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mărginit din trei părţi de Dunăre şi de Mareei. Neagră,
actualului judeţ Tulcea, prin fenomenele istorice manifestate în cursul epocii neolitice (oglindite prin materialele arheologice)
constituie o deosebit de interesantă zonă de studiu.
Cea mai veche menţ.iune privind o descoperire din epoca neolitică
·din acest colt de ţară, se datoreşte lui Pamfil Polonic tatăl, care (sub
îndrumarea lui Gr. Tocilescu) efectua între anii 1892-1898 cercetări
de suprafaţă de-a lungul malului Dunării dobrogene pentru a cunoaşte
şi a preciza caracteristicile fortificaţiilor limesului roman. In primăvara
.anului 1898, Pamfil Polonic a cercetat şi aşezarea (numită de localnici
„Cetăţuia") din apropierea satului Luncaviţa. Cu acel prilej a schiţat
·locu~ şi a făcut o descriere amănunţită a complexului arheologic. In
notiţele sale, păstrate la Biblioteca Academiei R.S.R., el arată că a găsit
la suprafaţa solului, pe „Cetăţuie" : „cioburi de oale şi pămînt ars cum
se văd şi în celelalte cetăţi preistorice din România" l. Cu un deceniu
mai tîrziu, Const. Moisil, pornind desigur de la informaţii culese de la
-elevii localnici, a vizitat împrejurimile satului Luncaviţa. El aminteşte
într-unul din articolele sale că pe teritoriul satului au fost descoperite
„obiecte preistorice'' :.!, probabil neolitice. In perioada primului război
mondial. în cursul unor cercetări de suprafaţă, arheologul german
Paul Trăger a găsit în apropierea oraşului Măcin, fragmente ceramice
primitive :1• Carl Schuchhardt era de p:tre1·e că materialele menţionate

Teritoriul

:corespunzător

Pamfil Polonic a redactat raportul despre ce>rcet[Jrile dintre Luncaviţa
la Giurgiu, în ziua de 21 aprilie 18DB. Biblioteca Academiei RSR, ms.
rom., nr. 51 32, fila 100 v2rso.
~ Const.
Moisil, Privire asupra antichităţilor preistorice ale României .
.Staţiunile preistorice. Staţiunile din Moldova şi Dobrogea, în BCMI, III, 1910.
p. 17-1.
:: Paul Trager, Bilder aus der Dobrudsch,a 11916-1918, Constanţa, 1918,
p. 211.
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Măcin,
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sînt „oarecum corespunzătoare cu Troia I·'"· Cercetările arheologice cares-au executat pe teritoriul jud. Tulcea în cursul primelor decenii ale·
secolului nostru s-au concentrat mai ales asupra obiectivelor din epoca
romană. In acea perioadă i-a atras atenţia lui Vasile Pârvan şi o aşezare
descoperită întîmplător la Baia-Hamangia, pe care a cercetat-o, în parte„
prin săpături şi a publicat materialele descoperite, care aparţin în
realitate culturii Hamangia .;. ln anul 1943, în timpul săpăturilor de la
Garvăn, prof. Gh. Stefan a făcut cercetări de suprafaţă în împrejurimile·
şantierului, descoperind mai multe aşezări antice şi recuperînd un
vas gumelniţean, găsit întîmplător de un localnic, între satele Garvăn
şi Văcăreni (j. Se cuvine amintită şi o altă asezare gumelniţeană descoperită la Enisala. de către prof. Gh. Stefan şi Exspectatus Bujor, în
anul 1947, cu prilejul unei lungi periegheze efectuate în nordul Dobrogei, de-a lungul unor pîraie şi a Dunării 7 . Majoritatea complexelor
cunoscute în nord-vestul jud. Tulcea au fost descoperite între anii
1951 şi 1955. în cursul cercetărilor de suprafaţă pe care le-am efectuat
de-a lungul malului Dunării pe două direcţii : între Garvăn şi Rachelu
spre est 11- şi între Garvăn şi Gîrliciu spre sud !l. Singura aşezare cercetată prin săpături a fost cea de la Luncaviţa lll. Continuarea săpăturilor
de la Ceamurlia de Jos de către prof. D. Berciu ajutat de Sebasfian
Morintz, a permis aprofundarea problemelor culturii Hamangia 11, iar
cercetările din vecinătate au dus la descoperirea unor noi obiective
apa1·ţinînd culturilor Hamangia şi Gumelniţa 12 • Prin săpăturile făcute·
in cuprinsul lor s-au putut preciza caracteristicile unor faze ale culturii Hamangia. Amintim şi faptul că în urmă cu cîţiva ani a fost des-coperită de către V. Barbu a importantă aşezare de tip Hamangia, peo insulă din nordul lacului Razelm.
Harta obiectivelor din epoca neolitică oglindeşte stadiul cercetă
rilor din acest judeţ (fig. 1), în cuprinsul căruia s-au făcut cercetări
de suprafaţă în principal de-a lungul Dunării de la Gîrliciu şi cu mici
întreruperi pînă la ţărmul Mării Negre 13, fără a se studia în suficientă
măsură văile ce se deschid spre fluviu. A fost cercetată în mare parteşi zon:i. din sudul julcleţului, ca urmare a săpăturilor de la Baia şi

xv,

" Carl Schuchhardt, Cernavoda eine Steinzeitsiedlung in Thrakien, în PZ„
1924, p. 9.

:; Vasile Pârvan, La „statue" menhir de Hamangia,

în Dacia, II, 1925„

p. 425--429.
6 Gh. Ştefan, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Dinogetia, iflt
Raport MNA, 1944, p. 78.
' Date menţionate într-o comunicare prezentată în cadrul Muzeului Naţio
nal de Antichităţi în 1948.
0 Eugen Comşa, Contribuţie la harta arheologică a Dobrogei de nord-vest.
în SCIV, IV, 1953, 3-4, p. 747-756.
D Idem, Limesul dobrogean. Cercetări de suprafaţă de-a lungul Dunării între·
Ostrov şi Hîrşova. în Materiale, V, 1959, p. 761-767.
10 Săpături Eugen Comşa în 1951 şi 1959.
li Dumitru Berciu, Cultura Hamangia, I, Bucureşti, 1966.
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Ibidem, p. 121, 169.

Cercetări de şuprafaţă
Ştefan şi Exspectatus Bujor,
JJ

Gh.
Exspectatus Bujor.
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Pe întinsul judeţului Tulcea încă nu s-a găsit nici un obiectiv
:Similar celui din peştera „La Adam·' de lîngă satul Gura Dobrogei.
Uneltele de silex descoperite în primul strat post paleolitic din peşteră,
prin dimensiunile lor şi mai ales prin forma lor sînt specifice sfirşitului
-epocii mezolitice, dar prin prezenţa unor oase (inclusiv fragmente de
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craniu) de oaie, considerată a fi domestică l\ arată clar că acele comudin punct de vedere cultural trecuseră pragul neoliticului. Este
de presupus că atunci cînd se vor face cercetări mai intense în cuprinsul
judeţului Tulcea, se vor descoperi şi astfel de obiective deosebit de
importante pentru înţelegerea formării şi evoluţiei culturilor neolitice
din zonă.

nităţi

1" C. Rădulescu şi P. Samson, Sur un centre de domestication du Mouotn
.dans le Mesolithique de la grotte „La Adam" en Dobrogea în Zeitschrift filr

'Tierzuchtung, Zuchtungs Biologie, 7!i, 2. 3, 1962, p. 2!12

şi

urm.
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Unul dintre cele mai vechi obiective cunoscute în zonă este cer
pe malul fostei bălti Jijila, pe teritoriul satului Garvăn 1.-,_ Compiexul situat într-o zonă joasă de dune. De pe plajă au fost adunate numeroase aşchii mărunte de silex, printre care şi mai multe uneltemicrolite întregi sau fragmentare. Amintim pe cele mai importante : a)
Un trapez înalt asimetric ; b) O porţiune probabil dintr-un alt trapez,
~vînd un capăt rupt drept, iar celălalt oblic şi retuşat fin. Pe baza mică
se vede o scobitură mică, semicirculară, care nu este întîmplătoarc, ci
s-a realizat anume (pentru legarea vîrfului de tija săgeţii) ; c) Un vîrf
pe o lamă microlită, îngustă, cu o latură arcuită, retuşată fin, iar cealaltă este în parte tăioasă, dar spre vîrf are marginea oblică, retuşată
fin ; d) Un răzuitor mic, semicircular, pe aşchie ; un fragment dintr-un
alt răzuitor. Remarcăm că pe acelaşi loc s-a găsit şi un vîrf de săgeată,
mic, de formă triunghiulară. retuşat fin pe ambele feţe, cu baza arcuită
puţin (concavă). ln secţiune longitudinală şi transversală, piesa are4.:orma biconvexă. Resturile modestului ,.atelier·' de prelucrare a silexului, de la Garvăn, datorită numărului redus de tipuri de unelte nu
pot fi încă datate cu precizie lfi. pentru moment pot fi atribuite uneia
dintre culturile neolitice timpurii.
Pentru nordul judeţean ne lipsesc orice date mai precise cu
privire la neoliticul timpuriu (cu excepţia eventuală a complexului
de la Garvăn). Ca ipoteză de lucru in stadiul actual al cercetă
rilor - sîntem nevoiţi să admitem, că în acea zonă au pătruns de dincolo de Dunăre, într-o fază tîrzie de evoluţie, purtătorii culturii Criş,
ale cărei comunităţi sînt documentate în prezent prin cîteva aşezări
situate la circa 90 km distanţă de teritoriul jud. Tulcea 17 . De asemenea,
în perioada de la sfirşitul neoliticului timpuriu nu este exclusă şi o
extindere parţială, restrîmă tot dincolo de Dunăre, a purtătorilor culturii ceramicii liniare 1 ~. Ne referim în special la zona din nord-vestul
judeţului Tulcea.
Mai tîrziu. în cursul perioadei mijlocii a epocii neolitice, mare·
parte din întinderea judeţului - din sudul lui şi după toate probabili~
tăţile (mai ales în est) pînă la Delta Dunării, poate chiar şi zona de
dincolo de fluviu, din împrejurimile Ismailului a fost locuită de
găsit

Eugen

Comşa, Contribuţie ... ,

p. 750.
piesele de l<! Garvă.n se aseamănă cu unele din lotul mu!t
mai bogat descoperit în apropiere de Varna de pe locul „Pobiti kamni" sau
,.Dikilitaş". Este o zonă de nisipuri. de la suprafata terenului s-au adunat numeroase unelte microlite, atribuite mezoliticului (Ara Margos, 4y.zrnaTa Ka~ICHHa ropa
Varna, 1960, p. 25). S-au găsit trapeze diferite, semilune, lame retuşate pe o·
parte. Impreună cu ele şi cîteva virfuri de săgeată triunghiulare, cu baza concavă. Prin caracteristicele sale complexul de la Pobiti kamni datează din tardenoisian, probabil dintr-o perioad<i. tirzie. Atrage atenţia prezenţa în complexul de la GarYăn a trapezelor ';'i a unui virf de săgeată similar celor de la
Varna, ceea ce ar indica en·ntual o datare mai \"eche o lotului restrîns de la
Garvăn şi apartenenţa ambelor complexe aceluiaşi grup cultural.
11 De exemplu : Bonţeşti
(săn<'"1turi Gh. Bichir), Munteni (D. Vicoveanu).
1~ Cele mai apropiate descoperiri aparţinînd acestei culturi sînt cunoscute·
la Sudiţi (săpături Victor Teod()rescu) şi Ia Perieni (săpături M. Petrescu-Dîm15

1G Ramarcăm

boviţa).
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purtătorii culturii Hamangia. ln acelaşi timp, in sud-vest (în apropiere

de vadul de la Hîrşova) şi în nord-vest în zona din preajma Măcinului
(în apropierea vadului de la Brăila) este posibilă o stabilire restrînsă
ca durată şi intensitate a purtătorilor culturii Boian (din faza Giuleşti).
Aceştia sînt documentaţi prin cîte o aşezare, pe ambele maluri ale
fluviului, în dreptul vadului de la Hîrşova rn şi printr-un grup de aşezări
de la începutul şi sfîrşitul fazei Giuleşti, la Brăila :w.
Din datele de care dispunem rezultă că aşezările culturii Hamangia
sînt răspîndite numai în estul şi sudul judeţului lîngă satele : B~ia
(Goloviţa) şi Gaugagia 2 2, Ceamurlia de Jos 2:1, şi cea de pe insula din
nordul lacului Razelm 2". Ar fi interesant de ştiut cum s-a desfăşurat
evoluţia comunităţilor şi în ce direcţie s-au produs eventualele deplasări ale purtătorilor culturii Hamangia. D3torită faptului că pînă în
prezent nu există un acord (în privinţa succesiunii cronologice a fazelor) între cei care au studiat complexele culturii, este greu de răspuns·
la problema ridicată. Se ştie doar că o mare parte din evoluţia culturii
s-a desfăşurat în zona Gaugagia - Ceamurlia de Jos şi în regiunile
vecine spre sud '.!.i. Nu sîntem însă în măsură să precizăm din ce fază
este aşezarea din nord estul Dobrogei.
Materialele specifice culturii au fost publicate în diferite rapoarte
de săpături şi în studii, de aceea nu ne vom opri asupra lor. Ne mărginim
să ne referim la alte două aspecte.
în timpul evoluţiei lor comunităţile culturii Harnangia au întrebuinţat intens materiile prime existente pe teritoriul ariei lor de răs
pîndire. Ne gîndim în primul rînd la silexul de tip „balcanic'', care se
găseşte, sub formă de bulgări, în diferite locuri în zona la care ne
,·eferim şi mai departe spre sud. Pe lingă utilizaxea silexului în cuprinsul aşezărilor lor, prin contactele directe cu membrii comunit:~
ţilor culturii Boian, pe linia Dunării, silexul dE' calitate din zona dobrngeană, era răspîndit pe distanţe destul de mad în interiorul Munteniei,
pînă aproape de poalele dealurilor şi folosit paralel cu tipurile de
silex locale. In aceeaşi vreme aveau căutare şi scoicile Spondylus
gaederopus, care - după părerea noastră - ţinînd seama de condiţiile de climă ceva m'3.i caldă de atunci, creşteau şi în preajma ţăr
mului dobrogean al Mării Negre şi erau adunate, prelucrate şi răspîn
dite (pe calea schimburilor) de oamenii culturii Harnangia. Din astfel
de scoici se făceau în principal brăţări, plăcuţe ornamentale, mărgele
In apropiere de vărsarea Ialomi\ei în Dunăre se află aşe:rnrea Boian
de I. Barnea) pe o popină de lingă corn. Lunca (fostă Chioara),
jud. Ialomiţa, iar la Hîrşova este aşezarea cercetată de Doina Galbenu.
20
Aşezările Boian descoperite de N. Harţuchi în cnrtierul Brăili\a şi ta
19

(descoperită

Baldovineşti.

~1
2i

2J

D. Berciu, Cultura Hamangia, I, p. 232-279.
Ibidem, p. 169.
Ibidem, p. 119-231.

Aşeza!"ea descoperită de V. Barbu.
Pentru aria de răspîndire a culturii Hamangia a se vedea Dacia, VI.
NS, 1962, p. 72 (harta III) şi p. 75.
21,
25
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<ie diferite forme şi pandantive. Un număr apreciabil de astfel de
podoabe se cunosc în diverse aşezări şi necropole din jumătatea de sud
.a ţării noastre 26.
Din observaţiile făcute pînă acum rezultă că în cursul unei perioade îndelungate, corespunzătoare aproape întregii lor evoluţii, comunităţile culturilor Hamangia din Dobrogea şi cele Boian din Mu.ntenia, au fost în relaţii bune. paşnice, în decursul unor perioade
scurte au existat chiar întrepătrunderi între ariile lor de răspîndire :n.
Spre sfîrşitul evoluţiei lor s-au produs însă evenimente care au dus
la înă~prirea raporturilor şi la pătrunderea cu forţ:i a comunităţilor
fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, peste Dunăre
şi la înfrîngerea şi supunerea comunităţilor unei faze tîrzii a culturii
Hamangia 2~. Drept urmare acestor evenimente se remarcă pe tot întinsul Dobrogei schimbarea culturii materiale. Locul culturii Hamangia
a fost preluat de cultura Gumelniţa. Studierea elementelor specifice
din domeniul ceramicii a dus la concluzia că elementele principale
sînt gumelniţene. iar o parte îşi au originea în cele c~racteristice culturii Hamangia. Aceste constatări au permis să se ajungă la precizarea
că în urma pătrunderii în Dobrogea a comunităţilor din faza de tranziţie la cultura Gumelniţa. o parte din vechea populaţie Hamangia a
fost asimilată de noii veniţi. Ţinînd seama de documentarea actuală
răspîndirea pe teritoriul Dobrogei a comunităţilor fazei de tranziţie
a început în principal în dreptul vadului de la Hîrşova. în perioada de
sfîrşit a etapei Spanţov. Actiunea s-a desfă5urat mai întîi în zona centrală a Dobrogei (inclusiv sudul judeţului Tulcea) pînă la ţărmul
Mării Negre. ln nord-vestul judeţului, deci dincolo de zona de dealuri
şi de păduri, situaţia se prezintă altfel. Comunitătile din acea regiune
sînt originare din sudul Moldovei. Acestea au avut o istorie mai îndelungată, care a început încă din Muntenia. la sfîrşitul fazei de tranziţie la cultura Gumelnita. cîncl se constată continuarea tendinţei de
răspîndire spre nord-est a acestor comunităţi. Ele au ajuns trept:i.t în
zona din preajma cursului inferior al Siretului, pînă în sudul Moldovei,
unde în amestec cu comunităţile fazei de început a culturii Cucuteni
(începutul fazei protocucuteni, du.pă periodizarea Radu Vulpe) s-a format
un nou aspect cultural mixt numit Aldeni II 29 care în domeniul culturii
materiale oglindeşte îmbinarea unor elemente specifice zonei de sud
(din Muntenia), cu altele nordice caracteristice vestului Moldovei. Faza de
început a aspectului cultural Aldeni II este reprezentată prin aşezări
~'' D. Berciu, lnsemnări pentru preistoria Peninsulei Balcanice, 3. Podoabe
mediteraneene în regiunea Porţilor de
Fier, în
Balcania II-III, 1939-1940,
p. 446-452. Descoperiri mai recente s-au făcut în cadrul necropolei gumelniţene

de pe malul de nord al grindului Grădiştea Ulmilor şi în cea atribuită fazei
Bolintineam:, de la Cernica (săpături Gh. Cantacuzino).
~ 7 La Hîrşova (săpături Doina GQlbenu) şi la Coşlogeni (săpături Sebastian Morintz).
ii; D. Berciu, Din istoria Dobrogei, I, Bucureşti, 1965, p. 44, 50.
:.!'.1. Eugen
Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni IT (Pe
.baza sdpăturilor de la Drăgăneşti Tecuci), în SCIV, XIV, 1963, 1, p. 7-26.
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în principal în sudul Moldovei :in şi a R S S Moldoveneşti :11 . In perioada
<le la sfîrşitul primei faze sau la începutul celei de a doua, astfel de
-comunităţi sînt documentate şi în nordul Dobrogei, în cîteva aşezări
înşirate de-a lungul Dunării 3:!. Grupul de comunităţi al aspectului
Aldeni II are o importanţă deosebită deoarece el a reprezentat, ceva
mai tîrziu, elementul de legătură dintre sud şi nord, dintre cultura
·Gumelniţa şi cultura Cucuteni. Din cadrul grupului de aşezări de tip
Aldeni II din nordul jud. Tulcea, elemente de asemănare mai clare
.se observă într-o aşezare de la Văcăreni :13 şi în nivelul cel mai vechi
din singura aşezare cercetată prin săpături de la Luncaviţa. In ambele
-complexe sînt fragmente ceramice avînd decor împărţit în mai multe
fîşii prin linii orizontale incizate, caneluri largi şi prin grupuri de
adîncituri mici rotunde.
Purtătorii culturii Gumelniţa s-au răspîndit curînd pe întreg teritoriul jud. Tulcea. Pînă în prezent, mai ales în lungul marginilor
judeţului, se cunosc o serie de aşezări gumelniţene, lîngă satele : Calfa :l\
Jijila (La Savastin) 3\ Garvăn (La Chiatra) :u;. Popina (Popina Mare) :17 ,
Văcăreni (marginea de nord-vest) : 1 ~. Văcăreni (La Vărărie) :m, Luncaviţa
{La Cetăţuie) "0, Rachelu "1, Niculiţel r.2, Somova 1,:i, Enisala "". Lunca "5,
-Baia "6 • Dintre acestea s-au cercetat prin săpături numai aşezările de la
, Luncaviţa şi de la Baia.
La Luncaviţa "7 drept loc de aşezare a fost aleasă o terasă (de
formă dreptunghiulară de circa 70 m lungime şi 40 m lătime) aflată
la confluenţa a două foste pîraie de pe valea Cetăţii şi a Văii Ascunse.
Panta dinspre prima vale are circa 12 m înălţime. In schimb, cealaltă
pantă, dinspre sud-est are circa 7 m înălţime. Panta aceasta pare a fi
Cîteva aşezări Aldeni II au fost descoperite de către M. Petrescu DîmForschungreise im Bezirk Covurlui (Untere Moldau). în
Dada, VII-VIII, 1937-1940. Bucureşti, 1941. p. -t:J2. 434. 441. 443-445.
31 T. S. Passek şi E. K. Cernîş,
0111i;p1J1111ue 1.·y.1b111ypr,i /'y.111•.111wf a B CCCP,
X01A, 100, 1965, p. 6-18.
a2 La Văcăreni şi Luncaviţa.
:n Aşezarea de pe locul „La Vărărie" de la gura Văii Nevestelniţa.
3
~ Informaţie de la A. Aricescu.
35 Eug. Comşa, Contribuţie ... , p. 751, nr. 9.
30

boviţa,

36

Archăologische

Ibidem, p. 750,

nr. 2.

Cercetări efectuate de Colectivul şantierului Garvăn.
~ Gh. Ştefan, Raport ... , 194. p. 78.
39 Eug. Comşa, op. cit., p. 752, nr. 1 ~.
1,o Ibidem, p. 753, nr. 17 şi nr. 18. Sint menţionate două aşezări apropiate.
41 Cercetări de suprafaţă Ion Barnea
(Informaţie din Repertoriul arheo37

logic al R.S.R.).
4i Const. Moisil, op. cit., p. 174.
4J Cercetări de suprafaţă Gh. Ştefan şi Exspectatus Bujor <Date prezentate în comunicarea din 1948). Aşezarea neolitică se află în dreptul km. 10 de
pe şoseaua Tulcea-Isaccea.
r.i Cercetări de suprafaţă Gh. Ştefan şi Exspectatus Bujor_
1,:; Informaţie de la A. A<ricescu.
r.G D. Berciu, Cultura Hamangia, I, p. 121.
'- 1 Eugen
Comşa, Raport preliminar asupra sondajului de lingă Luncaviţa, r. Măcin, în SCIV, III, 1952, p. 413-416 ; Idem, Săpături arheologice la
Luncaviţa, în Materiale, Vili, 1962, p. 221-224.
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fost amenajată de oamenii din vechime, pentru a o face mai abruptă.
şi mai adîncă. Prin săpăturile efectuate în anii 1951 şi 1959, pe Cetăţuie,
in cuprinsul stratului de cultură gros de 3,50 m, s-au delimitat 6 niveluri de locuire. Incepînd cu nivelul 5 (al doilea în ordine cronologică) se observă o predominare a elementelor de caracter gumelniţean.
Amintim de exemplu străchinile specifice, ornamentate cu grafit, ca şi
v·ăscioare cu decorul compus din paranteze făcute cu o scoică de Unio.
In aşezare se constată o locui1·e îndelungată paşnică. Cele trei nivelurL
inferioare au la bază resturi din locuinţe ne'.lrse cu puţine resturi arheologice, sub dărîmăturile lor. Din perioada care a urmat a fost cercetată parţial o locuinţă de suprafaţă, cu multă lipitură arsă, de la baza
nivelului 3. Aceasta a fost distrusă printr-un incendiu puternic. Subdărîmăturile locuinţei a rămas tot inventarul. Intr-un colţ s-au păstnt
mtregi sau sparte pe loc vase mari de provizii şi altele mai mici de
diferite forme. Este evident că oamenii din aşezare au fost nevoiţi să
părăsească în grabă locuiţele lor şi să fugă în pădurile din jur. Ultimele
două niveluri gumelniţene au avut la bază restu:·i din locuinţe modeste
de suprafaţă, cu lipitură puţină, distruse, de asemenea, prin foc. Grija
pentru apărarea aşezării este oglindită de poziţia şi forma locului ales,
pe un capăt de terasă înaltă. Partea de legătură cu restul terasei a fost
fortificată prin două şanţuri de apărare, din două perioade deosebite ..
Unul de circa 12 m litţime acum cu adîncime mai redusă şi altul, mai
în afară, care taie şi suprapune capătul de sud-est al primului şanţ.
Distrugerile prin foc şi şanţurile de apărare amintite oglindesc evenimentele istorice de la sfîrşitul epocii neolitice, din zona Dunării Inferioare, care au dus la schimbări importante în această regiune.
Un rol deosebit l-au avut comunităţile culturii Cernavoda I rn. O
astfel de aşezare se află - după cum ne informează Seb. Morintz lingă Enisala ~!'. Aceleiaşi culturi îi este atribuit şi mormîntul cu ocru
de la Casimcea'~'. La nord de Dunăre, pe teritoriile vecine, se cunosc
numeroase aşezări aparţinind purtătorilor culturii Usatovo-Folte-;;ti I.
O parte dintre ele sînt înşirate de-a lungul malului Dunării, cum sînt
şi cele de lingă Brăila. A urmat în timp cultura Folte5ti II. Resturi modeste de locuire aparţinînd acestei culturi s-au descoperit şi la Garvăn .it.
Din datele expuse credem că rezultă cu toată claritatea, care
dintre problemele neoliticului de pe întinsul jud. Tulcea au fost revolvate şi mai ales necesitatea de a se acorda mai multă atenţie problemelor încă nerezolvate 52 şi destul de complexe din această parte

a

ţării.

IR Sebastian Morintz şi P. Roman, Asupra perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului la Dunărea de Jos, în SCIV, 19, 1968, p. 55.1-556.
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2
:; In Repertoriul arheologic al R.S.R. sînt menţionate două aşezări cu datare incertă : 1) General Dragalina (s-au descoperit mai multe obiecte neolitice,
printre care cioburi şi fusaiole) ; 2) Greci (Pe dealul Cetate, urme de a5ezare·
străveche, s-a găsit un topor de diorit neterminat).

