, du Nord au Sud.
*
Les informations du Catalogue ont été présentées au Colloque par l’intermédiaire des
diapositives.
*
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Toute somme, l’examen de nos découvertes que nous allons conclure avec un catalogue
raisonne, où les commentaires, la classification sont complétées par l’intégration dans les cadres d’une
chronologie relative, nous offre la raison d’en formuler une première affirmation: leurs constructeurs
ont été divers groupes de bergers arrivés dans la région du Bas Danube et dont la plupart appartenaient
à la culture Iamnaia. Tous ces groupes constituent la troisième vague indo-européenne. La variation
des formes matérialisées des pratiques rituelles funéraires (forme des fosses, couverture, utilisation de
l’ocre, position du squelette, etc.) n’est que le reflet de la diversité d’expression de la spiritualité de
groupe ou régionale caractéristique pour la culture Iamnaia. C’est grâce à cette diversité que nous
sommes maintenant en état de réaliser une ségrégation de ces groupes de bergers et d’essayer les
ranger dans une succession chronologique.
Les observation qu’on a pu faire au sujet de groupes et de variantes viennent à l’appui de l’idée
que le premier groupement de bergers de la culture Iamnaia, qui avait pénétré les vallées et les plaines
ouvertes du Bas Danube, pratiquaient l’inhumation. Les particularités du rituel exigeaient la déposition
du défunt en fosse, en décubitus dorsal, la tête levée, penchée ou légèrement tombante d’un côté ou de
l’autre. Les bras en longeaient le corps ou étaient légèrement fléchis, aux paumes reposant sur terre.
Les jambes, accroupies, tombaient toutes les deux d’un côté (gauche ou droit) ou chacune de son côté,
en forme de losange. L’ocre en était utilisée abondamment. En général, les tombes de cette catégorie
manquent totalement de mobilier ou bien il ne se fait par rien remarquer. Les fosses sépulcrales n’ont
pas de gradin. La toiture en est faite de poutres de grandes dimensions recouvertes d’un treillage
végétal, couvert, à son tour, d’une couche de terre glaise apportée de dépôts sédimentaires lacustres.
Parfois le fond de la fosse était jonché d’une natte de roseaux au-dessus de laquelle on déposait le
défunt et l’ocre. Dans cette première catégorie, réunissant les traits précités, se rangent les tombes
principales: m1 du MI du complexe tumulaire de Sabangia (Fig.4); m2 de Movila lui Cretzu –
Sabangia (Fig.6/3-7); m1 de MI Sarichioi (Fig.7/2) et m13 de MIII Zebil (Fig 9,/8-9). Du point de vue
de la chronologie, on peut rapporter toutes ces tombes à la phase finale de la culture Usatovo, à la fin
de la culture Horodiştea classique - Erbiceni, à la culture Cernavodă II - Folteşti, à la troisième phase
de la culture Cotzofeni et aux niveaux XIII – X de Ezero, aux tombes tumulaires de la phase ancienne
Vânători - Baloteşti et se rangent dans la phase Iamnaia classique I, dont l’évolution embrasse
l’intervalle 3200/3100 – 2900/2800 av.J.-C.104.
Le second groupe de tombes se fait remarquer par un seul ensevelissement, à savoir la tombe de
tumulus de Tulcea-Sud. Par rapport au premier groupe, ce sont les aspects formelles des pratiques
rituelles funéraires qui le rendent différent. En détaillant, il faut remarquer la technique de construction
de la toiture, où les poutres sont rangées en deux directions (longitudinale et transversale); la fosse, à
contour ovale dans la partie supérieure, est munie d’un gradin. Dans la proximité de la fosse sépulcrale
sont aménagés deux foyers destinés aux rituels purificateurs et une plate-forme de pierres. Le squelette
repose sur la droite, en position accroupie. L’emploi de l’ocre et de la couche isolatrice en glaise
apportée de dépôts sédimentaires lacustres est identique aux tombes du premier groupe. Sous l’aspect du
rituel, la tombe du tumulus de Tulcea-Sud est bien différente par rapport au premier groupe, classé par
les chercheurs dans la première phase de la culture Iamnaia, mais les détails de stratigraphie observés
lors des fouilles de complexes similaires, tels que les tombes du tumulus de Baia-Hamangia105 et de
Vânători-Galatzi (m11 et m13)106, rangent ce type de tombes dans une phase antérieure par rapport au
premier groupe. Face à ces discordances, nous sommes d’avis que l’on pourrait raisonnablement
attribuer la tombe de Tulcea-Sud à un autre groupe de bergers appartenant à la culture Iamnaia. En égard
aux pratiques rituelles funéraires, il est vraisemblable que le groupe en cause ait eu des contacts ou ait été
apparenté aux porteurs de la culture Usatovo, auxquels ils ont emprunté la technique de construction de
la toiture en poutres et la position du défunt dans la fosse107. Il est hors de doute que les deux groupes
sont contemporaines, tous les deux appartenant à la même étape chronologique du développement de la
culture Iamnaia – la phase classique I.
Le troisième groupe de tombes attribuées à la culture Iamnaia, dont les pratiques rituelles
funéraires sont bien différentes par rapport aux premiers deux groupes, réunit les complexes m2, m3,
m4, m5 du tumulus MI de Sarichioi et m1, m2, m5, m6, m7, m14, m15 du tumulus MIII de Zebil (Fig.
9/ 1-7, 10 et Fig. 10 /1-5). Le trait distinctif du rituel funéraire qui le rend différent par rapport au
premier groupe est le groupement de plusieurs tumuli dans un espace sacré unique, résulté de
l’agglomération et la superposition de plusieurs tombes tumulaires autour de la plus ancienne, de
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façon à en faire résulter un tumulus unique. D’autres particularités, toujours par rapport au premier
groupe, relèvent de la forme des fosses, habituellement de grandes dimensions et munies de gradin.
Les squelettes y reposent en position accroupie, couchés en général sur la gauche, plus rarement sur la
droite, un bras étendu vers les genoux ou le bassin et l’autre tendant le rejoindre ou orienté vers le
menton. L’emploi de l’ocre et l’aménagement du toit en poutres suivent les traditions antérieures. Il
faut pour autant remarquer l’absence de la glaise apportée de dépôt sédimentaires lacustres.
Les pratiques rituelles funéraires observées dans l’aménagement de ces tombes trouvent des
analogie dans l’arrangement des tombes de la phase II de Smeieni108, dans les tombes de Movila
Arbănaşu de Lieşti109, de Chilia Veche et Mihai Bravu110 et sont, sans doute, antérieures à la tombe
m14 de Vânători-Galatzi111. Les tombes de ce groupe sont vraisemblablement contemporaines aux
groupes Târpeşti, Dolheşti ou Broşteni, mais, de toute façon, il est exclu d’y voir l’expression de
n’importe quelle culture de l’Âge du Bronze. La présence même de l’hache en pierre dans la tombe
m14 de MIII Zebil (Fig.10/2) ne saurait amener les découvertes de Zebil et de Sarichioi dans la
contemporanéité du complexe Glina III – Schneckenberg112, dont la typologie le range dans une étape
antérieure au complexe bien daté de Răcăciuni113. Par conséquence, les tombes m2-m5 de Sarichioi et
les tombes concernées de Zebil ne pourraient pas dépasser les limites de la phase Jamnaia classique II,
à savoir 2900/2800-2600 av.J.-C.114
Au même intervalle ou peut-être dans une étape ultérieure, peut-on attribuer la tombe à
l’ouverture de la fosse marquée par un enclos de dalles de pierre, découverte en MII du complexe
tumulaire de Sabangia. Du point de vue de la construction de cette tombe, la meilleure analogie est à
trouver dans M3 de MII de Mihai Bravu115. Toutefois, on n’est pas à même de comparer les deux
découvertes, car la butte a été construite suivant le rituel usatovien à enclos circulaire (cromlekh) et
couverture de pierres; en outre, la tombe en cénotaphe nous interdit toute observation concernant la
position du squelette. L’unique argument en faveur de l’attribution proposée nous est fourni par la
position du squelette, accroupi sur la droite, les bras tendus vers le genoux, qui le range dans le IIIe
groupe Iarovoi, variante III A – Burtănescu116.
Au sujet de la chronologie des tombes caractérisées par tel rituel, on n’est pas arrivé à un point de
vue commun. Tendis que certains archéologues sont enclins de l’attribuer à la période Jamnaia tardive ou
finale, suivant la chronologie des variantes de la troisième groupe117, d’autres la rangent parmi les phases
anciennes118. Jusqu’à une nouvelle découverte, capable de nous offrir des arguments plus convaincants,
nous acceptons cette hypothèse, tout en voyant dans la forme d’aménagement de la fosse sépulcrale de MIISabangia une altération du rituel usatovien classique. A ce compte-là le MII de Sabangia serait à placer dans
la même vague que le complexe de Tulcea-Sud. Les conclusions mises en évidence par la parient finale de
notre communication sont en mesure de mettre en relief l’observation que les découvertes de l’alignement
Tulcea-Sud-Sabangia-Sarichioi-Zebil se rangent dans l’évolution de la culture Jamnaia, depuis sa phase
classique jusqu’à une étape tardive, sans pour, autant, nous permettre de parler d’un Âge du Bronze à
proprement dire. D’ailleurs, plusieurs années auparavant, Petre Roman avait remarqué que pendant cet
intervalle, à l’exception des enclaves de certaines cultures rattachées au cercle central du territoire roumain,
on ne peut pas parler de l’existence d’une culture du Bronze Ancien à l’Est des Carpates119.
Les premières explorations en terrain qui nous ont fourni des indices concernant l’existence
probable d’un habitat à proximité du tumulus fouillé ont été faites à Murighiol. Aux environs de la cité
romaine et du tumulus précité, à la surface du sol, il y a des amas de fragments céramiques appartenant
à la culture Bugeac qui offrent, de cette manière, un pendant synchronique aux découvertes de la
butte120. Part, on est poussé d’accepter l’idée d’un mouvement des groupes de bergers, se bousculant
en permanence, chacun défini par de traits particuliers, malgré leur appartenance à une culture unique.
Par conséquent, on ne peut pas parler de la constitution des relations caractéristiques et de la
création de la civilisation du Bronze en l’absence des indices relatifs à la sédentarisation des groupes
migratoires.
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Fig. 1. Schiţa topografică a zonei cu amplasarea movilelor cercetate.
1 - Movila Tulcea-Sud; 2 - Complexul tumular Sabangia (Movila lui Pandrea);
3 - Sabangia (Movila lui Creţu); 4 - Sarichioi M I; 5 - Sarichioi M II; 6 - Zebil M III.
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1. Kubîşev; 2. Hvalînsk; 3. Hlopkovo; 4. Danilovka; 5. Şliahovskoe; 6. Konstantinovka; 7. Rostov pe Don;
8. Djagra; 9. Arhara; 10. Terekli Mekteb; 11. Ordjonikidze; 12. Molocinaia; 13. Berezovkoe; 14. Verhnia Jura;
15. Suvorovo; 16. Casimcea; 17. Mogoşeşti; 18. Fedeleşeni; 19. Bârlăteşti; 20. Obârşeni; 21. Fitioneşti;
22. Vaja; 23. Vinţu de Sus; 24. Sălcuţa; 25. Suvodol; 26. Rîjevo; 27. Drama.
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Fig. 2. A. Spaţiul geografic al descoperirilor sceptrelor cu reprezentări de capete de cai
(întocmită după Ann Dodd-Opriţescu, Ion Mitrea şi Dragoş Măndescu cu colab).
B. Arealul şi expansiunea culturii Iamnaia (După V. Dergacev, Traco-Dacica 20, 1999, p. 75).
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Fig. 3. Tulcea-Sud. 1. Planul movilei: m1 (mormântul principal); a, b - vetre de foc; c - platformă de
bolovani. 2. Detalii ale mormântului principal: a - suprafaţa acoperământului cu stratul de
sediment amestecat cu granule de ocru; b - acoperişul de bârne; c - groapa sepulcrală cu
scheletul; d - secţiunea mormântului. 3. Vedere generală a şantierului; 4. Stratigrafia movilei;
5. Groapa sepulcrală; 6. Scheletul mormântului.
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Fig. 4. Planul şi profilele Complexului tumular Sabangia. MI, m1 - Mormântul principal al Movilei lui
Pandrea: a - Profilul peretelui de E al movilei; b şi c - Profilele secţiunilor Sb şi Sc.
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Fig. 5. Aspecte ale descoperirilor din Complexul tumular de la Sabangia. 1 - Dromosul văzut dinpre N;
2 - Dromosul văzut dintre S; 3 - Secţiune prin pavajul dromosului; 4 - Pumnalul de bornz
descoperit desupra m5; 5 şi 6 - Mormântul principal din MII .
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Fig. 6. Sabangia. Movila lui Creţu: 1- Planul şi profilul movilei; 2 - Reconstituirea mormântului m1 şi o
parte din inventarul său (vârfuri de săgeţi); 3 - Schiţa mormântului m2; 4 - Stratigrafia sectorului
principal al movilei; 5 - Acoperişul de bârne al gropii sepulcrale; 6 - Mormântul m2, groapa sepulcrală
cu scheletul; 7 - Scheletul m2; 8 - Mormântul m3 şi aranjamentul din pietre de pe marginea gropii lui;
9 - inelul de argint descoperit în m2.
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Fig. 7. Sarichioi MI: 1 - Planul movilei cu amplasarea mormintelor din perioada de tranziţie (m1-m5)
şi din epoca bronzului (m16 - m20); 2 - Mormântul principal (m1); 3 - Mormântul m2; 4 - m16;
5 - m17.
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Fig. 8. Zebil. 1- Planul şi profilul movilei MIII; 2 - Profilul de E-V al movilei.
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Fig. 9. Zebil - Movila MIII . 1, 2 - mormântul m 1; 3, 4 - m 2; 5, 6 - groapa şi scheletul mormântului m5
(copil); 7 - scheletul mormântului m 6; 8 - vedere generală asupra mormintelor m 13 şi m 14;
9 - groapa şi scheletul m 13; 10 - scheletul mormântului m 7.
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Fig. 10. Zebil - Movila MIII. 1- Scheletul mormântului m14; 2 - Toporul de piatră descoperit în m14;
3 - 5 Acoperişul de bârne, groapa şi scheletul mormântului m15; 6 - 10 Morminte din epoca
bronzului: m8, m9 şi m10, m3, m11, m12.
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