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I. CADRUL GENERAL. DATE PRIVIND PALEOMEDIUL ŞI PALEOFAUNA 

DOBROGEI ÎN MILENIUL V BC  

 

Începutul eneoliticului se caracterizează printr-o climă blândă, cu temperaturi uşor mai ridicate decât 

cele de astăzi şi un regim de ploi deosebit de ridicat – optimum climatic; o dovadă în acest sens ar putea 

constitui posibila prezenţă în Marea Neagră a unor specii dispărute astăzi: peşti stenotermi şi cochilii de 

Spondylus. Podoabele din scoică Spondylus se răspândesc pe un areal extins, până în Europa Centrală, 

începând cu Vinča timpurie (A3) şi Hamangia (5400/5300 cal BC). Temperaturile erau mai ridicate decât 

cele de astăzi, dar nivelul oceanului planetar, respectiv al Mării Negre nu atinsese, încă, nivelul actual. 

Analizele sedimentologice, palinologice și malacologice efectuate  pe probe de forare a pământului, 

efectuate de Muzeul de Istorie Naturală Varna, au surprins următoarele modificări geomorfologice și 

climatice: 

- prezența scoicilor marine Mytullus galloprovincialis (midii) în nivelul datat 7776 cal BP 

corespunde celei de-a doua faze a transgresiunii Vityazevyan; procentul ridicat de polen de stejar, indică o 

umiditate ridicată, specifică Atlanticului Timpuriu. Absența locuirilor umane în zonă este demonstrată și de 

absența aproape totală a polenului de cereale, singurul grăunte de Triticum provenind probabil de la specia 

sălbatică de T. Boeticum Boiss (Filipova-Marinova et alii 2014c, 311); 

- 6139 cal BP. – nivelul locuirii eneolitice, marcat de creșterea procentului de Cerealia, Triticum 

Hordeum și a plantelor ruderale (un indiciu al creșterii bovinelor și ovicaprinelor). Defrișările realizate 

pentru extinderea suprafețelor agricole explică procentul mult mai scăzut față de perioada anterioară de 

Quercus (stejar) și Ulmus (ulm); 

- a doua fază a transgresiunii pentru 5598 cal BP un aflux de apă marină, datorat creșterii nivelului 

Mării Negre asociat de autori cu prima fază a transgresiunii Kalamitiane (Filipova-Marinova et alii, 2014a, p. 

41). După acest Timp de 319 ani între Eneoliticul Târziu și Bronzul Timpuriu. 

Situația se regăsește aproape identică în zona centrală a shelfului bulgăresc, analizele recente 

permițând o reconstituire mult mai fină a paleomediului, pe microregiuni. După 6840 cal BP, pădurile mixte 

de stejar cu Ulmus, Carpinus betulus Tilia și Fraxinus excelsior, prezența polenului de graminee de tip 

Cerealia, Triticum și al celui de plante ruderale (Plantago lanceolata și Polygonum aviculare) și scăderea 

procentului pentru pentru intervalul cronologic 6420 – 5910 cal BP indică activități umane, confirmate de 

prezența așezărilor eneolitice din zonă (Filipova-Marinova et alii 2013, 180, Filipova-Marinova 2014b,  

251). 

Cele mai vechi locuiri eneolitice în zona litoralului bulgăresc coboară până la 5300 – 4900 cal.BC / 

7250 – 6850 cal BP (Tonkov et alii 2014, 279). Nivelurile eneolitice de pe insula Durankulak se încadrează 

în perioada 4750 – 4450 cal.BC / 6700 – 6400 cal BP. De la sfârșitul Eneoliticului și până în Bronzul 

Timpuriu (mormintele M.448 – Cernavodă I, M.982 - Protojamnaja) urmele de locuire lipsesc. (Todorova 

2002, Abb. 33, 49). Rezultatele analizelor palinologice efectuate pe eșantioane din Lacul Durankulak se 

încadrează în tendințele generale ale litoralului vest-pontic: odată cu transgresiunea marină, în a doua parte a 

mileniului VIII crește salinitatea și implicit se răspândesc speciile din familia Chenopodiaceae - plante 

ierboase de stepă care preferă solurile sărăturate. 

După 6300 cal BP crește procentul de polen de Cerealia, Hordeum, Triticum, datorită activităților 

agricole. Între 5300 – 5100 cal BP, pe fondul unei noi transgresiuni marine are loc părăsirea așezărilor 

eneolitice. Aceleași date au fost obținute și pentru probele prelevate din lacurile Shabla – Ezeretz și Bolata. 

Între 7300 – 5500 cal.BP mediul specific de apă dulce indică faptul că lacul era separat de mare. După un 

eveniment catastrofal, datat între 5500 – 5300 cal BP, când lacul a fost inundat, fauna fosilă a fost formată 

îndeosebi din specii marine precum Mytilus lineatus, H. Ventrosa și Cardium. Între 5300 – 4900 cal  BP a 

existat o conexiune între mare și lacul Durankulak (Tonkov et alii 2014, 283). În concluzie, conexiunea / 



 

 4 

izolarea periodică a Lacului Durankulak de Marea Neagră este confirmată de compoziția fosilelor cochilifere 

și a depunerilor sedimentare. 

O situație ușor diferită întâlnim în zona Gofului Sozopol: datarea lemnului provenit de la bârnele 

locuințelor inundate plasează locuirea în etapa eneoliticului final - 4139 cal BC și a Bronzului Timpuriu faza 

II - 3227 cal.BC. (Filipova-Marinova et alii 2011, p. 234 / tab.19.1). 

Așezarea Sozopol din perioada eneoliticului final (4100 – 4000 cal BC) se afla de-a lungul estuarului 

râului Patovska, pe o terasă lungă de la est spre vest de 70 – 80 m. Procentul scăzut de dinoflagellate și 

prezența polenului de specii acvatice precum Myriophyllum spicatum și Potamogeton sugerează un nivel 

scăzut al mării pentru acea perioadă. În timp ce, în NE Bulgariei, așezările litorale încetaseră pe la 4200 cal 

BC, în zona de SE locuirea eneolitică a continut, hiatus de locuire fiind ulterior, pentru intervalul 3850 – 

3200 cal BC (Filipova-Marinova et al. 2011, 240-241). 

În anii 70, lipsa neoliticului timpuriu în spațiul Dobrogei a fost motivată prin producerea unei 

trangresiuni marine de mare amploare. Studiile geomorfologice recente au demontat acest scenariu, 

demonstrând că amplitudinea fenomenului nu a fost atât de mare. Totuși, impactul acestuia asupra locuirilor 

mezolitice din zonele litorale joase s-a dovedit a fi devastator. Astfel, la începutul Holocenului, comunitățile 

de vânători mezolitici din stepa Pryčornomorja au migrat în amonte de-a lungul principalelor cursuri de apă 

din nord-vestul Mării Negre, distanțele parcurse fiind considerabile. Trasformările paleomediului s-au 

răsfrânt și asupra tipului de vânat, bizonul fiind înlocuit cu bourul (Stanko 2009,  9). 

Singura așezare investigată pentru această perioadă în zona de nord-vest a litoralului pontic rămâne 

Bilolisśa (Preboreal / 8550 – 7550 cal BC.). Recolonizarea litoralului a avut loc în intervalul 6400 – 6000 cal 

BC, cultura Grebenyky fiind cel mai timpuriu atestată în așezarea Soroky. Ulterior, după 300 de ani este 

datat situl de la Myrne (Stanko 2009,  9) consideră mezoliticul final (6400 – 6000 cal BC) din zona stepei 

Pryčornomorja parțial contemporan cu neoliticul vechi din Balcani (6200 – 5800 cal BC). 

Industria litică a a neoliticului balcanic este total diferită de cea a culturii Grebenyky; vizibile sunt 

legăturile fondul anterior epigravetian reprezentat de cultura Kukrek (situri Abuzova Balka pe Bug Inferior, 

Igren pe Niprul Inferior, si alte asez in vestul Pen. Crimeea si pe Don). Prezența mistrețului și a bourului în 

peisajul stepei nord-pontice a făcut posibilă domesticirea locală; în Orientul Apropiat și în Balcani au fost 

crescute mai întâi ovicaprinele, prezența bovinelor fiind ulterioară celei din N. Mării Negre (Stanko 2009, 

10). Absența ovi-caprinelor în fauna de la Myrne, Gyrzheve și Soroky 2 și prezența bourului și mistrețului 

neagă teoria originii balcanice a culturii Grebenyky. De altfel, noile datări obținute pentru siturile Myrne, 

Laspi și Igren' 8, cuprinse între 8180 – 7220 cal BC(1 sigma) demonstrează clar anterioritatea lor față de 

locuirile neolitice timpurii din Balcani (Biagi, Kiosak 2010, tab 3, 33). 

V. Yanko-Hombach consideră că ultima unire a M. Negre cu M. Marmara s-a produs lent nu 

catastrofal; în ultimii 10.000 de ani nivelul mării a crescut gradual cu o medie de 3 cm / 100 de ani și nu cu 

55 cm / an, așa cum consideră Ryan (Yanko-Hombach 2007a; 2007b). 

Conform corecțiilor aduse datărilor 14C, ultima reconectare a Mării Negre la oceanul planetar s-a 

produs în jur de 9000 cal.BP.; au urmat aproximativ alți 900 de ani de creștere graduală a salinității și de 

înlocuire a speciilor lacustre cu cele marine. (Soulet et alii 2011a; 2011b). 

 

 

II.   ZORII VECHII EUROPE - ORIGINEA CULTURII HAMANGIA  

 

Situat între Dunăre şi Marea Neagră, ţinutul Dobrogei a constituit o regiune de interferenţe etnice şi 

culturale. Evoluţia comunităţilor umane din acest spaţiu nu poate fi înţeleasă fără să se ţină seama de 

impulsurile culturale venite din exterior, îndeosebi din spaţiul egeo-anatolian, dar şi de invaziile populaţiilor 

nord-pontice care au stopat pentru o vreme dezvoltarea lor firească. 

Primele dovezi de locuire preistorică pe teritoriul Dobrogei au fost semnalate de Gr. Tocilescu şi P. 

Polonic în urma cercetărilor de teren efectuate de cei doi de-a lungul Dunării şi în apropierea litoralului vest-

pontic, pentru identificarea limes-ului roman. Astfel, încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea, pe lista primelor 
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aşezări preistorice apar Cernavodă, în incinta anticului oraş Axiopolis unde, între 1898 – 1899, P. Polonic 

sub îndrumarea lui Gr. Tocilescu a efectuat primele sondaje arheologice şi Ghindăreşti, la 2 km sud de sat. 

Realizând cercetări de suprafaţă în apropierea tell-ului de la Cernavodă, C. Schuchhardt a descoperit, la 10 

km sud de oraş, pe malul abrupt al Dunării, o concentrare de “cioburi foarte vechi”. “Probabil este vorba de 

aşezarea neolitică din vecinătatea satului Cochirleni”. Aşezarea tell de pe Dealul Sofia a fost descoperită de 

învăţatul german Paul Träger, ulterior Carl Schuchhardt, directorul Muzeului de Preistorie din Berlin, 

efectuând primele cercetări sistematice. La îndemnul lui Grigore Florescu, I. Nestor a reluat săpăturile în 

1936. 

Lucrările edilitare din anii ’50 au prilejuit descoperirea unor noi aşezări preistorice, din păcate, în 

mare parte afectate de alunecări de teren şi activităţi antropice. Săpăturile de salvare au debutat în 1954 sub 

conducerea lui Sebastian Morintz, în anul următor coordonarea colectivului fiind preluată D. Berciu. 

Cercetările arheologice s-au concentrat în punctul Columbia D, fiind descoperite peste 300 morminte 

Hamangia. Din colectivul campaniilor 1955 – 1960 au mai făcut parte Petre Diaconu, Petre Roman. Ulterior, 

săpăturile au fost reluate de către D. Berciu şi Em. Moscalu. 

În urma descoperirilor din 1953 de pe malul lacului Goloviţa, comuna Baia Hamangia, D. Berciu 

avea să definească cea mai veche cultură neolitică de pe teritoriul Dobrogei – Hamangia. Ocupând un areal 

relativ restrâns (Dobrogea şi NE Bulgariei) în comparaţie cu alte culturi contemporane, comunităţile 

Hamangia se individualizează din marea familie a culturilor neo-eneolitice din SE Europei. Ceramica 

elegantă decorată cu şiruri de impresiuni, dar mai ales plastica Hamangia, atât de bine cunoscută graţie celor 

două piese descoperite într-un mormânt deranjat din necropola de la Cernavodă - „Gânditorul şi perechea sa” 

– îşi găseşte cele mai bune analogii în chalcolithicul anatolian. 

Descoperirile de la Durankulak - cea mai mare necropolă preistorică cercetată până în prezent în 

Europa cu peste 1100 morminte Hamangia şi Gumelniţa – au revoluţionat imaginea neo-eneoliticului, 

aducând dovezi clare privind existenţa unor structuri sociale complexe începând cu faza evoluată a 

civilizaţiei Hamangia şi continuând până la sfârşitul eneoliticului: morminte de bărbaţi cu sceptre şi inventar 

bogat în podoabe de scoici Spondylus şi Dentallium, perle de cupru şi topoare de piatră. 

 

Cele mai vechi dovezi de locuire de pe teritoriul Dobrogei coboară în timp până în epoca 

Paleoliticului Inferior, descoperirile arheologice rezumându-se la unelte rudimentare de silex, realizate în 

tehnicile chopping tools şi premusteriană (peşterile „La Adam”, „Liliecilor”). Perioada Paleoliticului 

Mijlociu este reprezentată de facies-ul musterian denticulat, în cadrul căruia tehnica levallois trădează 

progresul tehnologic şi, indirect, o etapă superioară în procesul antropogenezei. 

În aşezări deschise şi peşteri (Mamaia Sat, Peninsula Ovidiu, Peştera Cheia) comunităţile de 

culegători – vânători, neaderthalieni s-au bucurat de resursele naturale îndeosebi în zona litoralului, pe malul 

Dunării şi pe văile Carasu şi Casimcea. În perioada paleoliticului superior comunităţile aurignaciene, iar mai 

târziu cele gravettiene – orientale au depăşit limitele anterioare, populând întreaga Dobroge. Tot acum, după 

cum o dovedesc descoperirile din Peştera „La Adam” – un mugur dentar de Homo Sapiens Sapiens - , 

procesul antropogenezei s-a încheiat. 

Transformările climatice majore de la începutul mezoliticului (Holocen) au marcat profund evoluţia 

comunităţilor tardenoisiene de aici. Îmblânzirea climei explică creşterea numărului de aşezări deschise în 

defavoarea locuirilor de peşteră. Preferinţa pentru vânatul mic, specific zonei de stepă, apariţia unor unelte 

compuse au influenţat industria materialului litic: microlitele trapezoidale şi dreptunghiulare vor fi utilzate o 

perioadă lungă de timp (cultura Hamangia). 

Încercările de a demonstra existenţa unui neolitic aceramic, doar pe baza descoperirilor osteologice 

din Peştera „La Adam” s-au dovedit lipsite de argumente solide. Incertitudinea contextului stratigrafic în care 

s-au descoperit fosilele de ovi/caprine şi dificultatea diferenţierii speciilor domestice de cele sălbatice 

constituie elemente deloc neglijabile. 

O problemă nerezolvată a preistoriei Dobrogei rămâne şi absenţa neoliticului timpuriu. Ea nu poate fi 

pusă pe seama carenţelor de cercetare, iar cât priveşte imaginea unei „Dobroge lagune”, inundată în urma 
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unei transgresiuni de mare amplitudine (+ 9m). Cele mai multe scenarii pornesc de la ideea unor condiţii de 

mediu nefavorabile, improprii unei locuiri de lungă durată. Dacă Al. Bolomey considera că producerea unei 

transgresiuni marine de mare amploare a dus la depopularea regiunii, H. Todorova propunea imaginea unui 

ţinut arid, cu climă aspră de stepă, favorabil locuirii abia în perioada de optimum climatic - Late Atlantic I 

(6500 – 6000 BP). 

Nici una din aceste teorii nu a fost confirmată de cercetările ulterioare arheologice şi geomorfologice. 

Stratigrafia forajelor marine indică un fenomen de transgresiune marină de mai mică amploare (G. Caraivan), 

fără afectarea teritoriilor din interiorul Dobrogei, iar descoperirea unor situri mezolitice submerse în sudul 

Ukrainei contrazice ipoteza unui spaţiu terra deserta. 

Într-un studiu recent P.I. Peev semnala existenţa unui singur sit mezolitic în estul Pen Balcanice, la 

vest de Varna, în zona dunelor de la Pobiti Kamuni şi explica absenţa descoperirilor mezolitice în zona 

litoralului vest pontic prin inundarea paleovăilor – Paleoprovadiyska, Paleovoydnitya, Paleosredetska, 

Peleorezovska - posibilele siturile mezolitice şi neolitice timpurii fiind submerse, ca în cazul celor din spaţiul 

nord - pontic (sudul Ukrainei) (PEEV 2009). Cele mai timpurii locuiri neolitice din NE Bulgariei au fost 

descoperite departe de litoral, în regiunea Silistrei, aproape de Dunăre şi pe Valea Kamciei, datate în etapa 

neolitic timpuriu final Criș III – Karanavo II – Tsonevo. 

Răspunsul celor mai mulţi specialişti pentru absenţa neoliticului timpuriu în Dobrogea rămâne, 

pentru moment, conservatorismul populaţiilor tardenoisiene, elemente mezolitice – microlite, cultul craniilor 

– supravieţuind o perioada lungă de timp. În lipsa unui neolitic timpuriu, mulţi cercetători au încercat să 

umple acest hiatus cultural prin prelungirea perioadei anterioare, mezoliticul întârziat reprezentând fondul 

cultural local peste care s-au suprapus comunităţile Hamangia. Astfel, microlitismul Hamangia s-ar explica 

prin păstrarea unor tehnologii specifice industriei litice mezolitice, iar cultul craniilor şi ofrandele de animale 

din necropolele Hamangia ar trăda vechi tradiţii ale unor comunităţi de vânători. Şi totuşi, lipsa unor studii 

ADN care să indice clar originea comunităţiilor Hamangia, fac ca acest scenariu al coabitării comunităţilor 

mezolitice târzii cu noii veniţi Hamangia să rămână o simplă ipoteză de lucru, cu şanse egale de 

confirmare/infirmare. 

Ceea ce se poate spune cu certitudine este că, începând cu 5200/5000 BC, gurile de vărsare ale 

râurilor din zona litoralului vest-pontic au fost intens locuite de comunităţile Hamangia timp de peste 

jumătate de mileniu. Aşezările, o parte submerse, se concentrează în jurul lacurilor marine: 

- L. Mangalia – cartier Dobrogea Nouă, Limanu;  

- L. Tatlageac - 23 August – mănăstirea Sf. Nicolae şi Sf. Betranion;  

- L. Techirghiol - Zarguzon, Techirghiol;  

- Canal Dunăre-Marea Neagră - Agigea;  

- L. Siutghiol - Constanţa – Carrefour, Palazu Mare;  

- L. Taşaul – Năvodari; L. Gargalâc - Corbu de Jos;  

- Tariverde, Cogealac, L. Sione – Istria ;  

- L. Goloviţa - Baia – Hamangia, Ceamurlia de Jos;  

- de-a lungul Văii Casimcea – Târguşor - Urs, Târguşor - Sitorman, Târguşor - La Grădini, Cheia -  

Vatra Satului, Grădina, Peşterile La Izvor, Craniilor, La Baba, Lilieci;  

- de-a lungul Văii Carasu: Medgidia - La Cocoaşe, Medgidia - Satu Nou (Fig.1- Voinea, Caraivan 

2011). 

Descoperirile din NV Turciei (zona europeană) sugerează existenţa unui complex cultural 

circumpontic al ceramicii gri-negre lustruite, începând cu perioada neoliticului mijlociu când vestul Pen. 

Balcanice era afectat de „şocul vincian”. Având în vedere că cele mai multe legături culturale au fost stabilite 

doar pe baza tipologiei ceramicii, doar menţionăm ipoteza existenţei acestor complexe culturale, urmând ca 

analizele ADN să confirme sau nu legătura genetică dintre grupurile egeo-anatoliene şi cele care au populat 

Pen Balcanică începând cu mil. V BC. 

Schimburile culturale circumpontice – egeo – anatoliene sunt demonstrate clar atât de prezenţa unor 

materii prime cât şi a unor artefacte specifice mediului egeo-anatolian în aşezări din Pen Balcanică: podoabe 
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de Spondylus, Dentalium, marmură, obsidian, tipuri comune de reprezentări antropomorfe, vase şi măsuţe de 

cult. În zona litoralului vest – pontic, curenţii marini au fost favorabili navigaţiei de cabotaj, prin urmare cele 

mai multe legături puteau fi realizate pe mare şi mai departe pe văile interioare. Care a fost natura acestor 

contacte şi cât de intense au fost – schimburi culturale, deplasări de populaţii, schimburi maritale – rămân, în 

lipsa analizelor ADN şi a concetraţiei izotopilor de stronţiu, întrebări fără răspunsuri pertinente. 

Migraţia comunităţilor Hamangia de la începutul neoliticului mijlociu a fost pusă în legătură cu 

deplasările de populaţii din Anatolia care au marcat sfârşitul culturii Hacilar şi începutul chalcolithicului 

anatolian. Crescători de animale, noii veniţi au preferat îndeosebi ţinutul de stepă cuprins între Burgas şi 

gurile Dunării. Spre apus, cursul Dunării a fost depăşit rareori (Coslogeni, Ciulniţa). În raza oraşului 

Cernavodă s-au descoperit izolat, fragmente ceramice Hamangia în punctele Columbia A, Columbia C şi 

Dealul Sofia. Dintre descoperirile Hamangia din regiunea Dunării, în apropiere de Cernavodă amintim 

Seimenii Mari, Capidava, Ţibrinu, Hârşova tell (fragmente ceramice Hamangia în nivelurile Boian Vidra şi 

Boian Spanţov) şi Hârşova - malul lacului Celea Mică. 

Comunităţile Hamangia practicau o economie a „spectrului larg”, alături de creşterea animalelor şi 

cultivatul plantelor asigurându-şi necesarul de hrană prin pescuit (cegă, plătică, nisetru, crap, clean, văduviţă, 

somn, biban, şalău) şi vânat. Pescuitul era orientat în general către captura speciilor de mari dimensiuni 

(somn) pentru obţinerea unei cantităţi mai mari de carne prin efort minim. Ceea ce înseamnă că exista un 

anumit grad de organizare, „expediţii de pescuit” la distanţe apreciabile de aşezare. Studiile faunistice 

realizate pe lotul de la Cernavodă indică un procent însemnat de mamifere sălbatice Vulpe, bursuc, jder, râs, 

pisică sălbatică, măgar sălbatic, ecvideu de talie mică, mistreţul, cerbul, căpriorul, cerbul lopătar, bourul, 

castorul şi iepurele de câmp. 

Aşezările s-au concentrat în zona litoralului şi de-a lungul văilor fertile, pe terase joase. Până în 

prezent, în nici una din aşezările cercetate nu s-a identificat o dispunere ordonată în reţea sau radial. 

Tehnicile de construcţie au evoluat treptat de la bordeie la locuinţe de suprafaţă realizate în sistem paiantă. 

Ceramica monocromă decorată cu şiruri de impresiuni, dar mai ales plastica stilizată definesc cel mai bine 

cultura Hamangia. Păstrarea acestor elemente de-a lungul celor trei faze, nealterate de influenţa culturilor 

vecine explică în parte caracterul „autarhic” al comunităţilor Hamangia. O atenţie specială se impune în 

cazul celor două figurine de lut descoperite în necropola de la Cernavodă: „Gânditorul”, un bărbat şezând pe 

un scăunel cu coatele pe genunchi, cu capul sprijinit în palme şi „femeia şezând”, ţinându-şi cu mâinile 

genunchiul drept, îndoit. Modelate impresionant de realist, figurinele sugerează un moment de reculegere şi 

linişte interioară. 

Arheologii bulgari încadrează culturile Marica I-III, Poljanica I-III, Sava I-III în etapa eneoliticului 

timpuriu. La nivelul eneoliticului mijlociu, corespunzând fazei a IV-a a culturilor menţionate, se manifestă 

tot mai mult fenomenul de uniformizare culturală, constituindu-se treptat fondul de geneză al eneoliticului 

final, reprezentat, în acelaşi spaţiu, de complexul cultural Gumelniţa-Karanovo VI. Urmează o scurtă 

perioadă de tranziţie cu trei subfaze (a, b şi c) corespund culturilor Cernavodă I, Pevec şi Durankulak 

(Todorova 1979). 

În literatura de specialitate din fosta Iugoslavie şi Europa Centrală, eneoliticul bulgar reprezintă 

numai eneoliticul timpuriu, în timp ce eneoliticul mijlociu şi târziu corespund perioadei de tranziţie şi 

bronzului timpuriu bulgar. Astfel, culturile Baden, Boleraz, Coţofeni sunt contemporane cu bronzul timpuriu 

din Bulgaria. 

Aceleaşi probleme le regăsim şi în privinţa periodizărilor propuse de arheologii români. Fără a insista 

asupra acestei probleme, apreciem convingătoare acele împărţiri culturale care urmăresc modificările 

produse la nivelul organizării sociale şi în domeniul religios, artefactele reprezentând doar o imagine palidă, 

posterioară a acestor transformări. Începutul eneoliticului premerge dezvoltarea metalurigiei cuprului, la fel 

şi epoca bronzului începe înaintea generalizării armelor de bronz, nejustificându-se astfel lunga cronologie a 

perioadei de tranziţie. 

„Poate am putea să concepem începutul bronzului timpuriu, odată cu sfârşitul eneoliticului. Această 

concepţie s-ar întemeia pe consideraţia că, noua epocă, deşi oarecum instabilă la începutul ei, conţine într-
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însa structura socială şi economică, formele culturii materiale şi spirituale foarte probabil şi elementele 

etnice, elemente ce vor caracteriza dezvoltarea epocii bronzului.” (Vulpe Al., 1973, p. 236). 

În privinţa delimitării culturale şi cronologice a eneoliticului din spaţiul nostru, subliniem meritul 

unor arheologi români de a fi depăşit stadiul raportării rigide la chalcoliticul egeo-anatolian. Au fost luate în 

considerare criterii menite să surprindă mutaţii profunde şi nu doar simple elemente de import sau inovaţii 

tehnologice (Dumitrescu Vl., 1974). Astfel, eneoliticul a însemnat, alături de dezvoltarea metalurgiei 

cuprului, şi o perioadă de profunde transformări economico-sociale şi religioase; amintim doar 

perfecţionarea agriculturii (brăzdarul de corn, sisteme primitive de irigaţii), a meşteşugurilor (ceramica 

pictată cu grafit şi tricromă), delimitarea şi organizarea spaţiului locuit (fortificaţii, dispunerea după un plan a 

construcţiilor – Poljanica), indicii de ierarhizare socială (diferenţieri de inventar funerar, morminte 

„princiare” – M.43 Varna). 

După Vl. Dumitrescu, eneoliticul românesc începe în Muntenia cu ultimile două faze Boian III-IV, în 

Oltenia cu cultura Vădastra II, în Moldova cu fazele Precucuteni IIIII (eventual şi prima fază deoarece este 

parţial sincronă cu Boian III), în Dobrogea fazele Hamangia II-III, în sud-estul Transilvaniei sfârşitul culturii 

Precucuteni (Dumitrescu Vl. 1974, p. 25). 

Încercarea unei periodizări mai timpurii sau mai târzii nu corespunde realităţilor arheologice; 

locuinţele de suprafaţă, aşezările împrejmuite, uneltele din cupru, ceramica grafitată – toate se generalizează 

la nivelul fazelor Boian III-IV, Precucuteni II-III. De aceea, considerăm periodizarea propusă de Vl. 

Dumitrescu ca fiind cea mai apropiată de realităţile arheologice din spaţiul nostru. Având în vedere direcţia 

de penetrare a impulsurilor culturale sudice, acceptăm uşoara anterioritate culturală a regiunilor sud- 

dunărene Decalajul periodizării propuse de arheologii bulgari este, însă, prea mare: şi aici, caracteristicile 

perioadei eneolitice nu se manifestă mai devreme de fazele Marica III, Poljanica III, Sava III, Hamangia III, 

generalizându-se cu repeziciune în faza finală (IV) a culturilor sus amintite. De asemenea, între fazele 

acestor culturi nu a existat un sincronism perfect. Regiunea de nord-vest a Bulgariei, ocupată de comunităţile 

Gradešnica IV, a cunoscut o dezvoltare mai lentă, datorită poziţiei „periferice” în raport cu centrul de iradiere 

culturală din zona Traciei de nord. 

Începutul eneoliticului a fost marcat de expansiunea spre răsărit a comunităţilor Boian, în fazele III – 

IV, ajungând în nord până la Isaccea, iar spre răsărit până la Sarichoi. Trecerea spre etapa dezvoltată s-a 

făcut fără invazii sau deplasări masive de populaţii după cum o dovedesc marile tell-uri unde nivelurile 

Varna I - Gumelniţa A1 suprapune direct nivelurile Hamangia III/IV - Boian IV, fără nici o cezură 

stratigrafică. Evoluţia comunităţilor Hamangia se încadrează într-un fenomen mult mai amplu care a marcat 

preistoria “Vechii Europe”. Izolaţionismul regional al vechilor culturi neolitice a fost depăşit, acum 

coagulându-se mari complexe culturale. 

Cercetările pluridisciplinare şi descoperirile arheologice din ultimele decenii au revoluţionat 

imaginea „omului primitiv”. Existenţa unor uniuni tribale puternice, cu o ierarhie socială bine definită a fost 

confirmată de descoperirile funerare de la Varna, Devnia şi Durankulak, situate în NE Bulgariei. Schimburile 

comerciale la mari distanţe, îndeosebi cu materii prime (cupru, aur, marmură, obsidiană, grafit, scoici 

Spondyllus şi Dentalium, jadeit), adoptarea unei noi “mode” în manifestările artistice ilustrează cel mai bine 

amploare legăturilor culturale. 

 

 

III.   PERIODIZAREA CULTURII HAMANGIA 

 

Cultura Hamangia a fost descoperită de Dumitru Berciu în anul 1952, în timpul săpăturilor din satul 

Baia, județul Constanța, România (Berciu/Morintz 1953; Berciu/Morintz 1954). Ea s-a răspândit pe teritoriul 

Dobrogei de astăzi (Pippidi/Berciu 1965, 30), iar spre sfârșitul dezvoltării sale și-a lărgit arealul până la 

Longoza. Această cultură își începe dezvoltarea  în neoliticul târziu, cuprinde perioadele eneoliticului 

timpuriu și celui mijlociu și dispare odată cu apariția culturii Varna din chalcolithicul târziu.  
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Periodizarea și cronologia relativă a culturii Hamangia este o problema controversată, supusă 

numeroaselor reinterpretări. Dispunem însă de unele informații stratigrafice, care se referă la această 

problemă. În așezările din tell-ul Hârșova, județul Tulcea, Doina Galbenu a descoperit două straturi cu 

materiale caracteristice  fazei Ceamurlia de Jos a culturii Hamangia, care straturi însă sunt atribuite culturii 

Boian - stratul de jos aparținând fazei Boian-Vidra iar cel de sus –fazei Boian-Spanțov. Stratul de sus este 

acoperit cu un alt nivel, datat tot în faza Spanțov (Galbenu 1962, 285–290; Galbenu 1966, 322). În săpăturile 

efectuate în Cernavodă, județul Constanța – lpunctele Columbia C și Dealul Sofia - de asemenea este 

constatată stratigrafic sincronizarea etapei Ceamurlia de Jos cu faza Vidra a culturii Boian, precum și 

sincronismul parțial cu etapa Boian-Spanțov (Berciu/Morintz/Roman 1959, 95–98; Berciu/Morintz 1959, 

105; Berciu 1961, 78; Berciu 1966, 77–78). În sondajele stratigrafice realizate în câteva peșteri din Dobrogea 

a fost înregistrată următoarea poziție stratigrafică: nivelurile atribuite fazei Ceamurlia de Jos a culturii 

Hamangia,au fost suprapuse de cele aparținând fazei Gumelnița A (Nicolaescu–Plopşor/Păunescu/Harţuche 

1959, 46–47; Harţuche 1976, 13–21). 

Inițial, D. Berciu a considerat că cultura Hamangia este de origine egeo-mediteraneană și aparține 

unui cerc larg de culturi care au avut ceramica decorată cu ajutorul cochiliilor de scoici Cardium (Berciu / 

Morintz / Roman 1959, 98–99; Berciu 1961, 75–77; Pippidi/Berciu 1965, 34; Berciu 1966, 35–51). În 

dezvoltarea culturii, el a distins patru faze (Berciu 1955, 41). Mai târziu (asemănător cu periodizarea propusă 

pentru cultura Boian), D. Berciu a formulat o nouă opinie - cultura Hamangia își începe dezvoltarea în- faza 

numita ”Protohamangia” și are cel puțin încă cinci etape de dezvoltare, Hamangia V, fiind sincronă cu Boian 

V și Precucuteni (Berciu 1961, 78–79; Berciu 1966, 109–116). Pe baza acestei periodizări apare varianta 

dobrogeană (Berciu 1961, 79) și cea pontică (Pippidi/Berciu 1965, 42–43) sau pontico-dobrogeană (Berciu 

1961, 75; Berciu 1966, 17) a culturii Gumelnița, așa cum în Muntenia s-a format varianta balcano-dunăreană 

a culturii Gumelnița, care a apărut din cultura Boian (Berciu 1961, 79; Berciu 1966, 33, 110–111). După D. 

Berciu, faza V-a a culturii Hamangia este reprezentată în Bulgaria în tell-ul Sava, regiunea Varna - la vremea 

aceea cunoscută numai din raportul preliminar al lui Mirko Mircev și Duimităr Zlatarski (Berciu 1966, 34–

42);a citat și o serie de descoperiri aleatorii din regiunea Dobrogei care, după el, confirmă existența acestei 

faze și la nord de Varna. După Berciu, cea mai problematică este documentarea etapei IV a culturii 

Hamangia, ale cărei caracteristici le deduce materialele fazei precedente (Ceamurlia de Jos) cu cele ale fazeu 

care o urmează (tell-ul Sava). D. Berciu a atribuit fazei Hamangia IV descoperirile din necropolele de lângă 

Mangalia și Cernavodă (Berciu 1966, 40–41, 110). 

În timpul vizitei sale în Bulgaria, Eugen Comșa își îndreaptă atenția asupra ceramicii din tell-ul Sava, 

care este decorată cu amprente de stampă dințată, caneluri, proeminențe în relief și ocru roșu aplicat după 

arderea vasului. Pe baza acestor materiale, el definește o nouă cultură arheologică, numită“cultura Varna” al 

cărei areal a cuprins Dobrogea și mai ales litoralul vestic al Mării Negre. Cronologic, el plasează această 

cultură între sfârșitul culturii Hamangia și începutul perioadei de trecere de la cultura Boian spre cultura 

Gumelnița (Comșa 1962, 65–66). 

După D. Bercium materialele din tell-ul Sava sunt caracteristice pentru faza a V-a a culturii 

Hamangia (Berciu 1966, 34–42). El consideră că materialele de la Sava reflectă influența reciprocă între 

fazele Hamangia V și Boian V, care reprezintă și baza pe care s-a dezvoltat varianta pontică a culturii 

Gumelnița. D. Berciu mai observă că descoperirile de la Varna-Batareiata prezintă analogii cu ceramica din 

faza II (Golovița) a culturii Hamangia (Berciu 1966, 40). 

H. Todorova definește materialele din tell-ul Sava ca aparținând “unui grup cultural” independent. Ea 

delimitează arealul acestuia de-a lungul litoralului Mării Negre, la sud de Varna (Vajsová 1966, 22–31). H. 

Todorova a stabilit trei faze de dezvoltare ale acestui “grup cultural”, revizuind termenul “cultură”, introdus 

de Eugen Comșa,  și numind acest fenomen “tipul Varna” (Vajsová 1966, 24). Autorarea consideră că etapa 

târzie a “tipului Varna” este asociată cu faza de tranziție de la cultura Boian spre cultura Gumelnița, în 

Bulgaria de nord-est. După H. Todorova, etapa târzie a “tipului Varna” a existat  o perioadă scurtă de timp, 

deoarece materialele din tell-ul Hârșova sunt acoperite de un orizont cu materiale din faza Boian Spanțov 

(Vajsová 1966, 30–31). 
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Ceramica aparținând “tipului Varna” (mai ales ceramica fină) este prezentată de H. Todorova într-un 

articol separat (Vajsová 1967). În studiu, autoarea consideră că acestă ceramică aparține ultimei faze a 

culturii, pe care ea o numește Sava (Vajsová 1967, 330). H. Todorova consideră că în tell-ul Sava există 

două niveluri incendiate cu materiale din faza Varna, care ilustrează particularitățile a două etape cronologice 

de dezvoltare (Vajsová 1967, 331). La aceste etape, ea adaugă și descoperirile din punctul Batareiata, din 

stațiunea Drujba (astăzi “Sfinții Constantin și Elena”). H. Todorova consideră că existența “tipului Varna” 

este asociată unei perioade relativ scurte și fenomenul nu poate fi definit ca o cultură independentă. Prin 

acest fenomen, ea înțelege ultima faza de dezvoltare “a grupului independent Sava, apropiat de cultura 

Marița, care este influențată semnificativ de cultura învecinată Hamangia” (Vajsová 1967, 348). În opinia  

H. Todorova, asemănările dintre faza Ceamurlia de Jos a culturii Hamangia, fazele II și III ale culturii 

Precucuteni și “tipul Varna” se datorează proceselor intense de integrare. Ea consideră că aceasta explică 

apariția așa-numitelor descoperirilor precucuteniene în arealul culturii Boian în Muntenia de sud - acestea 

fiind descoperite într-un areal mai apropiat de granița cu “tipul Varna” decât de teritoriul culturii Precucuteni 

(Vajsová 1967, 349). 

În anunțul privind descoperirea din apropierea orașului Balcik a unei figurine antropomorfe și a unui 

vas ceramic, prelevate în 1968, H. Todorova introduce pentru prima data termenul de “eneolitic mijlociu”, 

incluzând în această perioadă și faza pe care ea o numește “faza de tranziție Varna”. Autorarea emite teza că 

această fază reprezintă o sinteză a elementelor din culturile precedente ale eneoliticului timpuriu - Sava și 

Hamangia, iar arealul ei acoperă teritoriile acestor culturi anterioare (Тодорова 1972, 39, 42, 44). 

 Mai târziu H. Todorova formulează opinia conform căreia eneoliticul mijlociu din Longoza este 

reprezentat de ceramica de tip Varna, care de fapt ”este faza IV a culturii Sava, influențată puternic de 

Bulgaria de nord-est și Dobrogea” (Тодорова 1978, 7; Todorova 1978, 137–138). Ea consideră că, în 

această perioadă, au avut loc transformări etnoculturale majore, care delimitează semnificativ influența din 

Bulgaria de nord-est. Ea sincronizează Sava IV (sau faza Varna) cu Marița IV, Polianița IV și Boian-Spanțov 

(Тодорова 1978, 8, схема 1). 

Datorită acestor cercetări, periodizarea lui D. Berciu privind împărțirea culturii Hamangia în cinci 

faze este criticată de mai multe ori. Primul care neagă această împărțire este V.N. Danilenco, nefiind de 

acord și cu delimitarea unei etape Protohamangia (Даниленко 1969, 212). Pe de altă parte, Eugen Comșa din 

partea sa neagă teza lui D. Berciu privind existența fazei V a culturii Hamangia și tranziția ei spre o variantă 

dobrogeană (sau pontico-dobrogeană) a culturii Gumelnița (Комша 1962, 65–66; Comşa 1974a, 234). 

Folosind argumente care sunt sprijinite pe date stratigrafice și de radiocarbon, V. Dumitrescu respinge 

existența așa numitei faze Protohamangia argumentând că faza Ceamurlia de Jos (Hamangia III) ar trebui să 

fie sincronizată cu întreaga fază Boian III (Boian-Vidra) și parțial cu începutul fazei IV a acestei culturi 

(Boian-Spanțov) (Dumitrescu 1971b, 44–50). Puțin mai târziu, Eugen Comșa împarte cultura Hamangia în 

trei faze - Golovița, Ceamurlia de Jos și Mangalia  motivând că până atunci nu au fost descoperite materiale 

care să ilustreze și faza I pe care D. Berciu a descris-o doar ipotetic (Comşa 1974b, 17–18; Comşa 1977, 5–

6). De atunci, poziția privind periodizarea culturii Hamangia în trei etape și finalul ei, produs odată cu 

venirea triburilor purtătoare ale fazei de tranziție de la cultura Boian spre cultura Gumelnița, se impune în 

arheologia românească și cu anumite variante este valabilă și astăzi (vezi de ex. Popovici/Rialland 1996–

1997, 12–15; Haşotti 1998, 98–99). 

În dezbaterile privind periodizarea culturii Hamangia  a participat activ și Puiu Hașotti. Inițial, el 

admite teza lui Eugen Comșa pentru împărțirea în trei faze - Golovița, Ceamurlia de Jos și Mangalia, 

subliniind că ultima este foarte neclară și este formulată  mai ales pe baza unor descoperiri aleatorii și 

informații incomplete din săpăturile efectuate în câteva necropole. Reflectând asupra datării cu radiocarbon  

a fazei Ceamurlia de Jos din așezarea Baia-Hamangia (5830±70 BP), el ajunge la concluzia că între această 

perioadă și faza de tranziție de la cultura Boian spre cultura Gumelnița nu rămâne niciun interval cronologic 

în care să “încapă” “faza Mangalia”. Din acest motiv, P. Hașotti consideră că în continuare este nevoie de 

cercetări asupra acestei probleme, care rămâne neclarificată (Hașotti 1984, 35–36). 
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Prin cercetarea siturilor arheologice Medgidia - ”Cocoașe”, (județul Constanța) și Durankulak 

“Nivata” (județul Dobrici), unde au fost descoperite unele materiale timpurii, necunoscute până atunci, s-a 

dovedit existența unei faze a culturii Hamangia, mai timpurie decât faza Golovița (Haşotti 1986a; Димов 

1982, Димов 1988). Datorită acestor descoperiri, Puiu Hașotti și-a revizuit poziția cu privire la  periodizarea 

culturii și a admis că faza Mangalia reprezintă de fapt o ultimă, a III-a etapă a fazei Ceamurlia de Jos. Așa s-

a păstrat împărțirea culturii Hamangia în trei faze (Haşotti 1990, 252–255, 264; Haşotti 1992, 120–121; 

Haşotti 1993, 40–41; Haşotti 1997, 21–23, fig. 148; Haşotti 1998, 98–99). Urmând opinia S. Marinescu-

Bîlcu (Marinescu-Bîlcu 1972b, 70–73), P. Hașotti sincronizează Hamangia III B și III C (faza Mangalia după 

Comșa; Hamangia V după Berciu; Hamangia IV și V după Todor Dimov sau faza Varna după H. Todorova) 

cu Precucuteni III, considerând că finalul culturii Precucuteni are loc mai târziu decât sfârșitul culturii 

Hamangia (Haşotti 1990, 255–256; Haşotti 1998, 99). Acceptând poziția lui E. Comșa cu privire la 

pătrunderea triburilor din faza de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița în marea majoritate a 

teritoriilor dobrogene, cuprinse între Dunăre și Marea Neagră, P. Hașotti nu acordă importanță foarte mare 

contribuției culturii Hamangia la geneza culturii Gumelnița din Dobrogea. El consideră că particularitățile ei 

locale se datorează unei “cvasi asimilări” a purtătorilor culturii Hamangia din partea noilor veniți și că 

acestea pot fi urmărite numai în fazele Gumelnița A1 și Gumelnița A2 (Haşotti 1990, 264; Haşotti 1997, 67–

68, 75–76; Haşotti 1998, 99). 

În 1984, H. Todorova a făcut o revizuire critică a părerilor existente la vremea respectivă privind 

periodizarea culturii Hamangia și a oferit una nouă. Ea împarte această cultură în patru faze, fiecare dintre 

ele cu două subfaze, precizând care dintre descoperiri și ce sit arheologic poate fi atribuit fiecăreia dintre 

aceste faze. Ca limita de sud a răspândirii culturii Hamangia, H. Todorova consideră arealul cuprins între 

Șabla și Cavarna (Тодорова 1984, 33; Тодорова 1986, 116). Ea a arătat că în eneoliticul mijlociu 

caracteristicile fazei Varna (Sava IV) sunt aproape identice cu cele ale fazelor Hamangia IV și V, așa cum 

sunt formulate de  D. Berciu și a subliniat că simbioza între diferitele triburi - purtători ai culturilor Sava 

(faza IV), Hamangia (faza IV), Boian (faza Spanțov) și Precucuteni (etapele inițiale ale fazei III) a  dus la 

formarea caracterului etnocultural eterogen, care reprezintă și baza pe care s-a format cultura Varna din 

eneoliticul târziu. După H. Todorova, în subfaza Hamangia IVa, numită ”Techirghiol”, a se întâlnește 

ceramica ștanțată și incrustată.. În această subfază, ceramica din Dobrogea și cea din Longoza au un aspect 

aproape identic. Din acest motiv, H. Todorova numește din nou această perioadă  ”faza Varna a culturilor 

Sava și Hamangia” (Тодорова 1984, 37–42; Тодорова 1986, 118–119). 

 În monografia sa dedicată epocii eneoliticului din Bulgaria, publicată puțin mai târziu, H. Todorova a 

schimbat denumirea “faza IV a culturii Hamangia’’ cu “faza Techirghiol”, considerând că ceea ce o 

deosebește este decorarea ceramicii cu ajutorul stampei dințate (cu dinți dreptunghiulari). După ea acest tip 

de ornamentare se întâlnește cel mai des în Dobrogea și mai rar în sud (Тодорова 1986, 118–119). 

Câțiva ani mai târziu, într-un raport  preliminar cu privire la cercetările întreprinse în necropola tell-

ului Golemia Ostrov (în apropierea satului Durankulak, județul Dobrici), Henrieta Todorova este de părere că 

pentru prima etapa (IVA) a culturii Hamangia târzie sunt caracteristice decorul cu stampă și preferința pentru 

culorile de la maro deschis la oranj în ceea ce privește suprafața vaselor. Ea consideră că. în cea de-a doua 

etapă (IVB). acest decor dispare (Todorova/Dimov 1989, 294). 

 În publicațiile sale, Todor Dimov propune din nou împărțirea culturii Hamangia în cinci faze. După 

el faza IV (Techirghiol) este urmată de o altă fază. a V-a (Varna), pe care el o consideră ca fiind sincronă cu 

faza IV a culturii Sava (Димов 1992a, 32–33; Димов 1992b, 129–130). 

 

 

IV.   CRONOLOGIA RELATIVĂ ŞI ABSOLUTĂ 

 

Cronologia relativă: La ora actuală nu există niciun sit arheologic aparținând culturii Hamangia în 

care să fie reprezentate pe verticală toate fazele de evoluție. Această situație creează anumite dificultăți  în ce 

privește stabilirea cronologiei relative a acestei culturi și impune folosirea, în acest scop, a analizei 
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comparative. Iată de ce cercetările de lângă Lacul Durankulak sunt de o importanță extraordinară. Aici se 

poate urmări întreaga dezvoltare a culturii, de la apariția ei până la evoluția treptată și transformarea finală în 

cultura Varna din perioada chalcolithicul târziu. Aceste cercetări sunt și mai valoroase, deoarece pe teritoriul 

acesta există atât așezări, cât și necropole aparținând purtătorilor culturii Hamangia. Astfel, pe lângă viața 

cotidiană putem obține informații și despre credințele referitoare la viața de după moarte. Cercetările din 

Durankulak ne oferă o vastă baza de date cu material comparativ, pe baza căreia este posibilă stabilirea 

schemei de periodizare a culturii Hamangia, precum și sincronizarea diferitelor faze și etape ale dezvoltării ei 

cu culturile balcanice preistorice învecinate. 

Dintre periodizările culturii enumerate mai sus, cea mai credibilă și argumentată este cea care 

cuprinde patru faze, propusă de Henrieta Todorova. Pe baza importurilor reciproce, constatate în contextul 

unor obiective arheologice de pe teritoriul Peninsulei Balcanice de sud-est, devine posibilă următoarea 

sincronizare: 

 

Litoralul de vest 

al Mării Negre 

Muntenia Zona împădurită și cea a 

stepelor 

Longoze Bulgaria de  

nord-est 

Hamangia I Boian-Bolintineanu Cultură ceramicii lineare Usoe I Hotnița I 

Hamangia II Boian-Giulești Precucuteni I Usoe II Hotnița II 

Hamangia III Boian-Vidra Precucuteni II Sava I-III Polianița I-III 

Hamangia IV Boian-Spanțov Prima jumătate a culturii 

Precucuteni III 

Sava IV Polianița IV 

 

Sincronizarea primei faze a culturii este cea mai complicată din cauza faptului că despre ea dispunem 

doar de publicarea unei părți din materialele descoperite în singurele două așezări cercetate - Durankulak- 

Nivata (Димов 1982) și Medgidia - Cocoașe (Haşotti 1985). Ofrandele funerare din complexele datând din 

această perioadă în necropola din Durankulak sunt foarte puține și nu reprezintă o bază suficient de stabilă 

pentru comparație. Pentru sincronizarea culturii Hamangia I cu cultura Boian-Bolintineanu ne ajuta unele 

fragmente ceramice descoperite în timpul cercetării bordelului I din așezarea Durankulak - Nivata (Димов 

1982, 40, обр. 8; 47; Todorova/Dimov 1989, 299). 

Contemporaneitatea fazei II a culturii Hamangia cu faza Boian - Giulești este constatată prin 

existența unor importuri reciproce în Durankulak - Nivata (Димов 182, 47), Bogata I (Comşa 1974b, 231; 

Todorova 2002, 37), Cernavoda A (Берчу 1963). Asemenea descoperiri din Durankulak - Nivata și Șabla 

confirmă și sincronismul cu Usoe II (Славчев 2008, 45-48). Este posibilă și o suprapunere parțială a fazelor 

acesteia cu finalul fazei Boian-Bolintineanu (Neagu 2003, 147-148).  

Descoperirile din unele obiective arheologice care aparțin fazei III a culturii Hamangia le leagă 

cronologic cu faza Vidra a culturii Boian. Asemenea descoperiri există în siturile Cernavodă - Columbia D și 

Dealul Sofia (Berciu/Morintz 1957, 84; Berciu/Morintz/Roman 1959, 95–98; Berciu/Morintz 1959, 105; 

Berciu 1961, 78; Berciu 1966, 77–78; Comşa 1974b, 232), Ceamurlia de Jos (Comşa 1974a, 17), Cheia 

(Voinea/Neagu 2006, 153), în nivelul VIII din tell-ul Golemia Ostrov în lacul Durankulak (Slavchev 2004) și 

în mormintele sincrone din necropolă aferentă (de ex. mormântul nr. 991 Todorova 2002, 78, 120, Tabl. 174: 

3). Materiale din faza Hamangia III au fost descoperite în tell-ul Hârșova, în stratul de nivelare dintre 

locuințele L.12 (Boian-Vidra) și L.11 (Boian-Spanțov) din (Voinea/Neagu 2006, 152). Pe baza analogiilor de 

forme și decor dintre unele vase ceramice descoperite în necropolă și altele în așezarea din tell-ul Durankulak 

a fost constatată și sincronismul fazei Hamangia III cu primele trei faze (din chalcolithicul timpuriu) ale 

culturii Sava (Slavchev 2004; Тодорова 2011, 68-69). 

În ultima sa faza de dezvoltare (faza IV), cultura Hamangia a fost asimilată și s-a integrat total cu 

cultura Sava. Cele două culturi își uniformizează caracteristicile, iar evoluția lor ulterioară va duce la 

transformarea lor în cultura Varna din chalcolithicul târziu. Aceste procese sunt explicate și descrise de mult 

în literatura de specialitate (Vajsová 1966, 22–31; Vajsová 1967, 330, 349; Тодорова 1972, 44; Тодорова 
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1984, 37–42; Тодорова 1986, 118–119). Sincronismul culturii Hamangia IV cu începutul culturii 

Precucuteni III, pe baza ceramicii, a fost constatat în timpul cercetărilor din tell Golemia Ostrov și necropola 

aferentă de lângă Durankulak (Slavchev 1997, 8-12; Slavčev 2002, 298; Slavčev 2004, 154-157), în cadrul 

săpăturilor din tell-ul Provadia-Solnițata (Лещаков 2008, 192; Петрова 2008, 258-259, 266). Tot în cadrul 

acestor cercetări a fost documentată și contemporaneitatea acestei faze cu Boian-Spanțov și Polianița IV 

(Slavchev 1997, 9-10; Slavčev 2004, 154-157; Лещаков 2008, 191, 193; Петрова 2008, 259, 263, 266). 

 

Cronologia absolută: La ora actuală numărul datărilor cu radiocarbon din obiectivele culturii 

Hamangia este foarte mic și permite doar o delimitare foarte sumară a datării diferitelor perioade ale culturii. 

Ele sunt următoarele: 

6480±95 BP, 6040±60 BP, 6010±160 BP fără claritatea necesară din ce sit și din ce orizont sunt 

colectate probele și unde sunt procesate (Dumitrescu et al. 1983, 99); 

5645±87 BP (Hv-13433) din bordelul nr. 1 din Durankulak - Nivata (Nobis 1986, 195) – Hamangia 

І-ІІ; 

5990±100 b BP (procesată în laboratorul din Greninghen, fără număr)- probă paleobotanică din lacul 

Șabla având în vedere apariția cea mai timpurie a plantelor cultivate în regiune (Bojadžiev 2002, 68); 

5880±70 BP (GrN-1986) din Baia-Hamangia (Vogel/Waterbolk 1963, 184; Berciu 1966, 114) – 

Hamangia ІІІ; 

6020 ± 43 BP (UB‐7276) (Voinea/Neagu 2008, 16), 6141 ± 29 BP, 6064 ± 26 BP, 6093 ± 39 BP, 

6138 ± 44 BP, 6120 ± 40 BP din  Cheia (Voinea et al. 2015-2016, 160-161) – Hamangia ІІІ; 

5840±200 BP (Hv-12759) din mormântul nr. 536 – necropolă din Durankulak (Bojadžiev 2002, 67) 

– Hamangia ІV; 

5934±33 BP (OxA-X-2414-52) din mormântul nr. 1 – necropola Varna II (Higham et al. 2018, 513); 

5850±40 BP (Pos-52 535 R_Date) din Constanța Carrefour (Voinea et al. 2015-2016, 155) – 

Hamangia ІV; 

5851 ± 58 BP din Techirghiol Dig ІІ (Voinea et al. 2015-2016, 157) – Hamangia ІV. 

 

Datele fără context precis nu pot fi folosite pentru analiză din cauza lipsei de siguranță a probelor 

inițiale. Evident, datarea din Durankulak - Nivata este greșită, fiind cea mai târzie în loc să fie cea mai 

timpurie (conform datelor cronologiei relative). 

Calibrarea este efectuată cu ajutorul programului CalPal, cu probabilitate de 68%] restului datelor ne 

arată următoarea situație: 

Lacul Șabla (Hamangia II) - 4898 ± 124 BC 

 Cheia (Hamangia III)- 4917 ± 58 BC, 5114 ±72 BC, 4978 ± 30 BC, 5032 ± 67 BC, 5104 ± 79 BC, 

5091 ± 86 BC 

 Baia - Hamangia (Hamangia III) - 4750 ± 85 BC 

 Varna II (Hamangia IV) - 4810 ± 46 BC 

 Durankulak - necropolă, mormântul nr. 536 (Hamangia IV) - 4738 ± 232 BC 

 Constanța Carrefour (Hamangia IV) - 4720 ± 52 BC 

 Techirghiol- Digul II (Hamangia IV) - 4710 ± 75 BC 

Cea mai clar definită din punct de vedere cronologic pare ultima fază a culturii, pentru care datele 

din diferitele situri ori coincid, ori sunt foarte apropiate. Aceste informații trebuie comparate cu datarea 

necropolei Varna I - 4596/4516 – 4427/4341BC (probabilitate 95.4%) (Higham et al. 2018, 513), mormintele 

care aparțin fazei II - începutul fazei a III-a a culturii Varna din chalcolithicul târziu, care urmează sfârșitul 

culturii Hamangia. În urma acestei comparări numai faza IV a culturii Hamangia ar putea fi referită cu un 

nivel de siguranță mai ridicat în perioadă 4750-4650 BC Dacă admitem această datare, datele de la Cheia par 

prea timpurii pentru faza III, iar datarea de la Boian- prea târzie. Datarea de la Șabla coincide cu datele din 

siturile fazei Hamangia III. Având în vedere sursa nesigură - probă de polen, ultima ar trebui să fie ignorată 

și să nu facă parte din structura cronologiei absolute. 
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În etapa actuală a cercetărilor  referitoare la datarea absolută a fazelor culturii Hamangia, aceasta nu 

este destul de bine precizată. În viitor trebuie să fie acumulate mai multe date 14C, care să permită 

clarificarea poziționării exacte în timp a diferitelor faze ale culturii. 

 

 

V.   ISTORICUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE PRIVIND CULTURА HAMANGIA 

ÎN BULGARIA 

 

În 1953, M. Mircev și D. Zlatarski au deschis un sondaj în tell-ul Sava, situat în apropierea orașului 

Dălgopol, regiunea Varna. După adâncimile din diferitele carouri în care au fost cercetate vetre și podele de 

locuințe, ei au identificat nouă orizonturi de construcție. Comparând descoperirile cu cele asemănătoare din 

tell-urile Russe, Salamanovo și Kodjadermen, autorii au datat tell-ul Sava în perioada eneoliticului 

(Мирчев/Златарски 1960).  

În 1956, în locul numit Batareiata, lângă Varna, în imediata apropiere a unui mormânt, s-a descoperit 

o parte dintr-o posibilă locuință. Descoperirile din acest punct au fost predate Muzeului de Arheologie  

Varna și  publicate de M. Mircev (Мирчев 1961, 120–122), împreună cu materialele arheologice descoperite 

în câteva morminte din stațiunea Drujba (astăzi Svet Sveti Konstantin i Elena), distruse în urma unor 

activități de construcție (Мирчев 1961, 122–124). El a datat aceste materiale la sfârșitul perioadei eneolitice 

(Мирчев 1961, 122, 124). 

În timpul vizitei sale în Bulgaria, Eugen Comșa și-a îndreptat atenția asupra unui grup de fragmente 

ceramice din tell-ul Sava, decorate cu stampa dințată, caneluri, proeminențe în relief și decorate cu ocru roșu, 

după arderea vaselor. Pe baza acestui material ceramic, el a definit o nouă cultură arheologică, pe care a 

numit-o “cultura Varna”. Conform opiniei cercetătorului român, arealul acestei culturi ar fi cuprins 

Dobrogea, în special zona litoralului Mării Negre. Cronologic, E. Comșa a plasat  această cultură în perioada 

cuprinsă între sfârșitul culturii Hamangia și începutul fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura 

Gumelnița (Комша 1962, 65–66). 

După D. Berciu, materialele din tell-ul Sava sunt caracteristice fazei Hamangia V (Berciu 1966, 34–

42). El a considerat că aceste materiale reflectă influența reciprocă dintre Hamangia V și Boian V și 

reprezintă baza pe care s-a dezvoltat varianta pontică  a culturii Gumelnița. După el, în aceasta perioadă a 

început pentru prima dată folosirea decorului grafitat în regiunea Dobrogei și Longoza (Berciu 1966, 42; 

110–111). D. Berciu a văzut analogii între descoperirile de la Varna-Batareiata și ceramica din faza II 

(Golovița) a culturii Hamangia (Berciu 1966, 40). 

Ceva mai târziu, H. Todorova a separat materialele din tell-ul Sava într-un “grup cultural 

independent”. La acest grup ea a adăugat și descoperirile din mai multe așezări de tip tell: Hisarlăka 

(regiunea Razgrad), Zavet și Kableshkovo (regiunea Burgas) și în felul acesta a precizat arealul acestui grup 

cultural în zona litoralului Mării Negre, pe segmentul situat la sud de Varna (Vajsová 1966, 22–31). H. 

Todorova a distins trei faze de dezvoltare pentru acest “grup cultural”, revizuind termenul de „cultură” 

introdus de E. Comșa și definind acest fenomen  ca ”tip Varna” (Vajsová 1966, 24). Această fază „Varna” a 

împărțit-o în două subfaze, sincronizându-le după cum urmează: subfaza timpurie contemporană cu faza 

Maritza IIIb, cu etapa a II-a afazei Boian Vidra și cu faza a IIa a culturii Precucuteni, iar subfaza  subfaza 

târzie sincronă cu faza Maritza IV, cu etapa târzie a fazei Ceamurlia de Jos a culturii Hamangia (identificată 

întell-ul Hârșova) și cu faza Precucuteni III (Vajsová 1966, 24–26). Autorul consideră că etapa târzie a 

“tipului Varna” este contemporană cu începutul fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița în 

Bulgaria de nord-est. După H. Todorova etapa târzie a “tipului Varna” a existat un timp scurt, din cauză că 

materialele din aceasta etapă descoperite în tell-ul Hârșova sunt suprapuse de un orizont cu descoperiri datate 

în faza Boian Spanțov (Vajsová 1966, 30–31). 

Ceramica “tip Varna”  (mai ales ceramica fină) a fost analizată în detaliu de H. Todorova într-un 

articol separat (Vajsová 1967). În acest studiu, ea a considerat ceramica tip Varna reprezentând ultima faza a 

culturii nou definită de ea, cultura Sava, apropiată de cultura Maritza, “influențată semnificativ și de cultura 
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învecinată Hamangia” (Vajsová 1967, 348).  H. Todorova considera că în tell-ul Sava există două orizonturi 

incenditate, atribuite fazei Varna, care ilustrează particularitățile caracteristice pentru două etape cronologice 

de dezvoltare (Vajsová 1967, 331). În aceste etape, H. Todorova a inclus și descoperirile din punctul numit 

Batareiata, stațiunea Drujba (astăzi „Sveti Konstantin”). După autoare, ceramica de “tip Varna” se 

caracterizează prin culorile deschise. Decorul incizat din perioada precedentă a fost înlocuit de cel imprimat. 

Decorarea prin impresiune este , întâlnită foarte rar, este  H. Todorova legând această tehnică de decorare de 

tradițiaHamangia (Vajsová 1967, 342–346). După autoare, asemănările dintre faza Ceamurlia de Jos a 

culturii Hamangia, fazele II și III ale culturii Precucuteni și “tipul Varna” se datorează unor procese intense 

de asimilare. (Vajsová 1967, 349). 

În 1963, Ara Margos a efectuat un sondaj arheologic în tell-ul din apropierea orașului Provadia, care 

se afla în incinta întreprinderii de extragere a sării. Rezultatele acestui sondaj le-a publicat într-o formă 

sumară în presa periodică regională (Маргос 1964; Маргос 1978). Conform materialului arheologic 

descoperit, așezarea a existat în perioada neoliticului târziu, eneoliticului mijlociu (faza IV a culturilor Sava 

și Hamangia) și cea a eneoliticului târziu. În anul 2005, a început cercetarea arheologica sistematică a acestui 

tell sub conducerea științifică a lui Vasil Nikolov. S-a constatat că tell-ul are trei orizonturi, care aparțin fazei 

IV a culturilor Sava și Hamangia, cu grosime totală de 1,10 m. În perioada 2005-2008, au fost cercetate patru 

locuințe, din cele trei orizonturi datate în această perioadă cronologică. Cele mai timpurii dintre ele sunt 

locuințele L. 3 și L. 2, iar cea mai târzie - locuința L.1 (Николов, Петрова 2008, 47-48). Din perioadă 

chalcolithicului mijlociu face parte și un șanț defensiv, fortificat cu palisadă, care se transformă ulterior într-

un zid  de apărare ce înconjura tell-ul dinspre est, nord și vest (Николов 2009). În perioada 2017-2019 au 

fost cercetate parțial încă două locuințe, datate în faza IV a culturilor Sava și Hamangia (Николов и др. 

2018, 53; Николов и др. 2019, 55). Echipa de cercetare consideră că tell-ul și centrul pentru extragerea sării 

au funcționat concomitent, în perioada chalcolithicului mijlociu, pe o suprafață de cel puțin 10 000 m.p. 

(Николов 2019, 74-77). 

În anul 1966, în timpul unei cercetări de teren în împrejurimile satului Placidol, Liubka Bobceva a 

găsit ruinele unei așezări preistorice. Ea a săpat un sondaj de control pentru clarificarea caracterului și 

limitele așezării. În urmă acestei cercetări a devenit clar că așezarea a fost distrusă în timpul construirii 

lacului de acumulare. (Бобчева, б.г. 54). Materialele descoperite aparțin fazei a III-a a culturii Hamangia. 

În 1968, în apropierea orașului Balcik, regiunea Dobrici, a fost găsit întâmplător un complex 

arheologic care conținea o figurină antropomorfă și un vas ceramic. H. Todorova a încadrat această 

descoperire în  ”faza de tranziție Varna”, din perioada eneoliticului mijlociu, fază pe care ea a considerat-o 

reprezentând o etapă finală, comună pentru culturile Sava și Hamangia, faza respectivă acoperind teritoriilor 

lor (Тодорова 1972, 39, 42, 44). De aici mai departe, H. Todorova a început să cerceteze intens vestigiile 

culturii Hamangia de pe teritoriul Bulgariei. 

În 1973-1974, Liubka Bobceva a început cercetările unei necropole tracice, aflată pe teritoriul satelor 

Cerna și Kragulevo și datată în epoca fierului timpuriu. În extremitatea de sud-est a sitului, mormintele au 

deranjat un strat de cultură aparținând unei așezări Hamangia (Димов 1988, 24; Димов 1992, 27). Așezarea 

a fost parțial distrusă și de arătură adâncă. Mai târziu, săpăturile au fost continuate de Ivan Vasilcin 

(Василчин 1998/1999, 56), care a recoltat cu atenție materialul arheologic din stratul preistoric distrus. 

Așezarea a fost datată în faza Hamangia II. 

În 1974, H. Todorova a cercetat o așezare a culturii Hamangia, distrusă complet. Așezarea se afla în 

locul numit ”Novite Lozea”, la 300 de metri de lacul Șabla, între lac și Șablenska Tuzla (turbărie). 

Cercetările au demonstrat că situl, care la început a fost considerat ca reprezentând două așezări diferite 

(Șabla I și Șabla II) constituie, de fapt, sectoare din aceeași așezare deschisă. Straturile de cultură au fost 

distruse complet din cauza lucrărilor agricole îndelungate și din cauza eroziunii solului. S-a păstrat numai 

substructura locuințelor de tip bordei (găurile parilor care reprezentau armătura pereților). Materialele, din 

care s-a păstrat o cantitate foarte mică, ilustrează procesul de simbioză dintre purtătorii culturilor Sava și 

Hamangia, începând cu neoliticul târziu și continuând până în eneoliticul mijlociu (Тодорова 1986, 78–79). 

Majoritatea materialului arheologic aparține fazei a IV-a a culturilor Sava și Hamangia (Slavchev 2004-2005, 
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13; 18, fig. 2), dar unele fragmente ceramice prezintă analogii cu cele din faza Usoe II (Славчев 2008, 45-

48, фиг. 2: 4–6; fig. 3: 1–5), marcând începutul locuirii acestei așezări de lângă orașul Șabla, datată în faza 

Hamangia II. 

În 1975 s-au desfășurat cercetări sub forma  sondajelor stratigrafice în așezarea din punctul 

Dulapkulak, lângă satul Draganovo, regiunea Dobrici. În stratul din eneoliticul mijlociu (faza Hamangia IV) 

au fost găsite o mulțime de fragmente ceramice cu suprafața lustruită, de culoare maro-cărămizie, decorate 

cu ornamente incizate, imprimate și cu decor în relief (Бонев/Димов 1985, 35–36). Mai târziu, cercetările au 

fost extinse, descoperindu-se locuințe incendiate, cu construcția din pari de lemn și lut bătătorit, precum și 

locuințe distruse de foc cu pereți din piatră și dimensiuni de 4.20 m x 5.60 m. A mai fost cercetată parțial o 

altă clădire cu pereți din piatră, precum și o probabilă stradă acoperită cu piatră. S-a constatat existența a 

două orizonturi chalcolithice, cu grosimea totală de 80-90 cm. (Димов 2009). 

În 1976, aproape de orașul Varna, în timpul ridicării Combinatului pentru Elemente de Construcție 

Prefabricate, Ivan Ivanov a condus săpăturile de salvare, cercetând trei morminte, din care două au fost 

distruse (Иванов 1978b, 81–85). După analiza descoperirilor, el a ajuns la concluzia că mormintele sunt mai 

timpurii decât cele din necropolele Varna (Иванов 1978а) și Devnia (Тодорова–Симеонова 1971), dar a 

subliniat asemănările privind poziția și orientarea scheletelor, dispunerea ofrandelor funerare, forma și 

dimensiunile mărgelelor de aur, motivele decorative de pe vase. Ivan Ivanov a găsit analogii pentru ceramica 

din aceste trei morminte în orizonturile III și IV ale tell-ului Goljamo Delčevo, comuna Dălgopol (datate de 

H. Todorova în eneoliticul mijlociu), printre materialele din orizontul I al tell-ului Vinița, regiunea Șumen 

(datat de Ana Radunceva la finalul primei jumătăți a chalcolithicului), cu materialul din cultura Maritza, 

orizontul I din așezarea Izvoare, precum și cu un vas - descoperire întâmplătoare din Dobrogea. Pe baza 

acestor date, el a datat mormintele din necropolă (care a intrat în literatura de specialitate sub denumirea 

Varna II) la sfârșitul primii jumătăți a chalcolithicului - Karanovo V (Иванов 1978b, 89–90). 

În 1974, H. Todorova a început cercetarea tell-ului Golemia Ostrov din lacul Durankulak. În 1978, 

pe malul de vest al lacului, în timpul săpării unui șanț pentru localizarea necropolei aferente, a fost 

descoperită o așezare cu un singur orizont de construcție, numită Durankulak - Nivata. Din aceasta așezare 

au fost cercetate trei bordeie. Aici, pentru prima dată, a fost atestată cea mai timpurie fază (I) a culturii 

Hamangia. Așezarea a funcționat și în timpul fazei următoare – Hamangia II (Димов 2003, 126-127; 

Тодорова 1984, 31). 

În perioada 1979 - 1990 a fost cercetată necropola preistorică de lângă satul Durankulak, regiunea 

Dobrici. O mare parte din mormintele acestei necropole datează din faza finală a culturii Hamangia. 

Necropola a fost publicată integral (Todorova 2002a) și oferă informații foarte importante pentru toate 

perioadele culturii, fiind folosită din momentul apariției și până la transformarea culturii Hamangia în cultura 

Varna, din perioada eneoliticului târziu. În perioada cercetărilor de la Durankulak s-a demonstrat clar că 

mormintele din necropola Varna II trebuie să fie atribuite fazei IV a culturilor Sava și Hamangia. 

În 1983, în timpul săpăturilor de salvare în punctul numit Koriata, aproape de orașul Suvorovo, 

regiunea Varna, Ivan Ivanov a cercetat parțial patru locuințe incendiate, pe o suprafața de 450 m.p., atribuite  

perioadei eneoliticului timpuriu. Cercetătorul considera că așezarea are două staturi, dintre care cel târziu (de 

sus) este complet distrus de lucrările agricole (Иванов 1984). În 1989 și 1990, săpăturile de salvare au fost 

reluate prin sondaje efectuate pe o suprafață de 350 m.p., fiind cercetate porțiuni din partea centrală a așezării 

(Иванов/Янчев 1991). În timpul acestor campanii au fost cercetate parțial cel puțin opt locuințe și două 

gropi menajere. Pe baza acestor cercetări, așezarea a fost datată în perioada eneoliticului mijlociu, respectiv 

faza a IV-a a culturilor Sava și Hamangia. 

O particularitate importantă a acestui sit arheologic este că pereții locuințelor au fost ridicați peste 

fundații de piatră. Toate locuințele cercetate au fost arse puternic, din cauza temperaturii ridicate tencuiala 

fiind asemenea cărămizii arse. Arhitectura de piatră din această așezare are analogii în tell-ul Golemia Ostrov 

de la Durankulak și în tell-ul de lângă orașul Provadia, datate la fel în perioada chalcolithicului mijlociu (la 

Durankulak acest mod de construcție a fost folosit în continuare și în perioada eneoliticului târziu). I. Ivanov 

a semnalat și existența unui zid de fortificație din piatră, cu grosimea de trei metri. 
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În 2010, P. Zidarov a efectuate cercetări geomagnetice în arealul așezării  iar în anul 2011 săpăturile 

au fost reluate sub conducerea lui V. Slavcev. De atunci și până în prezent se cercetează o construcție 

incendiată, interpretată ca atelier de ceramică. În 2018-2019 a început delimitarea nivelului de distrugere a 

unei alte construcții, cercertarea fiind în curs de desfășurare (Славчев 2018). 

Din 1995, sub conducerea H. Todorova au început cercetările arheologice în orizontul VII din tell-ul 

Golemia Ostrov, lacul Durankulak. Până în 2004 au fost cercetate patru locuințe și până astăzi a fost publicat 

planul parțial al suprafeței cercetate (Бояджиев 2004), precum și o mare parte din materialul ceramic 

(Slavčev 2004). În anul 2004 au fost cercetate parțial încă trei clădiri din orizontul VIII, atribuit fazei a III-a 

a culturii Hamangia (Тодорова 2005). După întreruperea săpăturilor, cercetările arheologice în tell-ul de pe 

Insula Mare Durankulak au fost reluate în anul 2015. Până în 2020 au fost cercetate integral o locuință din 

orizontul VIII și două locuințe din orizontul VII. De asemenea a fost cercetată parțial și o locuință din 

orizontul VIII (Вайсов, Славчев, Попова 2019). 

În perioada 2017-2018, Institutul Național și Muzeul de Arheologie al Academiei Naționale de 

Științe au organizat o campanie de amploare pentru actualizarea și completarea Hărții Arheologice a 

Bulgariei. Datorită activităților câtorva echipe s-au descoperit și au fost înregistrate noi situri arheologice 

care aparțin culturii Hamangia pe teritoriul regiunilor Varna și Dobrici. O echipă condusă de Gheorghi 

Ivanov a găsit două așezări pe teritoriul satului Obrociște - una din faza Hamangia III, iar a doua din faza 

Hamangia IV (Иванов и др. 2019, 627). În urma expediției conduse de Elena Vasileva au fost înregistrate pe 

teritoriul satului Bojureț, o așezare si un tell, locuite în faza Hamangia IV(Василева и др. 2018, 600). Echipa 

condusă de Petar Leshtakov a localizat două situri pe teritoriul satului Bozveliisko, datate în chalcolithicul 

mijlociu (faza IV a culturilor Sava și Hamangia) (Лещаков и др. 2018, 605). 

 În anul 2019, Victoria Petrova a întreprins săpături de salvare pe traseul unei conducte de gaze, lângă 

satul Vălcidol. Aici ea a cercetat trei complexe arheologice, materialul fiind datat în faza II a culturii 

Hamangia. Caracteristicile complexelor nu sunt edificatoare, fiind vorba, probabil, de periferia unei așezări. 

Până la începutul anului 2020, pe teritoriul Bulgariei sunt cunoscute 24 de situri ale culturii 

Hamangia. Pentru unele dintre ele dispunem numai de date incerte (vagi), obținute de neprofesioniști sau 

oameni care au efectuat diferite activități de construcție. Nu sunt puține siturile arheologice descoperite în 

urma postecțiunilor de teren, nefiind cercetate prin săpături arheologice sau sondaje stratigrafice. Practic, 

siturile cercetate prin săpături sistematice sau de salvare sunt numai șapte1:  

1. situl de lângă satul Vălcidol; 2. așezarea din punctul Dulapkulak, lângă satul Draganovo; 3. 

complexul arheologic lângă satul Durankulak, format dintr-o așezare, un tell și o necropolă; 4. așezarea 

Novite Lozia lângă orașul Șabla; 5. complexul format dintr-un tell și un centru pentru extracția sării (?) în 

punctul numit Solnitzata din orașul Provadia; 6. așezarea din punctul numit Koriata, lângă orașul Suvorovo; 

7. Necropola Varna II, lângă orașul Varna. 

  

 

 

VI.  STADIUL  ACTUAL AL CERCETĂRILOR  

 

 După un scurt “boom” în anii ’50 - începutul anilor ’60 ai secolului trecut, provocat de descoperirea 

noii culturi arheologice Hamangia, interesul pentu aceasta a scăzut brusc. La începutul anilor ‘80 s-au 

efectuat sondaje stratigrafice în câteva situri, care însă aparțin fazelor timpurii ale evoluției acesteia. Opinia 

                                                           
1 Din lista sunt excluse: tell-ul Sava - cercetat de elevi sub conducerea lui D. Zlatarski (care, la acea vreme, era profesor 

de școală) și M.Mircev (specialist în arheologia antică); situl de lângă satul Cerna (aici a fost cercetată o necropolă 

tracică și complexe preistorice nedocumentate); situl de lângă satul Izvorovo (aici a fost cercetată cetatea medievală și 

complexe eneolitice, neînregistrate); așezarea de lângă satul Placidol (cercetată prin sondaje, fără documentare); 

necropola din stațiunea ”Sveti sveti Konstantin i Elena” și situl din punctul numit Batareiata, lângă Varna (aceste două 

locuri au fost numai vizitate de arheologi, care doar au recuperat materialele scoase după ce complexele respective erau 

deja distruse în urma lucrărilor de construcții). 
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lui E. Comșa cu privire la trecerea treptată de la cultura Boian la cultura Gumelnița, negând orice 

continuitate între culturile Hamangia și Gumelnița, a fost acceptată, fără obiecții, de către cei mai mulți 

arheologi români2. Conform opiniei generale din arheologia românească, cultura Hamangia nu ar fi avut 

contacte directe cu cultura Gumelnița, întrucât și-a încetat existența odată cu venirea, pe teritorul Dobrogei, a 

comunităților din faza de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița. Această teză se întemeiază pe 

ideea că cultura Gumelnița se dezvoltă doar pe fondul culturii Boian. Arheologii români includ în arealul 

acesteia și Dobrogea de Sud, împreună cu țărmul occidental al Mării Negre. O altă opinie au lansat 

cercetătorii bulgari care consideră că, în zona Dobrogei și a țărmului occidental al Mării Negre, în epoca 

chalcolithului târziu, sincron cu cultura Gumelnița, s-a dezvoltat o cultură arheologică complet distinctă – 

Varna, care a apărut pe baza culturilor precedente Hamangia și Sava, ale căror caracteristici, în ultima lor 

fază de evoluție, s-au uniformizat. Acest lucru determină și diferențele cu privire la stabilirea cronologiei și 

periodizării relative: descoperirile care fac obiectul acestui studiu sunt interpretate de către cercetătorii 

români ca aparținând altor culturi (Boian sau Gumelnița – în funcție de particularitățile tipologice ale fiecărui 

material, indiferent de faptul că este vorba de obiecte recoltate din același sit, uneori chiar din același 

complex). 

 Motivul principal al acestor diferențe îl constituie lipsa publicării de suficiente materiale din 

complexe închise, cu context stratigrafic clar. Pe teritoriul Dobrogei de Sud și Longozei, interesul pentru 

geneza culturilor din chalcolithicul târziu a dus la cercetarea și publicarea mult mai multor descoperiri datate 

la sfârșitul culturii Hamangia, decât în Dobrogea de Nord. În România, în ultimii ani interesul este îndreptat 

spre evoluția din cea de-a ІІІ-a fază (Voinea, Dobrinescu 2002-2003; Voinea, Neagu 2006). Totodată, prima 

fază a culturii rămâne aproape necunoscută, despre ea existând doar un raport preliminar privind un sit de pe 

teritoriul României și câteva publicații preliminare despre Durankulak - Nivata de pe teritoriul Bulgariei. 

După editarea monografiei lui D. Berciu, dedicată culturii Hamangia, materiale din cea de-a doua fază nu au 

fost publicate. 

 Din câte se poate observa, cercetările dedicate culturii Hamangia sunt încă în etapa inițială, empirică 

– a acumulării de material, care poate permite procesarea și analizarea completă a acestuia. Deja au fost 

formulate direcții comune de interpretare, însă lipsesc analize ale unor probleme concrete, legate de diferitele 

aspecte privind sfârșitul acestor fenomene. Cunoscute numai prin rapoarte preliminare, materialele nu au fost 

publicate, ceea ce duce la o varietate de abordări atunci când acestea sunt incluse în schemele de periodizare. 

Situația se complică și mai mult din cauza lipsei de complexe publicate pentru întreaga cultură, în general. În 

prezent, singurul monument integral publicat este necropola de la comuna Durankulak, care prezintă o 

imagine completă a dezvoltării practicilor funerare a culturii Hamangia, de la apariție până la sfârșitul 

acesteia. Din păcate, acest caz rămâne izolat, iar informațiile bogate n-au cu ce să fie comparate. În această 

situație, numeroase probleme legate de cercetarea culturii rămân nerezolvate. Singurul fapt încurajator este 

că în ultimii zece ani au fost descoperite numeroase noi situri, atât pe teritoriul României (Voinea, Caraivan, 

Florea 2011), cât și a Bulgariei (Иванов и др. 2019, 627; Василева и др. 2018, 600; Лещаков и др. 2018, 

605). Aceste informații constituie o bază bună pentru cercetări viitoare. 

 

 

VII.   ARHITECTURA ŞI AMENAJAREA LOCUINȚELOR 

                                                           
2 Е. Comșa nu susținte mereu acest punct de vedere. În unele lucrări, domnia sa a susținut ipoteza (modificată ulterior 

de P. Hașotti), că în nordul județului Tulcea, de-a lungul Dunării, s-a răspândit un “tip de tranziție” a culturii Hamangia, 

apărut ca urmare a contactelor cu comunitățile aparținând fazei precedente a culturii Boian, care au asimilat parțial 

triburile hamangiene (Comşa 1987b, 44–45). Pe baza acestui tip s-a format “o variantă regională timpurie a culturii 

Gumelnița” (Comşa 1987b, 45, 50; Comşa 1997–1999, 47–48). Astfel, domnia sa a acceptat opinia lui D. Berciu, pe 

care el însuși o respinsese anterior, că există o variantă dobrogeană distinctă. În alte lucrări ale sale, însă, Е. Comșa 

revine la teza sa inițială (Соmşa 1990). 
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Ca la oricare altă societate timpurie de agricultori, așezările culturii Hamangia sunt durabile, 

amplasate în locuri care au corespuns cel mai bine cerințelor triburilor nou venite, ce au populat teritoriul de 

astăzi al Dobrogei. Sedentarismul acestor triburi este predeterminat de modul lor de viață, caracteristica 

principală a economiei lor fiind asigurarea necesarului de hrană. Populația era legată de terenurile arabile ce 

necesitau o îngrijire permanentă, din acest motiv oamenii nu puteau să-și permită ca între locul unde locuiau 

și terenuri cultivate să fie distanțe mari.  Activitățile economice predominante au fost agricultura și creșterea 

animalelor, iar vânătoarea, pescuitul și culesul au avut un rol secundar. Din această cauză, factorul de bază 

pentru alegerea locului de amplasare a așezării l-a reprezentat existența mijloacelor pentru producerea 

alimentelor - pământul bun pentru cultivat (fertil, ușor de prelucrat și cu un nivel înalt de umiditate), precum 

și pășunile întinse. Existența în apropiere a unor păduri eera obligatorie - pădurea fiind nu numai sursă de 

fructe sălbatice și vânat, dar și de materiale de construcție. Așezările preistorice sunt amplasate în imediata 

apropiere a unor izvoare și ape curgătoare, care satisfac nevoile populației de apă potabilă, apă de gătit și de 

spălat. Așezările culturii Hamangia respectă pe deplin aceste condiții, prezentând, de la bun început, unele 

trăsături specifice: majoritatea  sunt construite pe locuri ferite de vânturile nordice și, încă de la începutul 

populării pământului dobrogean, se observă foarte clar concentrarea populației în jurul lacurilor de apă dulce, 

apropiate de Marea Neagră (Димов 2003, с. 124). Probabil, aces lucru este legat nu numai de existența unor 

condiții pentru practicarea pescuitului - în lacuri și în mare - dar și de folosirea spațiilor întinse de apă pentru 

transport. 

Arhitectura culturii Hamangia reflectă nu numai nevoia locuitorilor de apărare împotriva forțelor 

naturii. Așezările apar și ca locuri pentru practicarea unui număr mare de activități economice (producerea 

uneltelor, îmbrăcămintei etc.), pentru stocarea alimentelor, producției meșteșugărești, diferite contacte 

sociale și practici de cult. Amenajarea interioară a clădirilor, fațada lor și compartimentarea spațiului locuit 

au avut scopul de a asigura și de a structura mediul în care s-au desfășurat activitățile descrise anterior. 

Astfel, tipul locuințelor, modul de construcție și planul așezărilor reflectă într-o mare măsură specificul 

locuitorilor, tradițiile lor, necesitățile și cerințele lor fața de ei înșiși și de societatea lor. 

În prima fază din dezvoltarea culturii Hamangia s-au constatat numai așezări îngropate și semi 

îngropate. Singura așezare cercetată din această perioadă pe teritoriul Bulgariei este cea din punctul 

Durankulak – Nivata, pe malul de vest al lacului Durankulak. S-au cercetat trei semibordeie, grupate 

compact în jurul unui centru pe o distanță de 3,00 - 3,50 m unul de altul. Au dimensiuni relativ mari pentru 

un asemenea tip de construcții, fiecare dintre ele reprezentând particularități individuale la compartimentarea 

interiorului, orientarea intrărilor și chiar modul în care s-a executat construirea.  

Bordeiul Nr. 1  este de formă ovală și are dimensiunile 7.80 x 5.40 m. Latura lui lungă este orientată 

pe axa nord-sud. Este îngropat la o adâncime variind între 0.50 - 1.10 metri. 

 

Plan de arhivă și fotografia a bordeiului semiîngropat nr. 1: 
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 Construcția are un mic antreu cu intrare dinspre nord și o încăpere de folosință comună, despărțită 

de antreu printr-un zid subțire de lut bătătorit. Antreul a fost folosit pentru depozitarea alimentelor într-o 

groapă special amenajată cu diametru de un metru, precum și pentru diferite activități casnice, care se 

executau pe o platformă joasă de lut cu dimensiuni 1.60  x 1 m. Această încăpere este despărțită de încăperea 

de folosință comună printr-un perete construit din două garduri de nuiele, distanța dintre acestea fiind 

umplută cu lut bătătorit. În centrul încăperii de folosință comună, pe podea este amenajată o vatră, de formă 

dreptunghiulară, cu o groapă nu prea adâncă în fața vetrei. Jumătatea de sud a încăperii este lipită cu lut 

albicios; probabil era folosită pentru dormit. Acoperișul a fost boltit. Construcția lui începe imediat de la 

nivelul podelei, constând din câteva rânduri de pari, care după aceea au fost acoperiți cu lut bătătorit, 

amestecat cu resturi vegetale - frunze și crengi mărunte (Димов 1982, 33-39). 

Bordeiul Nr. 2  este alcătuit din trei gropi ovoidale, legate între ele, orientate pe axa nord-est. Practic, 

acest bordei reprezintă o locuință semi-îngropată. Lungimea totală a clădirii este de 14 metri, iar lățimea de 

7.60 metri. Gropile sunt săpate la adâncimi variind între 1.20 până la 1.40 m. Intrarea este pe partea de sud. 

Vatra este amenajată în partea de sud a clădirii. Podeaua bordeiului era acoperită cu un strat de lut, de 

culoare galben-verzuie. În jurul gropilor erau ridicați pereți din lut bătătorit, cu înălțime de până la 1 metru și 

grosime între 0.40 și 0.60 m. Pe acești pereți se sprijină acoperișul - orizontal sau în două pante. Acoperișul 

este acoperit cu stuf și lutuit pe ambele părți (exterioară și interioară) cu lut (Димов 1988, 20-22). 

 

Bordeiul semi-îngropat nr. 2            Bordeiul semi-îngropat nr. 3  

  
Bordeiul Nr. 3 are o formă ovală neregulată cu dimensiuni 5.50 x 4.30 m. Latura lungă este orientată 

pe axa nord-est – sud-est. Este îngropat la o adâncime de 60-80 cm. Clădirea a fost afectată de câteva 

structuri ulterioare, vatra era amenajată în partea de est a clădirii. Locuința a fost împărțită în două încăperi 

cu un perete din lut bătătorit, având grosime de 35cm. Peretele respectiv este păstrat pe o înălțime de 43 cm 

(Димов 2003, 138-139). 

Despre arhitectura din faza a II-a a culturii Hamangia dispunem numai de date incomplete. Din 

această perioadă face parte o groapă menajeră din așezarea Durankulak-Nivata - Groapa nr. 4 (așa-zisa 

groapă pentru extracția lutului). Această groapă se afla  la aproximativ 10 m est de bordeiul nr. 3. Are o 

formă ovală, cu diametru de aproximativ 2.30 m și este îngropat la o adâncime de 0.70-0.80 m. Pereții sunt 

aproape verticali, partea lor de nord fiind deteriorată de o groapă mai târzie. La nord de bordeiul 1 a fost 

dezvelită fundația unor clădiri dreptunghiulare cu dimensiuni medii 5.00 pe 7.00 metri. Sub vegetalul actual, 

din aceste clădiri s-au păstrat numai bazele pereților, reprezentate prin șiruri de pari cu diametru de 10-15 

centimetri. Probabil așezarea a fost extinsă cu locuințe de suprafață (Димов 2003, 139-140; Димов 2014, 

62). 

În 2019, lângă satul Brestak, comuna Vălci Dol, regiunea Varna au fost cercetate două gropi cu 

forme asemănătoare cu cea descrisă mai sus  - groapa de lut de la Durankulak. Aici, ca și în cazul 

construcției de la Durankulak-Nivata, au fost descoperite numai fragmente ceramice și diferite obiecte mici - 
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unelte de silex și os. Și aici se găsesc urme din sisteme de încălzire și probabil, precum și la Durankulak, este 

vorba de gropi folosite pentru depozitare sau în alte scopuri decât locuire. Nu departe de gropi este 

descoperită o concentrare de tencuieli de perete arse puternic, dar fără urme de structuri. Se poate admite că 

gropile se aflau la periferia așezării compuse din locuințe de suprafață. Cu privire la tranziția de la locuințe 

îngropate și semiîngropate la construcții de suprafață în perioada fazei Hamangia II, putem trage concluzii 

indirecte pe baza cercetărilor așezării de lângă Șabla. Aici, în timpul săpăturilor sunt constatate substrucțiile 

unor construcții de suprafață fără urme de gropi și construcții îngropate. În timpul cercetării necropolei 

tracice de lângă satul Cerna au fost găsite gropi, dar cercetătorul sitului Ivan Vasilcin nu le numește bordeie 

și nu emite ipoteza că au fost folosite drept locuințe. De mai multe ori, însă, el menționează găsirea unor 

bucăți și fragmente de lutuială arsă puternic. Se pare că și aici așezarea a fost construită cu locuințe de 

suprafață, care aveau pereți din nuiele împletite acoperite cu lut.   

La ora actuală, faza a III-a a culturii Hamangia este slab cercetată pe teritoriul Bulgariei. În siturile 

din satele Izvorovo, Obrociște și Placidol dispunem numai de material cules la suprafață (sau din stratul în 

care au fost îngropate bordeiele medievale, ca în cazul satului Izvorovo). Observațiile făcute cu privire la 

tell-ul Golemia Ostrov de lângă Durankulak arată o dezvoltare ulterioară a conceptelor arhitecturale și de 

amenajare a teritoriului populat de purtătorii culturii Hamangia. Aici observăm o transformare completă a 

practicilor folosite până în acest moment, ceea ce a dus la mutarea locuințelor de pe terasa joasă a colinei de 

calcar, înconjurată din cele trei părți de meandrele râului. Noul loc, chiar dacă este expus vânturilor, oferă o 

vizibilitate largă asupra împrejurimilor, iar pantele abrupte asigură locuitorilor o bună fortificare naturală. 

Căutarea locului cel mai ferit are legătură, probabil, cu nevoia păstrării alimentelor adunate ca rezervă și 

organizarea unui adăpost sigur în cazul unui atac din partea vecinilor războinici. 

Partea cea mai înaltă a colinei este nivelată și construită conform unui plan elaborat în prealabil 

(acesta este orizontul cel mai timpuriu, al VIII-lea, al tell-ului). Clădirile sunt dreptunghiulare cu latura lungă 

orientată pe axa nord-sud și cu dimensiuni considerabile (până la 20 x 10 mm). Având în vedere urmele 

sporadice păstrate pe alocuri, în perioada în care se făceau construcțiile principale erau construite și unele 

clădiri din paiantă în care locuiau constructorii. Partea inferioară a pereților, în cazul construcțiilor 

principale, este clădită din pietre mari de calcar, plate, fără liant intre ele. Înălțimea acestui soclu diferă – de 

la trei la șase rânduri, de la 0.30 la 0.80 mm. La ora actuală din tell-ul Golemia Ostrov sunt cercetate numai 

trei clădiri plus încă una parțial, aparținând fazei a III-a a culturii Hamangia: 

 

Arhitectura de piatră a culturii Hamangia - orizonturile VII și VIII 
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Clădirea VIII/8. Dimensiuni 20 x 10 metri. Intrarea este pe partea de sud. Aici este amenajat un 

pridvor, care pe partea sa de est are două încăperi, cu podea din lut bătătorit, folosite ca depozite, iar pe cea 

de vest - o încăpere dreptunghiulară cu podea acoperită cu plăci de piatră. Nu este clar în ce scop a fost 

folosită această încăpere, perimetrul fiind deteriorat de o construcție mai târzie care a epuizat întregul 

conținut al stratului cultural. Încăperea de nord are dimensiuni considerabile - 13 x 7 m (măsurile sunt luate 

din interiorul încăperii). De-a lungul peretelui de vest (începând din pridvor) a fost amenajat un podium de 

lut cu o înălțime de 10 cm și cu o lungime de 8 m. În partea de nord a acestei încăperi, lângă peretele de est 

este amenajat un cuptor, cu baza pătrată și dimensiuni 1.50 x 1.50 m. În mijlocul încăperii, dar mai aproape 

de peretele de vest există o platformă pătrată din lut bătătorit, arsă intenționat, cu dimensiuni 1.20 x 1.20 m. 

Întreaga podea a clădirii este tencuită cu argilă. Construcția acoperișului este una complicată și este sprijinită 

de două rânduri de piloni din lemn masiv (diametru de 0.30-0.40 m. (Тодорова 2005, Вайсов, др. 2019, 39). 

Clădirea VIII/5. Clădire cu un singur compartiment, încăpere cu dimensiuni de aproape 8 x 5 m. 

Cuptorul și podiumul sunt lipite la peretele de est. 

 Clădireа VIII/12. Locuință cu o singură cameră,  încăpere cu dimensiuni de aproape 8 x 12 m. În 

colțurile de nord-est și nord-vest sunt ridicate platforme. Construcția acoperișului cel mai probabil era în 

două pante, suportată de stâlpi (Тодорова 2005). 

Clădireа VIII/25. La ora actuală este cercetată numai o parte din pridvor, în jumătatea de sud a 

clădirii, cu lățime de 7 m. Intrarea este dinspre sud, iar palierul este limitat din est și vest cu câte două 

încăperi gospodărești,cu pereți din lut bătătorit. Aceste încăperi sunt folosite ca locuri pentru stocarea vaselor 

de lut și cereale. 

La construirea clădirilor din orizontul VIII al tell-ului Golemia Ostrov, pentru prima dată în Europă 

continentală, a fost folosită piatra. Această tehnică nouă se afla în proces de experimentare de către purtătorii 

culturii Hamangia fiindcă aceștia, pentru a asigura o durabilitate mai mare, au construit pereți cu grosime 

mare (peste 40 cm, chiar în unele cazuri până la 90 cm), iar fundația este înaltă până la 80Cm. Piatra este mai 

rezistentă la umezeală și reprezintă un obstacol sigur împotriva vântului. Constructorii antici au combinat 

acest material, nou pentru ei, cu materialele folosite tradițional ca lemnul și argila, redând locuințelor 

rezistență și individualitate. Dimensiunile mari ale clădirilor arată că construcția complicată a acoperișurilor 

nu reprezinta un obstacol de netrecut pentru comunitățile Hamangia. Deoarece, după încetarea locuirii 

orizontului VIII, resturile de construcții au fost aproape în întregime epuizate de către locuitorii următorului 

orizont, pentru ridicarea locuințelor noi, existența construcțiilor cu etaj rămâne sub semnul întrebării. 
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Construirea așezării, conform unui plan elaborat dinainte, arată un grad înalt de organizare a societății și 

respectarea unor principii de construire și estetice general valabile. Evident s-a ținut cont și de normele de 

igienă, străzile între clădiri (cu lățime de aproximativ 1.20 m),  drepte și acoperite cu lut bine bătătorit, erau 

întreținute curate și fără să fie pline cu resturi - ceea ce se întâlnea foarte des în perioada eneoliticului târziu. 

Arhitectura în faza a III-a a culturii Hamangia reflectă schimbărilr majore care au avut loc în societate, 

precum și o evoluție remarcabilă a gândirii sociale. 

 

Majoritatea informațiilor de care dispunem cu privire la  amenajarea și arhitectura așezărilor culturii 

Hamangia pe teritoriul Bulgariei se referă la ultima fază – Hamangia IV. O cantitate semnificativă de 

informații a fost acumulată în timpul săpăturilor în tellurile Golemia Ostrov, de lângă satul Durankulak,  

Provadia-Solnițata și din așezarea Koriata, de lângă orașul Suvorovo. 

În timpul acestei faze pentru prima dată au apărut și fortificațiile destinate apărării așezărilor. 

Sistemului de fortificare al primului orizont al tell-ului Provadia-Solnițata, datat în chalcolithicul mijlociu, 

reprezintă o construcție care are un șanț și o palisadă de lemn și lut în care sunt încorporate două ziduri de 

piatră, amplasate una vizavi de cealaltă, cu bastioane care delimitează cele două porți ale sistemului de 

fortificație. Porțile sunt zidite fără liant. Șanțul și palisada înconjoară așezarea din toate părțile. Diametrele 

sunt respectiv de 98 - 100 m și 92 - 95 m. Suprafața teritoriului fortificat este în jur de 7000 m.p. Înălțimea 

medie a zidului defensiv era probabil de aproximativ 3 m, grosimea palisadei - în jur de 80 cm, iar grosimea 

zidului de piatră - peste 1 m. Bastioanele ies în afara limitelor zidului cu peste 2 m. Lățimea porților 

amenajate pentru intrarea în așezare este de aproximativ 2.40 m.  

 

Tell-ul Provadia – Solnițata, Municipiul Provadia:  

 
Îmbinarea dintre un zid de apărare și un șanț este un fenomen destul de des întâlnit în Peninsula 

Balcanică. În tell-ul Provadia-Solnițata, însă, pentru prima dată a fost folosită combinația lemn - piatră 

pentru construirea unui zid de apărare. Partea de piatră a construcției de apărare a fost deteriorată în timpul 

unui cutremur și a fost reconstruită ulterior, bastioanele fiind înlocuite cu doi pereți, care se îmbină sub un 

unghi de 90 de grade, având lățime de 1.20 m. În timpul construirii acestora, secțiunile șanțului din fața 

intrărilor au fost umplute cu pământ, iar șanțul propriu-zis a fost reconfigurat prin săparea unor ramificații 
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noi în așa fel încât să ocolească aceste locuri. Lățimea noului șanț este de la 0.70 până la 2 m, iar adâncimea - 

variază între 1 -1.50 m. Aceste reconstrucții au îngustat strada principală a așezării de la 2.40 la 1.30 m - 

dimensiuni care se potrivesc celor ale porților nou construite. 

Un cutremur ulterior a distrus partea reconstruită, iar fortificația a fost refăcută din nou. Adâncimea 

noului șanț (din cauza acumulării unui strat cultural nou în așezare) ajunge până la 2.50 m (Николов и др. 

2009, 66-71). 

Așezarea din locul numit Dulapkulak, lângă satul Draganovo, de asemenea a fost fortificată cu un 

șanț și val, dar numai dinspre nord, de unde era accesul spre ea. Partea cealaltă este apărată natural de 

versanții abrupți ai terenului pe care a fost ridicată așezarea (Димов 2009, 12). O situație similară avem în 

cazul așezării din punctul numit Koriata, de lângă orașul Suvorovo, despre care există informații că zidul de 

apărare din piatră avea grosime de 3 m. (Иванов, Янчев 1991) 

Compartimentarea interioară și modul de construire a așezării sunt cercetate cel mai complet la tell-

ul Golemia Ostrov. La fel ca în faza precedentă, și în timpul construirii orizontului VII a fost respectată o 

schemă foarte strictă, de organizare clară a spațiului locuit, cu străzi drepte. Aceste străzi, cu lățime variind 

între 1.20 - 1,40 m, înconjurau din toate părțile clădirea nr. VII/25. Laturile din vest și sud sunt pavate cu 

plăci de calcar, iar cea de est este acoperită cu lut în care sunt înfipte pietricele mai mici de calcar, cu forme 

neregulare. Periodic, străzile au fost reparate fiind acoperite din nou cu lut de culoare gri, bătătorit foarte 

bine, ajungând să aibă aspect cimentat. 

Locuințele din orizontul VII al tell-ului Golemia Ostrov marchează o dezvoltare a arhitecturii de 

piatră, care a apărut în faza precedentă (faza III) a culturii Hamangia. Precum în orizonturile inferioare, și 

aici locuințele au un plan dreptunghiular. Locuințele sunt masive, cu fundație, construită din plăci de calcar. 

Diferența între cele două orizonturi poate fi observată în privința dimensiunilor - pietrele folosite în acest 

nivel fiind mai mici atât ca grosime, cât și ca lungime. Grosimea zidurilor rămâne, însă, aceeași - 

aproximativ 60-90 cm. Se întâlnesc și ziduri de ambele laturi, golul dintre ele fiind umplut cu pietre și lut - 

asemănător cu tehnica pe care o cunoaștem din perioada romană mai târzie - opus emplectum. Deasupra 

pereților au fost ridicate, cu ajutorul mai multor tehnici - nuiele tencuite cu lut; chirpici de lut; din lut 

bătătorit, introduse între cele două fețe ale zidului (Boyadžiev 2004, 1-6). 

Numărul mare de lipituri de la podelele locuințelor (peste 70) confirmă existența îndelungată a 

orizontului (Тодорова/Димов 1996, 20). Până acum, din acest orizont sunt cercetate integral numai patru 

complexe și parțial încă două: 

Clădirea VII/5. Este situată peste clădirea VIII/5, folosind peretele de est al acestei locuințe mai 

vechi drept perete despărțitor pentru cea nouă, iar pe cel de vest - drept perete exterior. Dimensiunile 

construcției noi sunt de 20 x 7.5 m. Longitudinal, ea este împărțită în două de un perete de piatră, partea de 

vest fiind mai îngustă decât cea de est. Intrarea clădirii este dinspre sud. Partea de vest reprezintă o încăpere, 

care probabil era folosită pentru activități gospodărești și ca loc pentru depozitarea inventarului casnic. În 

colțul de nord-vest este amenajat un cuptor cu diametru de 1.10 m. Partea de est a clădirii a fost folosită 

pentru locuit. Suprafața de locuit este împărțită în două încăperi, dintre care cea de nord este mai mică. În 

această încăpere, adosată peretelui despărțitor din lut bătătorit a fost construită din piatră lipită cu lut o 

platformă dreptunghiulară, înaltă (de aproximativ 40 de cm) cu lungimea laturii de 2.30 m. . În partea de est 

a platformei (peretele de nord al încăperii sudice) a fost construit un cuptor cu plan rectangular, având 

lungimea laturilor de 1.60 m. Probabil, această cameră a clădirii avea destinație specială, aici fiind descoperit 

un fragment de lipitură de perete, decorat cu vopsea albă. La peretele de vest este lipită o platformă pătrată 

cu lungimea laturii de 2.10 m, iar la cea de est o altă platformă dreptunghiulară cu o lățime de aproximativ 

0,50 m și o lungime de 3.10 m. Partea cea mai de sud a acestei încăperi este despărțită cu ajutorul unor pereți 

din lut bătătorit în patru suprafețe pătrate de depozitare, fiecare dintre ele având o funcție specială. În una 

dintre aceste încăperi au fost descoperite vase ceramice, iar în cealaltă - depozite de cereale. Jumătatea estică 

a clădirii era probabil cu etaj, folosit pentru locuire și dormit. Din toate părțile (mai puțin cea sudică unde era 

amenajată intrarea) clădirea era înconjurată cu câte doi pereți paraleli, distanța între ei fiind de aproximativ 
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40 de cm. Este posibil ca pereții interiori să fi fost folosiți ca suport pentru construcția etajului, iar cei 

exteriori pentru amenajarea construcției acoperișului. 

Clădirea VII/8. A fost ridicată peste locuința VIII/8, folosind în întregime spațiul ei și toți pereții. 

Cele două încăperi pătrate de est sunt unite într-o singură încăpere, având podeaua acoperită cu plăci de 

piatră. Această încăpere era folosită ca debara pentru depozitarea ceramicii, iar vasele erau puse pe lavițe, 

lângă perete. În partea nordică, podeaua căldurii este supraînălțată și pe un strat de lut alb au fost aranjate 

trunchiuri de copac despicate, peste care era lipit un strat de lut. Cu ajutorul acestei tehnici s-a format o 

platformă arsă care periodic era lipită cu lut, după fiecare lipire platforma era arsă foarte bine, intenționat. Pe 

lungimea peretelui de vest este ridicată o altă platformă joasă (5-10 cm) cu lățime de 1 m. Această platformă 

era construită din plăci de calcar, lipite cu lut. 

Clădirea VII/12. Se află în sectorul de sud-vest al tell-ului și folosește pereții rămași din clădirea mai 

timpurie VIII/12. La fel ca și aceea, ea reprezintă o construcție unicamerală cu dimensiuni de aproximativ 

8x12 metri. Intrarea este amenajată dinspre sud, iar peretele sudic nu avea soclu de piatră, ci a fost ridicat în 

tehnica paiantei  - pari și nuiele împletite, lipite cu lut. 

 Clădirea VII/13. Din ea s-a păstrat numai o mică porțiune acoperită cu bucăți din tencuială de perete, 

arse puternic, care au fost dezvelite pe lungimea peretelui de piatră, în direcția nord-sud. 

 Clădirea VII/20. Se află la sud de clădirea VII/8. Și această construcție este unicamerală cu plan 

dreptunghiular, orientată cu pereții scurți pe axa nord-sud. Dimensiunile clădirii sunt 7 x 9 m. Cuptorul este 

cu plan pătrat și lungimea laturii de 1.20 m. Cuptorul a fost construit în colțul de nord-vest. Lângă peretele 

de nord, la o distanță de 1.50 m, la est de cuptor, la nivelul podelei a fost amenajată o platformă de lut cu 

suprafața arsă de mai multe ori (Slavčev 2004, 147). 

Clădirea VII/25. Este amplasată la nord de clădirea VII/8. Este o construcție unicamerală cu 

dimensiuni 7 x 6 m. Este o construcție cu destinație gospodărească și în ea existau câteva instalații pentru 

prelucrarea și depozitarea cerealelor - platforme de lut, spații de depozitare și pietre de râșnițe. În timpul 

uneia dintre refaceri, pe lângă pereții de est, cu ajutorul unor pereți mici din lut bătătorit, s-a delimitat un 

spațiu în care, în afară de cereale, au fost aranjate și vase ceramice (Вайсов и др. 2019, 40-41). 

Amănunțite și detaliate sunt și datele privind cercetările întreprinse în tell-ul Provadia-Solnițata. Aici 

au fost bine cercetate trei orizonturi din chalcolithicul târziu-nivelurile IV, III și II, din care cel de mijloc, 

probabil, reprezintă stratul de nivelare, deasupra căruia a fost construită următoarea așezare din nivelul II. În 

timpul săpăturilor s-au cercetat resturile a cel puțin patru clădiri, dintre care una a fost distrusă de către 

locuitori în urma unei folosiri îndelungate, iar celelalte trei au fost distruse în urma unui incendiu. Toate au 

un plan cu patru colțuri. Pereții lor sunt construiți din piatră sau din pari și nuiele împletite lipite cu lut. 

Podelele sunt din lut bătătorit. Acoperișurile sunt în două pante, acoperite cu paie. Cel puțin una dintre 

clădirile cercetate a avut etaj. 

Construcția 1. A fost cercetată o suprafață de aproximativ 80 m.p. în partea de sud-est a clădirii. 

Planul clădirii este dreptunghiular, latura lungă fiind orientată pe direcția sud-est - nord-vest. Clădirea este cu 

etaj. Primul etaj are cel puțin două încăperi – de nord-est și de sud-vest. Cea de nord-est, cu lățimea de 4.50 

m, avea o destinație gospodărească. În această încăpere au fost descoperite vase pentru păstrarea cerealelor și 

alte vase ceramice pline cu cereale, precum șu râșnițe. În compartimentul de sud-vest, lângă peretele de sud-

est, direct pe podea a fost construită o vatră - dimensiuni 70 x 35 cm. Pereții de nord-est și sud-est sunt din 

piatră, iar peretele despărțitor – din pari și nuiele împletite lipite cu lut. Peretele de sud-est este lat de 1.10 - 

1.30 m, iar lungimea este de cel puțin 10.50 m. Partea de nord-est are lungime de 5 m și reprezintă un zid cu 

două fețe, făcut din plăci de calcar cu dimensiuni variind de la 0.20 x 0,35 cm până la 30 x 40 cm., spațiul 

dintre plăci fiind umplut cu pietre mai mici. În partea de sud-vest au fost zidite patru blocuri mari de piatră, 

cu dimensiuni considerabile (de la 0,90 х 0,45 m până la 1,30 х 0,90 m). Peretele de nord-est are lățime de 

1.10 - 1.20 m. Din acest perete a fost cercetată o porțiune de 2.70 m. care reprezintă un zid solid din pietre 

plate (cu dimensiuni variind de la 15 x 17 cm până la 40 x 30 cm). Podeaua etajului inferior este din 

trunchiuri despicate cu lățime de 0.20 cm, dispuse paralel. Podeaua etajului doi este acoperită cu două 

straturi din lipitură de lut. Funcția încăperilor din acest nivel nu este clară. Aici este descoperită o cantitate 
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mare de vase ceramice și cel puțin patru pietre de râșniță (Петрова 2008, 227-242; Николов и др. 2009, 84-

86). 

 

Tell-ul Provadia – Solnițata: 

 
Construcția 2. Se află în partea de est a tell-ului. Din ea este cercetată o suprafața de 18 m.p. Probabil 

a avut patru laturi, iar pereții sunt construiți din pari cu nuiele împletite. Peretele de sud-est, orientat spre sud 

– sud-est, are lungime de 9 m. La baza are lățimea de 16 cm. Este construit din pari de lemn verticali cu 

diametru de 8 - 10 cm și trunchiuri despicate cu lățime de până 17 cm. Distanța dintre pari variază de la 10 la 

20 de cm. În jurul parilor există o împletitură de nuiele cu diametru de 1.5 cm. Construcția este lipită cu lut, 

amestecată cu pleavă, cereale și pietriș. Podeaua este din lut bătătorit cu grosime de 4 - 5 cm. Direct pe 

podea, la mijlocul peretelui de sud-est, a fost descoperită o platformă din lut tare, de culoare maro-deschisă. 

Lângă platformă, pe podea se află o piatră dintr-o râșniță (Николов и др. 2009, 71-72). 

Construcția 3.  Este cercetată parțial pe o suprafață de aproximativ 9 m.p.. Este dezvelită o parte 

dintr-un zid de piatră cu lungime de 1.80 m orientat nord-vest – sud-est. Podeaua este acoperită cu lut 

bătătorit, de culoare gri-cafeniu. Pe podea, la o înălțime de 7-10 cm față nivelul podelei, a fost amenajat un 

cuptor, de formă dreptunghiulară, având dimensiunile 1.40 x 1.45 m, cu deschiderea spre sud-vest. În fața 

gurii cuptorului exista o platformă cu lățimea de 14 - 15 cm (Лещаков 2008, 179-180). 

Construcția 7.  În colțul de sud-vest al clădirii cercetate a fost amenajată o platformă de lut bătătorit, 

cu înălțimea de 35 - 40 cm și de formă rectangulară (lungimea segmentului cercetat este de aproximativ 1.60 

m). Lângă această platformă exista o groapă pentru depozitarea cerealelor cu diametrul de aproximativ 53 

cm, săpată pe loc (Николов и др. 2009, 95-98). 

 

În așezarea din punctul Koriata, lângă orașul Suvorovo, s-au făcut săpături de salvare de două ori în 

secolul trecut - în 1983 și în 1989/1990. În timpul cercetărilor au fost dezvelite parțial resturile a opt clădiri și 

două gropi menajere. În urma cercetărilor s-a constatat că pereții clădirilor sunt ridicați pe un soclu de piatră 

(Иванов 1984; Иванов/Янчев 1991). Datele din aceste cercetări sunt foarte puține. 

Așezarea chalcolithică din punctul numit ”Koriata” lângă orașul Suvorovo: 

 

Suvorovo – cercetări actuale 
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De la reluarea cercetărilor și până acum este cercetată o clădire folosită ca atelier pentru ceramică. 

Clădirea are un plan în forma literei “Г” și este orientată spre cele patru puncte cardinale. Pereții de nord și 

de sud sunt din plăci de calcar și au grosime de 60-70 de cm. Pereții de est, vest și cel despărțitor între 

jumătățile de est și de vest sunt construiți din nuiele împletite, lipite cu lut. Încăperea de sud-vest este învelită 

cu plăci din calcar și este îngropată în teren la aproximativ 40 cm. Această încăpere era folosită ca depozit 

pentru producția finită de vase ceramice. Dimensiunile încăperii sunt 4.20 (în direcția nord-sud) x 2.20 m. 

Jumătatea de est a clădirii are lungime de 6.40 m și lățime de 4 m. Ea este împărțită în două încăperi, dintre 

care cea de sud este ceva mai mică (lungime de 3 m). În încăperea de nord aveau loc activitățile principale de 

olărit legate de pregătirea vaselor. Acolo au fost descoperite două platforme joase, cu dimensiuni 1.40 x 1.10 

m în colțul de nord-est și o altă platformă în colțul de nord-est, cu dimensiuni 1.10 x 0.90 m., care au fost 

lipite de peretele de vest. Cele două platforme au fost îngrădite pe o parte de pereți mici din lut bătătorit cu 

grosime de 4-5 cm -  cel de nord dinspre vest, iar cel de vest – dinspre nord. Peretele de lângă platforma de 

vest este decorat cu caneluri oblice. Între peretele de nord și platforma de vest exista o albie adâncă din lut, 

iar la sud de platforma de nord, peretele de lângă platforma de vest este decorat cu caneluri oblice. Între 

peretele de nord și platforma de vest există o albiere adâncă de lut, iar la sud de platforma de nord a fost 

construit un cuptor masiv cu diametru de 1.45 m., având vârful cupolei modelat sub forma de locuință. Sub 

ea exista o cameră de foc datorită căreia, pe acest segment, podeaua s-a lăsat în jos cu aproximativ 40 de cm 

- până la nivelul încăperii de alături dinspre vest. Probabil încăperea dinspre sud era folosită pentru uscarea 

vaselor, înainte de arderea lor. (Славчев 2019). 

 

Date privind folosirea zidurilor de piatră la construirea locuințelor avem și din cercetările efectuate în 

așezarea din punctul numit Dulapkulak, lângă satul Draganovo (Димов 2009, 13, 17). Spre deosebire de 

așezările enumerate mai sus, pentru tell-ul Sava lipsesc date privind folosirea pietrei în construirea 

locuințelor. Având în vedere cercetările efectuate la Șabla, putem spune că, probabil și aici, clădirile erau 

construite în tehnica paiantei - cu armătură de pari și nuiele împletite, care după aceea erau lipite cu lut. 

Prin urmare, comunitățile Hamangia au cunoscut o evoluție rapidă și semnificativă în domeniul 

construcțiilor de locuințe. De la construcțiile îngropate și semi îngropate în faza cea mai timpurie, se trece 
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foarte repede la construirea unor clădiri de suprafață, folosind lemnul și lutul care sunt materiale de 

construcții tradiționale pentru Peninsula Balcanică. Constructorii însă nu se opresc la aceasta. Începând cu 

faza Hamangia III, până la finalul culturii, piatra se impune ca un element de primă importanță în domeniul 

construcțiilor. Ea a fost folosită pe scară largă chiar și în locuri unde, în apropierea așezărilor, existau lemn și 

lut în cantități destul de mari - cum este cazul din Suvorovo. Aplicarea diferitelor tehnici de construcții în 

arhitectura exterioară și interioară a clădirilor devine o practică îndelungată și permanentă (Бояджиев 2000-

2005, 63-67; Boyadžiev 2004, 1-6). Chiar dacă există o schimbare drastică în aspectul și în modul de 

construire a locuințelor, totuși se poate observa o anumită continuitate în orientarea și compartimentarea 

interioară a acestora. Locuințele rămân cu plan prelungit pe axa nord-sud (cu mici abateri). În toate fazele 

culturii Hamangia intrarea era pe latura de sud. De obicei, în apropierea intrării erau amplasate încăperile cu 

destinații economice. Aproape în toate cazurile, încălzirea casei se realiza în centrul sau în partea de nord a 

locuinței. În imediata apropiere erau ridicate platformele. Tot în apropiere se afla o râșniță de piatră pentru 

măcinat.  

Dezvoltându-și cunoștințele în domeniul arhitecturii, meșterii neolitici devin din ce în ce mai abili în 

construirea locuințelor iar, în ultima faza a culturii Hamangia, încep să ridice și construcții cu etaj. Începe 

construirea după un plan special, elaborat în prealabil. Constructorii se ocupau într-un mod special și de 

spațiile dintre locuințe, străzile fiind acoperite cu piatră sau cu lut bătătorit. Periodic, aceste pardoseli erau 

curățate și renovate. Se observă foarte clar și tendința spre estetizare a interiorului clădirilor. Pe pereți au fost 

aplicate decorațiuni în relief sau desenate. Probabil că motivele decorative folosite se regăseau și pe vasele 

de mari dimensiuni, destinate stocării alimentelor, care au decor bogat, policrom.  

 

 

 

VIII.  DE LA MEŞTEŞUG LA ARTĂ – TRADIŢII ŞI INOVAŢII TEHNICE (CERAMICĂ, 

 PODOABE, PLASTICĂ) 

 

 VIII.1. CERAMICA 

 

Ceramica din siturile arheologice situate pe teritoriul României 

Analiza materialului ceramic, indiferent de perioada careia îi apartine, tinde tot mai mult să se 

constituie ca disciplină de studiu aparte, numită adesea ceramologie, direcţiile de cercetare depăşind cu mult 

limitele seriilor tipologice şi ale repertoriului de motive decorative. Investigaţiile interdisciplinare privind 

compoziţia chimică a pastei şi a coloranţilor, datarea absolută prin termoluminiscenţă sau reconstituirea 

lanţului tehnologic prin arheologie experimentală, toate i-au oferit arheologului noi criterii de analiză vizând 

structura pastei, tehnicile de modelare, finisare, ardere, decorare. 

Contextul arheologic constituie un element deosebit de important pentru analiza materialului 

ceramic. Astfel, între piesele de uz casnic şi cele cu destinaţie funerară se văd diferenţe clare privind calitatea 

pastei, dimensiunile şi forma vasului, motivele decorative. Acest criteriu, însă, are aplicabilitate restrânsă 

deoarece pentru materialul edit descrierile condiţiilor descoperirii sunt de cele mai multe ori lacunare sau 

chiar lipsesc.  

Degresantul nu poate fi considerat un criteriu de bază pentru o delimitare clară a categoriilor de 

pastă. Deseori, din aceeaşi pastă s-au confecţionat atât vase miniaturale, tratate îngrijit (lustruite, decorate) 

cât şi recipiente de mari dimensiuni, acoperite cu barbotină. În cazul ceramicii Hamangia, una din 

caracteristici o constituie tocmai folosirea aceluiaşi degresant - pietricele, pentru categorii de pastă diferite. 

Subliniem că, nu se poate stabili o relaţie directă între dimensiunea vasului şi calitate, cele miniaturale fiind 

modelate şi din pastă de calitate inferioară. Nici relaţia formă / calitatea pastei nu poate constitui un criteriu, 

deoarece aceleaşi forme (simple sau elaborate) au fost realizate din categorii de pastă diferite. De aceea, este 
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indicată o analiză punctuală a pastei, vizând puritatea şi omogenitatea acesteia, respectiv durata şi 

intensitatea arderii. În funcţie de criteriile menţionate au fost stabilite trei categorii de pastă:  

- categoria A: pastă omogenă, arsă complet; 

- categoria B: pastă cu impurităţi, bine frământată, arsă incomplet; 

- categoria C: pastă cu multe impurităţi, insuficient frământată şi arsă (se exfoliază) 

Procentul foarte redus al ceramicii din categoria C trădează o grijă deosebită a olarilor Hamangia 

pentru prepararea pastei, degresantul, de cele mai multe ori pietricele, fiind bine amestecat în pastă  (Voinea, 

Neagu 2006b).  

În privinta tehnicilor de modelare, datele de care dispunem se rezumă cel mai adesea la observaţii de 

genul „vase lucrate cu mâna” sau „vasul era modelat din mai multe părţi – fundul, jumătatea inferioară, 

jumătatea superioară şi gâtul - după care era introdus întro baie de lut.” (Berciu 1966, стр. 64). 

La o simplă analiză macroscopică a ceramicii pot fi identificate trei tehnici de modelare: la roată 

lentă, tehnica „sudării fâşiilor” şi modelarea prin presiune. Prima, cea mai elaborată, presupune folosirea 

unui dispozitiv mobil, de tipul roţii lente (tournette), realizându-se vase elegante, simetrice, cu profilul 

superior în „S”, pereţi subţiri, acoperiţi cu barbotină fină, puternic lustruită (pahare, străchini, fructiere şi 

vase cu gât înalt).  

În tehnica “fâşiilor sudate” au fost modelate vase uşor asimetrice, cu marginea dreaptă sau uşor 

evazată, angobă netezită / lustruită neglijent, înlocuită uneori, în exterior, cu barbotină. Tehnica rudimentara 

de modelare este trădată şi de gRadul ridicat de fragmentaritate, cele mai numeroase fracturi fiind pe liniile 

de “sudură” dintre două fâşii. De aceea, castroanele semisferice modelate în această tehnică s-au spart în mai 

multe fragmente ceramice decât paharele şi străchinile simetrice, chiar dacă pereţii celor din urmă sunt mai 

subţiri.  

Cea de-a treia categorie a vaselor modelate neglijent, prin simpla presiune asupra boţului de argilă, o 

întâlnim rar, mai ales exemplare din categoria vaselor miniaturale. Amprentele vegetale numeroase 

imprimate pe fundul vaselor, descoperite atât în aşezări (Cheia, Târgusor – „Urs”, Ceamurlia de Jos, Baia – 

„Drumul Vacilor”) cât si în necropole (Durankulak), demonstrează folosirea aceleiaşi tehnici de modelare, 

indiferent de destinaţia recipientelor. Profunzimea lor sugerează folosirea unui suport de modelare, separat 

de boţul de lut printr-o rogojină (Fig. 21). Simpla uscare a vaselor pe un astfel de „covoraş", împletit din 

fibre vegetale, nu ar fi lăsat amprente atât de clare, mai ales că unele exemplare sunt de dimensiuni mici. Prin 

urmare, doar printr-o presiune puternică, exercitată în timpul modelării, amprentele puteau fi atât de 

profunde. Această tehnică de modelare pare să fi cunoscut o largă răspândire în sudestul Europei, numeroase 

amprente de împletituri fiind semnalate şi în alte culturi neo-eneolitice. 

 

  Fig. 21:  Cheia – ceramică Hamangia și importuri Boian 
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Autor V. Voinea 

O caracteristică a ceramicii Hamangia III o constituie angoba de bună calitate, cel mai adesea de 

nuanţe închise (cenuşie / neagră), obţinută dintr-o argilă curată, foarte bine cernută sau spalată. Culoarea 

neagră, cu nuanţe albăstrui – metalizate, întâlnită doar pe suprafaţa exterioară puternic lustruită a unor vase 

elegante (suprafaţa interioară fiind de culoare cărămizie), aminteşte de aşa-numitul tip de angobă 

pseudofirnis din perioadele ulterioare Hamangia IV şi Varna I-III în compoziţia căruia intra pirolusita 

(Todorova, 1971, 68). În aşezări raportul numeric dintre ceramica cu angobă lustruită şi ceramica fără 

angobă este net în favoarea primei categorii, chiar şi în cazul vaselor acoperite cu barbotină, suprafaţa 

interioară şi marginea exterioară fiind bine lustruite. 

Spre deosebire de materialul ceramic descoperit în aşezările culturilor contemporane (Boian, 

Precucuteni, Marica), cel mai adesea ars secundar în interiorul locuinţelor incendiate, materialul ceramic 

Hamangia provine din complexe neincendiate (gropi, morminte, bordeie), fapt ce ne facilitează identificarea 

mediului de ardere. Predomină nuanţele închise - brun, cenuşiu, negru intens - ceea ce sugerează 

preponderenţa mediului reducător. 

O categorie aparte formează vasele de gătit, arse secundar – cel mai adesea de formă semisferică, cu 

suprafaţa exterioară cu pete de culoare cărămizie / bej / cenuşie, acoperită cu barbotină sau decorată neglijent 

cu incizii şi suprafaţa interioară brună / cenuşie, lustruită. Vasele cu suprafaţa negră în interior şi cărămizie în 

exterior au fost arse cu gura în jos, la temperaturi destul de ridicate. 

În general, culoarea ceramicii Hamangia trădează o ardere uniformă, realizată într-un spaţiu larg, 

special amenajat. Dovezi arheologice privind existent cuptoarelor de ars ceramic sunt foarte puţine. „În 

cuprinsul aşezării de la Techirghiol a fost descoperit şi un cuptor simplu de olărie.” (Comşa, Galbenu, 
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Aricescu 1962, 170). Raritatea descoperirilor de acest gen reflectă mai degrabă carenţe de cercetare decât 

practicarea unei arderi rudimentare (gropi acoperite). 

Ca şi în cazul decorului sau al plasticii, repertoriul de forme se înscrie în stilul Hamangia: aceeaşi 

preferinţă pentru forme mici, respectarea aceloraşi tipuri de forme, de la categoria vaselor miniaturale şi până 

la cea a vaselor de provizii, acelaşi principiu al simetriei, aceeaşi armonie a proporţiilor (raportul echilibrat 

între părţile vasului), aceeaşi preferinţă pentru forme ample, înalte (simple sau cu picior) şi evazate. Formele 

deschise cele mai frecvente sunt vasele tronconice cu marginea larg evazată de tipul străchinilor, 

castroanelor, platourilor („ligheane”), fructierelor cu picior înalt (Fig. 24). Predomină formele cu marginea 

larg arcuită spre exterior şi profil elegant în „S”. Mult mai rar apar străchini cu marginea dreaptă sau 

castroane simple, cu marginea înclinată spre interior. O categorie aparte o formează castroanele descoperite 

în context funerar (în necropolele Durankulak, Mangalia) – de dimensiuni mici, decorate pe pansă cu motive 

unghiulare imprimate şi incrustate cu pastă albă.  

Categoria vaselor închise este mult mai numeroasă şi mai variata tipologic: de la forme miniaturale si 

mici precum pahare (Fig. 26), vase bitronconice (Fig. 29) şi vase cu gât (“sticluţe”) (Fig. 22, 27), la castroane 

adânci şi boluri (Fig. 24 - 25), vase de provizii, simple sau cu gât (Fig. 28 - 29).  

 

Desenele grafice atașate de partenerul român, rezumate în panouri separate (fig. 24, 26, 29, 22, 25, 

29 etc.) ilustrează afirmațiile prezentate în text. 

- Desenele atașate urmăresc parțial secvența și numerotarea locurilor indicate în text. 

- Locul de origine al navelor trase în intervalul figurilor individuale este indicat prin diferite denumiri 

de litere după cum urmează: 

 

D - Durankulak necropolă;  

DI – Durankulak Insula Mare;  

M - Mangalia; 

CER - Cernavodă necropolă; 

CH – Cheia; 

CJ - Ceamurlia de Jos; 

L - Limanu; 

T - Târguşor – „Urs” 

TCH – Techirghiol 

B -  Baia - “Drumul Vacilor” 

IS - Isaccea; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 24 Ceramica din Ceamurlia de Jos, Baia, Mangalia, Limanu, Techirghiol, Târguşor – „Urs”, 

Isaccea, Cheia, Durankulak necropola, Durankulak Insula;  (Hamangia ІІІ) 
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Fig 26: Ceramica de la Ceamurlia de Jos, Baia, Mangalia, Limanu, Techirghiol, Isaccea, necropola 

Durankulak , Insula Mare Durankulak  (Hamangia ІІІ) (autori V. Voinea, G. Neagu) 
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Fig. 29 Ceramica de la  Baia, Târguşor – „Urs”, necropola Durankulak;  (Hamangia ІІІ) (autor V. 

Voinea) 
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Fig. 22: Ceramica din necropola Cernavodă, Limanu,  Mangalia (Hamangia ІІІ) (autor V. Voinea) 
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Fig. 27 Ceramica din necropola Durankulak, necropola Cernavodă, Limanu,  Mangalia (Hamangia ІІІ) 

(autorV. Voinea) 

 
 

Fig 28:  Ceramica de la Baia, Târguşor, necropola Durankulak   (Hamangia ІІІ) (autor V. Voinea) 
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Fig. 23   Ceramica de la Târguşor, Mangalia (Hamangia ІІІ) (autor V. Voinea) 

 

        
(foto V. Voinea) 

O categorie aparte o formează aşa-numitele recipiente de tip pithos, vase cu gât înalt şi capac 

„căciulă”, uneori prosopomorf (Fig. 30), decorate tectonic cu motive unghiulare („S”simplu sau înlănţuit), 

curbilinii, majoritatea descoperite în necropola de la Durankulak (Todorova, 2002). Atât forma cât şi decorul 

acestor vase trădează clare influenţe Sava, „moda” sudică reuşind să contamineze, începând cu faza 

Hamangia III şi comunităţile din regiunea Varna – Durankulak (Todorova, 1979, 39-40). 

 

Fig 30: Ceramica de la Baia, Târguşor, necropola Durankulak, Durankulak Insula Mare  (Hamangia 

ІІІ) 
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(autor V. Voinea) 

Acelaşi conservatorism îl regăsim şi în privinţa capacelor; omniprezent, capacul „căciulă” pare să fi 

fost destinat vaselor cu gât înalt, diametrul maxim nedepăşind 20 cm. Foarte rar apar şi capace conice, simple 

sau cu buton (Cheia). 

Recipientele folosite pentru servit de tipul străchinilor, castroanelor şi paharelor sunt cele mai 

numeroase, mai variate tipologic, atât în aşezări cât şi în necropole; au suprafaţa tratată îngrijit, acoperită cu 

angobă lustruită puternic. Nu întâmplator, pentru aceste categorii întâlnim şi cele mai multe subvariante – 

fragile, manipulate cel mai des, ele au cunoscut o evoluţie stilistică mult mai rapidă comparativ cu vasele de 

depozitare. 

Tot din categoria vaselor de servit fac parte şi vasele cu gât de dimensiuni mici, descoperite cel mai 

adesea în contexte funerare (Durankulak, Limanu, Cernavodă – Fig. 22). Forme elegante, unele decorate 

tectonic cu pliseuri, dispuse concentric în jurul celor patru proeminenţe de pe linia diametrului maxim, apar 

mai ales în morminte de bărbaţi, în timp ce, în mormintele de femei predomină vasele cu gât înalt şi capac 

(Todorova, 2002, Abb.110, 97). Această diferenţiere a formelor ceramice pe sexe se va accentua în 

perioadele următoare (Hamangia IV si Varna I – III): formele înalte (măsuţe - suporturi, fructiere cu picior 

înalt) sau cele închise de genul vaselor etajate în „patru colţuri” pentru mormintele de bărbaţi, formele 

deschise precum străchinile, castroanele şi platourile în morminte de femei. Totuşi, nu se poate stabili o 

regulă precisă, diferenţele de inventar funerar fiind mult mai complexe în funcţie de vârsta, ocupaţia 

defunctului. 

A doua categorie o reprezintă vasele de gătit de dimensiuni mijlocii, descoperite numai în aşezări 

(Târguşor – „Urs”, Cheia, Baia – „Drumul vacilor”): arse secundar, de formă simplă, semisferică sau cu gât 

scurt, cu suprafaţa exterioară acoperită cu barbotină / incizii şi cea interioară lustruită (Fig. 25). Având o 

destinaţie precisă, recipientele din această categorie nu au fost decorate îngrijit, iar forma lor s-a menţinut 
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mult timp neschimbată, fiind cea mai eficientă pentru repartizarea uniformă şi rapidă a căldurii în jurul 

vasului (Teodor 2001, Pl.10/8). 

Vasele pentru depozitare – platourile, fructierele, chiupurile – sunt mai rare, acoperite cu angobă fină 

şi decorate îngrijit. Se disting puţine variante, ceea ce sugerează că aceste forme erau modelate mai rar 

deoarece nefiind manipulate des, riscul de a se sparge era mult mai mic în comparaţie cu vasele de servit. 

Pentru transportul şi păstrarea lichidelor, formele cele mai potrivite par a fi vasele cu gât înalt şi 

capac „căciulă” numite şi pithoi. Ce simboliza personajul reprezentat pe capacul „căciulă” din mormântul de 

femeie M. 827 (Todorova 2002, Teil II, tab. 138:11 / Fig. 12) de la Durankulak ? Fără a îndrăzni să 

formulăm ipoteze fanteziste, credem că aceste reprezentări sunt strâns legate de conţinutul recipientelor în 

discuţie, considerat probabil un element vital (apă, lapte ?). Nu întâmplător, vasele în discuţie constituie cea 

mai numeroasă categorie de vase din mormintele Hamangia I -III de la Durankulak (Todorova 2002, 

Abb.110, 97). 

Decorul ceramicii Hamangia impresionează prin minuţiozitatea execuţiei: şiruri egale de puncte, 

liniuţe oblice sau mici triunghiuri ascuţite, dispuse într-o simetrie perfectă sau / şi pliseuri foarte fine, perfect 

paralele, acoperă suprafaţa exterioară a vaselor. Regăsim acelaşi stil sobru, dar perfect echilibrat, decorul 

fiind întotdeauna organizat dupa forma vasului. Şirurile verticale de puncte amplifică imaginea zveltă a 

paharelor, a picioarelor de fructiere sau arcuirea amplă a străchinilor. 

În cazul vaselor bitronconice, şirul orizontal de puncte sau liniuţe oblice delimitează simplu două 

planuri simetrice, fără alte elemente decorative. Pentru formele cele mai elegante (fructiere, capace 

„căciulă") suprafeţele circulare sunt decorate radial, exuberant, în mai multe registre. 

Nu lipsesc nici reprezentările antropomorfe, incizate sau / şi în relief, ca în cazul capacelor 

prosopomorfe. Regăsim acelaşi stil schematic, cu detalii, însă, suficient de sugestive – incizii care marchează 

ochii, nasul, barbă (?), elementele de coafură. Lor li se adaugă o siluetă umană incizată pe un fragment 

ceramic descoperit la Cheia. Sub influenţa „modei” sudice (Sava şi Boian/Marica), spre sfârşitul fazei 

Hamangia III se dezvoltă decorul incizat sub forma unor incizii adânci, paralele, dispuse în interiorul unor 

motive unghiulare (Voinea, Neagu 2006b). Nu întâmplător această tehnică de decorare o întâlnim mai ales pe 

forme de tradiţie Sava (vase cu capace de tip „căciulă”) şi Boian (castroane cu marginea dreaptă). 

Faza Hamangia III, cunoscută atât prin descoperiri funerare (Cernavodă, Durankulak, Limanu, 

Mangalia) cât şi prin cercetarea sistematică a unor aşezări cu un singur nivel de locuire (Ceamurlia de Jos, 

Baia, Cheia, Târgusor „Urs”) poate fi considerată faza „clasică” a acestei culturi, pentru celelalte faze 

descoperirile fiind punctuale, greu încadrabile cronologic. Chiar dacă pentru materialul ceramic publicat 

singurele contexte arheologice clare rămân mormintele de la Durankulak, totuşi, analiza directă a ceramicii 

de la Cheia ne-a permis să formulăm unele concluzii preliminare, urmând ca o analiză minuţioasă, 

interdisciplinară a acestor descoperiri să ne permită, în viitor, observaţii complexe şi precise privind procesul 

tehnologic (probe experimentale de ardere ce vor fi realizate pe eşantioane de argilă prelevate din aşezare), 

funcţionalitatea pieselor (analiză fizico-chimică a pastei), datarea absolută a complexelor arheologice pentru 

realizarea unei tipologii operabile cronologic. 

 

Ceramica din siturile arheologice situate pe teritoriul Republicii Bulgaria  

Toate vasele culturii Hamnagia sunt modelate cu mâna. Nu avem niciun fel de dovezi privind 

folosirea roatei olarului lente sau rapide, deoarece aplicarea angobei, lustruirea sau folosirea texturii 

grosolane a suprafeței, înlătură cu desăvârșire unor asemenea trăsături, chiar dacă ele existau înainte de 

finisarea suprafeței vaselor. Caracteristicile unor fragmente ceramice, care poartă urme de îmbinare prin 

lipire cu alte, înainte de ardere, ne face să credem că diferitele părți ale vaselor erau confecționate separat din 

benzi de argilă și ulterior efiind îmbinate între ele. 

 Aproape toate piesele ceramice au secțiune rotundă sau una apropiată și o simetrie pe axa verticală ca 

urmarea rotirii lor în procesul de formare. 

Decorarea vaselor ceramice reprezintă un indicator cultural și cronologic principal. Fiind un indiciu 

mai dinamic în comparație cu forma, decorul permite o datare mai precisă a complexului ceramic și este un 
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indicator regional. Motivele decorative sunt comune pentru teritoriul Europei de sud-est încă din perioada 

neoliticului timpuriu. Fără excepție, ele sunt geometrice fiind folosite de  comunitățile diferitelor culturi 

arheologice, iar pentru fiecare dintre ele este specifică predominarea unui motiv în comparație cu alte 

motive. Pentru fiecare areal cultural, sunt specifice și tehnicile principale de decorare. În diferitele perioade 

și pe teritorii diferite, raportul dintre motivele decorative folosite variază. 

În complexele ceramice culturii Hamangia - și mai ales în fazele ei mai târzii - motivele nu 

întotdeauna sunt redate în totalitatea lor. În majoritatea cazurilor lipsesc părți din jumătatea lor inferioară 

și/sau superioară. Aceasta particularitate este caracteristică pentru perioadă eneoliticului în care. din ce în ce 

mai mult se aplica principiul conform căruia partea este cea care redă ideea întregului motiv. Acest principiu 

va permite ca în decorarea vaselor să fie posibilă combinarea unor părți de motive diferite, ceea ce lărgește 

semnificativ arsenalul decorațiunilor folosite de olarii neolitici. Pe de alta parte, un asemenea mod de 

ornamentare este legat de o stilizare din ce în ce mai mare și de o dezvoltare a gândirii abstracte - procese 

care ating apogeul în perioada chalcolithicului târziu.  

Diferitele motive sunt combinate pe suprafața vasului într-o anumită succesiune – pe buză, mijlocul, 

baza etc., în felul acesta fiind formate unele scheme de ornamentare specifice. Pentru cultura Hamangia, 

aceste scheme au o particularitate caracteristică comună - motivele sunt grupate într-un brâu orizontal, care 

înconjoară corpul vasului în întregime. Ele însă pot fi dispuse și pe o suprafață circulară - cel mai des pe 

partea interioară a străchinilor și pe exteriorul capacelor. 

Decorarea vaselor se făcea de către olari după concepere vasului ca un întreg format din părți 

diferite. Această concepție se reflectă și poate fi observată în tratarea diferită din punct de vedere 

compozițional a buzei, gâtul, mijlocul, baza, etc. Fiecare parte a vasului este separată, fiind detașată de restul 

prin diferite tehnici - cu linii imprimate sau incizate, caneluri, cu un șir de linii aplicate cu unghia. În anumite 

cazuri separarea este graduală, realizându-se separarea suplimentară a diferitelor părți ale corpului prin 

câteva brâuri orizontale. Din când în când pe aceeași vas sunt aplicate doua sau mai multe scheme 

ornamentale. De fiecare data însă exista una de baza la care dimensiunile motivelor componente sunt mai 

mari. De obicei aceasta schema de baza este aplicata pe brâul cel mai larg. 

Combinarea schemelor decorative pe diferitele părți ale vasului formează compoziția ornamentală 

integrantă. Particularitățile compozițiilor depind de profilul vasului - cu cât sunt mai multe părțile integrante, 

cu atât mai complicată este compoziția ornamentală datorită regulii conform căreia fiecare parte separată este 

decorată într-un mod specific. În pofida acestei complexități aparente, în decorarea pot fi urmărite unele 

reguli foarte clare privind combinarea diferitelor scheme și compoziții decorative care sunt supuse unei logici 

specifice fiecărei cultura. 

Ceramica din faza I a culturii Hamangia descoperită pe teritoriul Bulgariei ne este cunoscută din 

cercetările întreprinse în așezarea de la Durankulak - Nivata. Sunt descoperite numai fragmente ceramice, dar 

nu și forme întregi. Mormintele din necropola aferentă așezării conțin foarte puține ofrande funerare - mai 

ales vase - de aceea nu pot fi definite foarte precis caracteristicile ceramicii, folosită în practicile funerare în 

cea mai timpurie etapă din dezvoltarea culturii. 

 În general, ceramica este divizată în trei categorii: fină, semifinăși grosieră. Vasele confecționate și 

folosite au culori închise - gri, gri-bej, gri-negru până la negru. Rar sunt întâlnite vase având culori deschise 

(nuanțe de roșu – portocaliu) - probabil ele au fost arse secundar schimbându-și culoarea inițială. Pentru 

degresant sunt folosite materiale ca nisip, șamotă și materiale organice pisate- pleavă sau pai. 

În grupul ceramicii fine există trei categorii principale de vase: cupe bitronconice, puțin adâncite, cu 

partea superioară cilindrică sau tronconică, străchini cu buza mai mult sau mai puțin evazată și cupe adânci 

cu buză înclinată spre exterior sau cu gât cilindric. Suprafața vaselor din această categorie este acoperită cu 

angobă bine lustruită. Toate vasele sunt decorate cu brâuri de caneluri, puțin reliefate și înguste, dispuse 

oblic, în forma de zigzag sau orizontal. Rar sunt combinate cu linii incizate orizontale, care delimitează brâul 

decorat. Uneori, cu același scop au fost decorate brâuri în care s-au realizat grupe de linii scurte, incizate 

vertical sau împunsături mărunte, sub formă de mici triunghi. Împunsăturile sunt de dimensiuni diferite - mai 
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mici, mai mari, amplasate oblic una fața de cealaltă sau parțial una peste alta, apărând în felul acesta o 

imitație vizuală de amprentă de șnur (Димов 1982, 42-44). 

În categoria ceramicii semigrosiere intră vasele în forma de vază, cu gât înalt, conic sau cilindric. 

Partea inferioară a corpului este decorată cu linii incizate verticale sau cu barbotină, organizată de asemenea 

vertical. Pe umerii vaselor cu caneluri mai late sunt aplicate motive geometrice simple. Din această categorie 

fac parte și capacele înalte, sub formă de cupolă / căciulă, care au un decor geometric bogat, formată din linii 

de împunsături triunghiulare, linii incizate scurte sau, mai rar, caneluri (Димов 1982, 44). 

Categoria ceramicii grosiere este reprezentată de cupe adânci, în forma de butoi, cu buzele lustruite 

pe partea exterioară. Pe restul suprafeței exterioare, oblic este aplicată barbotina. Părțile lustruite sunt 

separate de cele grosiere printr-o linie orizontală, incizată sau printr-un șir de împunsături aplicate cu unghia. 

Ceramica din faza Hamangia II este cercetată în cea mai mica măsură pe teritoriul Bulgariei. În afara 

necropolei de la Durankulak, nu există, până în prezent, alte materiale publicate.  

    
După cum am subliniat anterior, ceramica din mormintele de la Durankulak atribuite fazei Hamangia 

II este foarte puțină, iar formele și decorurile - extrem de standardizate, ca să pot fi folosite pentru o analiză 

mai detaliată și amănunțită. Se păstrează culorile închise ale vaselor - negru, gri-negru. În general s-ar putea 

susține că schimbarea formelor este una treptată și lentă, proporțiile formelor devenind mau armonioase. 

Forma bitronconică deja nu mai este așa de clar modelată. Scade folosirea canelurilor înguste și puțin 

adâncite în comparație cu ornamentul obținut prin imprimare. 

Având în vedere descoperirile din așezarea de lângă Șabla, putem spune că începe pătrunderea mai 

largă a decorului incizat, iar în repertoriul ceramic pătrund forme, caracteristici pentru cultura învecinată 

Usoe. Acestea sunt străchinile tronconice, larg deschise și cupe puțin adânci, cu mânere specifice în forma de 

bandă, cu proeminențe în  partea lor superioară (Славчев 2008, 45-58).  

 

Ceramica din faza Hamangia III este mai bine cunoscută datorită cercetării nivelului / orizontului 

VIII din tell-ul Golemia Ostrov de lângă Durankulak și numărului mare de morminte din necropolă aferentă. 

În mod convențional, ceramica este divizată în două grupe - fina și grosieră. În ambele grupe se 

păstrează culoarea închisă, caracteristică pentru fazele de trecere - negru, gri-negru, maro roșcat. Majoritatea 

vaselor din grupul ceramicii grosiere au fost arse secundar schimbîndu-și culoarea inițială și ajungând la 

nuanțe de gri-roșcat sau oranj-roșcat.  

În pasta vaselor din categoria ceramicii fine s-a adăugat ca degresant nisip, părticele mici de șamotă 

și calcar pisat mărunt. Suprafața lor este acoperită cu angobă lustruită. Se întâlnesc forme variate - de la 

platouri tronconice la ”sticle”- vase cu pansa sferică și gâtul înalt, cilindric. Predomină formele închise și 

înalte : tipuri diferite de pahare - cilindrice, conice, bitronconice. Diversitate mare întâlnim și în cazul 

cupelor adânci sau mai puțin adânci, care au forme foarte asemănătoare - cu pansa bitronconică sau ovoidală, 
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cu muchia buzei evazată spre exterior și gât tronconic. Sunt întâlnite des și străchini cu buza înclinată spre 

exterior. Sunt descoperite și cupe adânci, în forma de „butoi”.  

                
Atât în așezarea cât și în necropola de la Durankulak, partea inferioară a străchinilor începe să fie 

reliefată sub forma unui picior / inel gol în interior (Slavchev 2004, 26-27). În decorarea vaselor predomină 

impresiunile- sub formă de triunghi și ovale. Ele sunt organizate în linii, cu ajutorul cărora pe suprafața 

vaselor s-au conturate diferite motive geometrice - predomină motivele de formă unghiulară: triunghi, 

meandru unghiular, motive dreptunghiulare. În unele cazuri, liniile sunt duble sau triple. Există și cazuri în 

care, prin linii și impresiuni au fost umplute - spații decorate. Impresiunile propriu-zise sunt combinate cu 

caneluri - orizontale, verticale, oblice - care dublează aceeași motive. Decorul este elegant - diferitele părți 

ale vaselor sunt marcate prin linii realizate prin impresiune,  fiecare dintre spațiile delimitate în felul acesta 

era decorat în mod diferit; în jurul brâului cu decor au fost lăsate spații nedecorate, evidențiindu-se și mai 

bine motivele decorative.  

        
Un loc din ce în ce mai important încep să ocupe liniile incizate. Ele sunt folosite pentru conturarea 

motivelor pe diferite vase, dar au și un rol predominant în decorarea vaselor mari de provizii, pe care au fost 

desenate părți din meandre unghiulare. În același mod erau împodobite și capacele care acopereau aceste 

vase. Acest tip de piese - vase de depozitare cu capac - pătrund în complexul ceramic culturii Hamangia de la 

vecinii sudici - purtătorii culturii Sava - -aceștia, la rândul lor, moștenind tradiția din cultura precedentă Usoe 

(Todorova 2002, 96). 
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În cazul ceramicii depuse în morminte ca ofrande funerare, se observă o tendință, ce se va amplifica 

în ultima faza a culturii - miniaturizarea.  Special, pentru practici funerare, începe confecționarea unor copii 

miniaturizate a vaselor ”adevărate”. Aceste ”modele” sunt și ele lustruite și decorate foarte atent. Este greu să 

spunem dacă rolul de dar funerar este jucat de vasul propriu zis sau de conținutul lui. Meticulozitatea cu care 

erau confecționate copiile miniaturizate sugerează mai degrabă prima ipoteză. 

În pasta ceramicii grosiere a fost adăugat nisip, șamotă de dimensiuni mai mari și un degresant 

organic pisat. Suprafața vaselor nu este acoperită cu angobă, pe exterior sunt lustruite numai brâuri înguste 

sub muchie gurii și deasupra fundului. Restul suprafeței nu este netezit sau este acoperită cu barbotină. 

Folosirea benzilor în relief este foarte rară. Toate vasele descoperite până la ora actuală sunt cupe adânci, sub 

formă de „butoi” turtit și alungit (Slavchev 2004, 27). 

 Importurile ceramice, descoperite în timpul săpăturilor, confirmă contactele intense, deja constatate 

pe teritoriul României între purtătorii culturii Hamangia și triburile din cultura Boian - faza Vidra 

(Berciu/Morintz/Roman 1959, 95-98; Berciu/Morintz 1959, 105; Berciu 1961,78; Berciu 1966, 77-78). Un 

rol important în schimburi l-au jucat și legăturile cu teritoriile sudice – respectiv cu comunitățile din arealul 

culturii Sava (Slavchev 2004, 27-28). 

 

Ceramica din faza Hamangia IV este subdivizată în două grupe mari: fină și grosieră. Analiza 

microscopică a probelor colectate de pe fragmente ceramice din  tell-ul Sava, Provadia și așezarea lângă 

Suvorovo, arată că meșterii antici respectau unele scheme tehnice și tehnologice. Chiar dacă locuiau în 

regiuni diferite din punct de vedere natural și geografic, olarii din așezările chalcolithicului mijlociu, 

menționate anterior, căutau materii prime similare pentru confecționarea vaselor ceramice. Ca rezultat, 

asemănările între complexele ceramice se constată nu numai la nivel tipologic formal - forme și compoziții 

decorative, dar și la nivel tehnologic - tipuri de argilă folosită, degresanți și angobe (Костов/Славчев 2005). 

Este impresionantă marea apropiere între caracteristicele tehnologice ale vaselor din categoria 

ceramicii fine din tell-ul Golemia Ostrov și așezarea din locul numit ”Koriata”, lângă Suvorovo. După 

indicatorii tehnologici, vasele din cele două complexe ceramice, practic, nu pot fi deosebite între ele. Nu 
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există diferențe în ceea ce privește tipul, cantitatea și raportul degresanților, modul de prepare a pastei, 

aplicarea angobei, tratarea suprafețelor și gama coloristică. Evidentă este tendința de folosire a culorilor 

deschise - galben, maro deschis, roșu-oranj. Raportate la suprafața colorata în felul acesta, ornamentele, care 

sunt umplute cu vopsea albă, se detașează deosebit de contrastiv. Pentru degresanți în pasta sunt adăugate 

nisip și șamotă. Degresarea argilei cu elemente organice nu este folosită pentru vase din categoria ceramicii 

fine. Într-o anumită măsură, ceramica din tell-ul Sava, se deosebește tehnologic de vasele din siturile 

arheologice descrise mai sus. În comparație cu ele, în pastă era adăugată o cantitate relativ mai mare de 

degresanți (dacă la Golemia Ostrov și Suvorovo degresantul reprezintă ¼ din cantitatea pastei, la Sava acest 

raport ajunge la 1/3). Diferă și caracterul degresantului - dacă în primele două complexe șamota și nisipul 

sunt în cantități aproape egale, la Sava cantitatea adăugată de nisip este de două ori mai mare în defavoarea 

șamotei. Nisipul folosit este cu particule mai mari decât la vasele din siturile Golemia Ostrov și Suvorovo, 

iar șamota nu este pisată mărunt, particulele putând ajunge la 1,5-2 mm. Pasta vaselor din tell-ul Sava este 

mai prost frământată, se întâlnesc bucăți neomogenizate, pasta fiind mai friabilă, spre deosebire de ceramica 

de la Golemia Ostrov și Suvorovo care lasă impresia de omogenitate. La fel și calitatea angobei – în 

complexul ceramic Sava este inferioară - legătura cu pereții vaselor este mai slabă, se desprinde ușor, spre 

deosebire de cea din siturile amintite anterior. Acest fapt se datorează pe de o parte prezenței unor impurități 

în pasta folosită pentru acoperire, iar pe de alta, grosimii mai mari a straturilor de angobă aplicată. Un factor 

suplimentar pentru aderența proastă între pereții și acoperirea  este și lustruirea relativ mai neglijentă - pe 

suprafața vaselor de la Sava, foarte des se pot observa urmele instrumentului folosit la netezire, care nu au 

fost înlăturate de o a doua lustruire suplimentară.. De aceea, pereții vaselor de la Sava cu forme asemănătoare 

vaselor descoperite în telluri-le Golemia Ostrov și Suvorovo, au o grosime medie mai mare cu aproape 1 

mm. 

Deși reduse numeric, există și alte descoperiri în arealul respectiv care ne oferă material pentru 

observații importante asupra tehnologiei vaselor ceramice. Indicatorii tehnologici ai formelor păstrate în 

așezărea de lângă lacul Șabla se apropie de cei ai ceramicii din tell-ul Sava. Ei se deosebesc numai după 

caracteristicile degresanților adăugați - nisipul este în cantitate mai mică și cu particule mai mici 

(caracteristici după care ceramica de la Șabla seamănă cu vasele din Insula Mare - Durankulak și de la 

Suvorovo, iar pasta este și mai prost amestecată - are bucățele mai mari și este și mai friabilă. Din cauza 

acțiunii îndelungate a vântului și a ploii asupra materialului descoperit la Șabla, observațiile privind 

prelucrarea suprafeței nu pot fi egale cu cele făcute în celelalte complexe. Totuși, din fragmentele ajunse la 

noi, se poate formula concluzia că angoba de la Șabla este de calitate inferioară fața de cea din Insula Mare – 

Durankulak și de la Suvorovo. Aproape identică este situația ceramicii descoperite în locul numit 

”Batareiata”, lângă Varna. Se poate spune că angobarea vaselor are o calitate și mai proastă, chiar dacă 

ceramica a fost conservată într-un mediu natural mai bun decât cel din așezarea de lângă Șabla. 

                                    
Există și o anumită diferența între complexul ceramic din necropola tell-ului Golemia Ostrov pe de o 

parte și vasele din necropolele ”Aveti Sveti Konstantin i Etena” și Varna II. Chiar dacă ceramica primului sit 

coincide pe deplin cu indicatorii tehnologici din al doilea și al treilea complex, destul de des se întâlnesc și 

vase arse superficial. În majoritatea cazurilor, datorita arderii la temperatură mai scăzută, angoba a căzut de 
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pe vase. Indiferent de diferențele de temperatură, degresanții sunt aceeași, ca și la vasele cu ardere de bună 

calitate. 

 

  
Pentru ultima fază a culturilor Hamangia și Sava au fost identificate 40 de forme pentru vasele din 

categoria ceramicii fine, 34 din ele fiind înregistrate în așezări (84%), iar 30 în necropole (75%). Deoarece 

siturile au fost cercetate pe suprafețe diferite, iar în unele dintre cazuri, materialul ceramic descoperit nu a 

fost adunat și păstrat în întregime, datele comparative pentru complexele ceramice analizate au un caracter 

provizoriu. În total, pentru cele patru așezări cercetate pe o suprafață mai mare - Tell-ul Golemia Ostrov, 

Provadia-Solnițata, - Sava, așezarea de lângă Suvorovo - și necropola aferenta tell-ului Golemia Ostrov, sunt 

opt forme comune: străchini cu umăr cu prag și partea inferioară tronconică, cupe puțin adânci cu prag și 

partea inferioară tronconică, cupe puțin adânci cu profil în formă de „S”, cupe sferice adânci, cupe adânci cu 

gât cilindric și mijloc sferic, vase în forma de vază cu gât cilindric și pansă sferică, capace cu cupolă 

semisferică și marigine înaltă, suport cu partea superioară plată și partea inferioară tronconică. Aceste forme 

reprezintă 33,33% din totalul vaselor de la Golemia Ostrov,  aparținând ceramică fine, pentru tell-ul 

Provadia-Solnițata - 38,4%. pentru tell-ul Sava- 44,44%, pentru așezarea Suvorovo - 47,06%, iar pentru 

necropola de lângă tell-ul Golemia Ostrov- 26,67%. Din numărul total de forme înregistrate în așezările din 

ultima fază a culturilor Sava și Hamangia, cele din categoria ceramicii fine reprezintă 23,53%. 

În privința tehnologiei ceramicii grosiere nu se observă diferențe mari între așezările cercetate (Tell-

ul Golemia Ostrov, tell-ul Sava, Suvorovo, Shabla și Batareiata). Se poate spune că, pasta ceramicii grosiere 

din așezările Sava și Shabla este ceva mai prost frământatădecât cea din restul siturilor cercetate (se observă 

mai multe bucățele cu dimensiuni mai mari), dar și această concluzie nu este foarte sigură, ceramica fiind 

păstrată în cantități foarte mici - două vase din situlSava și doar câteva zeci de fragmente ceramice din situl 

Șabla. În afară de nisip, șamotă și pietricele mici, ca degresant erau adăugate elemente organice pisate 

mărunt. 
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Pentru ultima fază a culturilor Sava și Hamangia sunt separate 9 forme de vase din grupul tehnologic 

ceramicii grosolane. Toate aceste forme sunt înregistrate în așezări. Din tell-ul Golemia Ostrov lângă satul 

Durankulak provin 7 forme (77,78%), din tell-ul Provadia-Solnițata provin 5 forme (55,56%), din așezarea în 

locul numit “Koriata” lângă Suvorovo provin 4 forme (44,44%), din tell-ul Sava provin 2 forme (22,22%), 

din așezarea lângă orașul Șabla provine o singura formă (11,11%) și din așezarea în locul “Batareaiata” lângă 

orașul Varna provin 2 forme (22,22%). Cel mai probabil, din cauza numărului mic de descoperiri din 

ultimele două șantiere, nu sunt constatate forme comune pentru toate cele patru obiective arheologice. 

Dintre toate formele ceramice – 49 - înregistrate în șantiere din ultima fază a culturilor Sava și 

Hamangia, în tell-ul Golemia Ostrov sunt descoperite 31 (63,27%), în necropola aferentă - 30 (61,22%), în 

așezarea de lângă Suvorovo - 28 (57,14%), în tell-ul Provadia-Solnițata - 23 (46,94%), în tell-ul Sava - 20 

(40,82%). Dintre acestea, comune pentru cele patru șantiere sunt 8 (16.33%). Chiar dacă, la prima vedere nu 

există asemănări între complexele ceramice, diferite ca număr de forme comune și raportul dintre ele, 

diferențele nu sunt, totuși, chiar așa de mari la nivel cantitativ. La o cercetare mai detaliată, se poate constata 

cu ușurință că formele comune pentru cele patru așezări și necropolă sunt practic acestea, respectiv cele care 

se întâlnesc cel mai des în fiecare dintre complexele ceramice analizate. Vasele descoperite în siturile 

respective care au aceste forme comune, , reprezintă nu mai puțin de 80% din fiecare complex ceramic în 

parte. Mai mult, vasele cu forme mai rare, se întâlnesc numai într-un singur sit, fiind de obicei exemplare 

unice. Normal, ele ilustrează specificul local, gusturile diferiților meșteri sau utilizatori. În cazul necropolei 

aferente tell-ului Golemia Ostrov situația este diferită. În majoritatea lor vasele descoperite în acest sit sunt 

copii miniaturizate ale unor vase de uz comun. Datorită dimensiunilor lor mai mici, variabilitatea formelor 

este mai mare, cea ce se datorează faptului că cea mai mica mișcare neatentă a meșterului duce la o 

schimbare semnificativă formei vasului. În afară de aceasta, miniaturizarea vaselor înseamnă și 

imposibilitatea redării unor particularități ale formei lor. Această ipoteză este confirmată și de faptul că 

vasele miniaturale sunt descoperiri (exemplare) unice. Deosebit de caracteristice pentru faza a IV-a culturii 

Hamangia sunt suporturile în secțiune rotunde sau pătrate.  
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Până de curând, datorită descoperirilor din necropolele Durankulak și Varna II, se credea că ele se 

întâlnesc numai în complexe funerare (Todorova 2002, 86-87). Numărul mare de exemplare de acest gen, de 

o mare varietate tipologică, descoperite în așezarea de lângă Suvorovo, impune reconsiderarea acestei 

interpretări. Se pare că vasele cu această formă au fost folosite și în ritualurile,  religioase ale comunităților 

Hamangia, altele decât cele funerare. 

În cadrul formelor ceramice din tell-ul Sava,  străchinile par să lipsească cu desăvârșire.. Între 

numeroasele fragmente și vase întregi descoperite până acum pe acest șantier, numai trei pot fi incluse în 

acestă categorie- două fragmente de străchini cu marginea evazată și partea inferioară conică și o strachină 

având formă tronconică. Spre deosebire de acestă categorie, vasele din grupul cupelor, puțin adânci sunt 

extrem de numeroase. 

 

 

                                         
Este important să subliniem că, aproape din fiecare grup de forme, aparținând categoriei ceramicii 

fine, se întâlnește cel puțin o formă în toate siturile analizate - străchini cu marginea evazată și partea 

inferioară conică, cupe puțin adânci cu marginea evazată și partea inferioară conică, cupe puțin adânci, cu 

profil în forma de “S”, cupe sferice adânci, cupe adânci cu gât cilindric și pansă globulară, capace cu cupolă 

semisferică și margine înaltă, suporturi cu partea superioară plată și partea inferioară conică. 

Chiar dacă colecțiile ceramice analizate cuprind un număr restrâns de piese, evoluția unora din forme 

mai timpurii descoperite în același spațiu poate fi urmărită comparativ. . De exemplu, se poate observa 

geneza străchinilor cu marginea evazată și partea inferioară conică (vezi Berciu 1966, 65, fig. 20: 2, 3, 77, 

fig. 36), a străchinilor cu profilul în formă de “S” (vezi Berciu 1966, 204, fig. Fig. 107: 6, fig. 108: 5), a 

cupelor puțin înalte, cu marginea evazată și pansa în formă de cilindru, baza tronconică (vezi Berciu 1966, 

202, fig. 104, fig. 105: 5), a cupelor de înălțime mică, cu marginea evazată și pansa  având aspectul unei 

sfere turtite (vezi Berciu 1966, 202, fig. 104: 1, 2, 4, 204, fig. 108:1-4, 206, fig 109Ș 1,4, 229, fig. 136: 6; 

Todorova et al 2002, Tab. 8, 5, 6), a cupelor tronconice (vezi Berciu 1966, 65, fig. 20: 4, 68, fig. 25, 70, fig. 

28, 1; Volschi/Irimia 1968, 71, fig. 42), aaharelor cilindrice (vezi Berciu 1966, 67, fig. 23: 3, 8, 9; 
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Volschi/Irimia 1968, 54, fig. 13), a celor cu pereții ușor arcuiți (vezi Berciu 1968, 76, fig. 33: 4) și posibil a 

capacelor sub formă de cupolă semisferică cumarginea înaltă(vezi Berciu 1966, 69, fig. 27: 2); din categoria 

ceramicii fine a cupelor de înălțime mică, cu forma asemănătoare unei sfere alungite (vezi Berciu 1966, 19, 

fig. 7: 1, p. 20, fig. 8: 1) și a cupelor înalte tronconice (vezi Berciu 1966, 19, fig. 7: 4) Categoria ceramicii 

grosiere este legată, fără îndoială, de materialul ceramic al Hamangia III. Proveniența tăvilor cilindrice, 

platourile tronconice, cupelor de înălțime mică și margine evazată, pansă cu aspect sferic-turtit, aparținând 

ceramicii fine, trebuie căutată în complexul ceramic al fazei III culturii Sava (vezi Тодорова и кол. 1975, 

124, т. 10: 2, 7, 130, т. 16: 4; Тодорова 1968, 114, рис. 37: 1, 2, 5, 115, рис. 38: 10)3 Una din caracteristici  

în formarea recipientelor de forma vazelor cu gât cilindric și mijloc sferic, descoperite în așezarea “Koriata” 

lângă Suvorovo și în tell-ul Sava este existența unui prag, de lățime mică, situat între gât și pansă. O altă 

caracteristică este alungirea ușoară a pansei, Aceste firme sunt similare cu cele mai timpurii, cunoscute în 

așezările  datate tot în faza de tranziție a culturii Sava (vezi Тодорова и кол. 1975, 124, т. 10: 2, 7; 130, т. 

16: 4, 8; Тодорова 1986, 114, рис. 37: 1, 2, 5, 15; 115, рис. 38: 10, 12). 

 

 

                                                   
Apariția cupelor cu înălțime mică și cu profil în forma de “S” precum și a cupelor înalte cu gât 

cilindric și mijloc bombat din categoria ceramicii fine, ar trebui să fie legat de influența culturii Precucuteni-

Tripolie A. Asemenea forme sunt întâlnite foarte des în arealul ei, în ultima fază  (Precucuteni III sau Tripolie 

A 2) și sunt rezultatul unei evoluții tipologice îndelungate (vezi Макаревич 1952, табл. І: 13, 14, 18; Vulpe 

1957, 58, fig. 17: 1; 61, fig. 22; 67, fig. 33: 3; 69: fig. 35: 1, 2;. 77, fig. 47: 1; 99, fig. 66: 2, 3; Пассек 1961, 

76, рис. 17: 1, 6. 3; Маркевич 1973, рис. 4: 3, 4, 14; Marinescu–Bîlcu 1974, fig. 54: 9; fig. 55: 8; fig.57: 4; 

Бурдо 1983, 14, рис. 3: 3; Маркевич 1990, 37, рис. 6: 1, 2, 4, 5, 7, 9; 38, рис. 7: 3–6, 8, 10–12, 17, 20; 

Бурдо 1998, 84, рис. 1: 41, 42, 44, 45). 

                                                           
3  Pe de altă parte, apariția platourilor tronconice și a cupelor puțin înalte cu marginea evazată și pansă cu aspect sferic-

turtit în ceramica culturii Sava se datorează, probabil, contactelor cu cultura Marița pentru care, aceste forme ceramice 

au fost caracteristice încă de la începutul chalcolithicului mijlociu (vezi Leshtakov 1997a, fig. 5: 3, 4; Leshtakov 1997b, 

fig. 10: 3, 4; fig. 11: 1–3, 6; fig. 12a: 1–4; fig. 16: 8; fig. 17: 1; fig. 18: 5; fig. 19: 2; fig. 22: 4; fig. 33: 5, 7). Aceași 

situație poate fi presupusă și în cazul suporturilor cu partea superioară plată și partea inferioară tronconică (vezi 

Leshtakov 1997a, fig. 8: 3; fig. 9; fig, 12: 2; Leshtakov 1997b, fig. 23: 1–3) și cu siguranță susțină și în cazul cupelelor 

tronconice, cu înălțime mică, și cu marginea înclinată spre interior (vezi Leshtakov 1997a, fig. 5: 2; Leshtakov 1997b, 

fig. 13: 4). Chiar dacă proveniența străchinilor cu profil în formă de “S” poate fi clar urmărită printre tipurile de vase 

Hamangia timpurii, în complexele ceramic dinsiturile analizate se întâlnesc și vase având această formă, detaliile 

confirmând, fără îndoială,  proveniența lor sudică (din arealul culturii Marița) - de ex. Todorova et al. 2002, Tabl. 20: 

18. Toate acestea confirmă încă o dată ipoteza cercetătoarei Henrieta Todorova privind relațiile strânse dintre culturile 

Marița și Sava (vezi Vajsová 1967, 330, 348). 
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Cupele puțin înalte și cu marginea cilindrică, aparținând ceramicii fine, fără îndoială ar trebui să fie 

legate de influența culturilor Boian și Polianița (fazele lor IV) pentru care acestea sunt formele cele mai des 

întâlnite (срв. с Comşa 1974, fig. 35: 9, 21, 39, 50, 72, 83, 87, 119, 120, 130; Тодорова и др. 1983, т. 37: 14, 

16–22; т. 38: 10–14; т. 39; т. 57: 7–18; т. 59: 8, 9, 12; Попов 1996, 226, обр. 98: 1.1; 228, обр. 100: 4.2)4, 

care au apărut încă de la începutul eneoliticului (vezi Comşa 1974а, fig. 33: 56, 57, 59, 60; Тодорова и др. 

1983, т. 33: 7, 8, 10, 11, 14–19; т. 35: 9, 10, 13–15; т. 39; т. 57: 7–18; т. 59: 8, 9, 12; Попов 1996, 214, обр. 

86: 6.1–6.4; 216, обр. 88: 8.1–8.4). Tot în cultura Polianița ar trebui căutată și proveniența cupelor de 

înălțime mica, de formă tronconică (vezi Тодорова и др. 1983, т. 37: 1–13; т. 38: 1–3, 5, 7, 9; т. 50: 1–9) 

care, la fel, sunt caracteristice pentru cultura Polianița încă de la începuturile eneoliticului timpuriu (vezi 

Тодорова и др. 1983, т. 33: 1–6, 13). 

Din cele prezentate anterior reiese că existența (iar în unele cazuri și predominarea) unor forme 

concrete de vase în diferite șantiere, în mare maura depinde mai ales de tradiție moștenita și mai ales de 

gusturile legate de ea. Acestei cauze se datorează existenta unor forme cunoscute din fazele mai timpurii 

culturii Sava în ceramica din tell-ul eponim și existența formelor folosite în fazele precedente culturii 

Hamangia, în complexul ceramic din orizontul VII la Golemia Ostrov. Dar existența unui procent mare de 

forme comune (respectiv 55, 56 și 41, 67) presupune apropierea culturală destul de mare dintre cele două 

așezări. 

În comparație cu fazele precedente, ceramica din faza Hamnagia IV se caracterizează printr-o 

schimbare semnificativă în privința decorului. Acestfapt  se observă mai ales în privința tehnicilor folosite. 

Incizia este o tehnică nouă care în fazele precedente,  a fost folosită decât în cazuri excepționale 

(Berciu 1966, fig. 33: 1; fig. 36: 1; fig. 145: 4, 5; fig. 154: 8). Pătrunderea acestei  tehnici în ornamentarea 

ceramicii Hamangia se poate numi revoluționară - folosirea decorului incizat este egal cu cel imprimat. 

Aceste două tehnici sunt de bază pentru decorarea vaselor și, chiar dacă sunt folosite separat (independent), 

cel mai adesea apar în combinație cu alte tehnici. Cel mai des ele se întâlnesc împreuna cu impresiunile 

unghiulare, precum și cu caneluri. Inciziile se deosebesc de cele folosite în fazele mai timpurii ale culturilor 

Sava, Boian și Polianița, de unde probabil este preluată aceasta tehnica de decorare- diferența este că ele se 

aplică cu un instrument mai lat și sunt de adâncime mai mică. 

Decorul aplicat în tehnica kerbschnitt (motive triunghiulare dispuse în rânduri) este folosit rar pentru 

decorarea vaselor și întotdeauna în combinație cu alte tehnici de decorare. 

Împunsăturile/ impresiunile, care reprezintă tehnica cea mai des folosită pentru aplicarea decorului în 

faza mai timpurie Hamangia III, acum dispare aproape complet, se întâlnește în cazuri excepționale, fiind 

înlocuită de liniile stampate. Este posibil că această înlocuire să se datoreze dezvoltării intraculturale a 

tehnicii decorative - în cazul stampei efectul vizual este același ca și în cazul împunsăturilor, dar acest efect 

este obținut într-un timp mai scurt și cu eforturi mai mici. Totuși, mult mai posibil este ca noua tehnică să fi 

fost adoptată din cultura învecinată Precucuteni-Tripolie A unde, această tehnică a fost folosită încă de la 

începutul eneoliticului timpuriu – din faza Precucutenui II-Tripolie A1. 

Decorul aplicat cu unghia, care, în fazele precedente ale culturii Hamangia era folosit mai ales pentru 

decorarea vaselor din categoria ceramicii grosiere, acum se întâlnește masiv pe vase din categoria ceramicii 

fine. În faza Sava III această tehnică de decorare este folosită și la decorarea vaselor din ceramică fină. Acum 

diferența este că împunsăturile se întâlnesc aplicate în șir pe muchii sau pe umărul vasului, iar în perioadele 

precedente erau aplicate pe margine sau pe pansă. 

 Canelurile, spre deosebire de perioadele precedente, sunt mai late și mai puțin profilate. 

 Trebuie să subliniem un amănunt interesant - benzile în relief folosite pentru decorarea vaselor din 

categoria ceramicii grosiere sunt acum lipite unele de altele sau dispuse vertical.. 

De asemenea, pictarea vaselor după ardere, cu culori minerale, a reprezintă o tehnică nouă pentru 

comunitățile culturii Hamangia. Apariția ei poate fi legată pe de o parte de influențele ale culturilor de vest 

                                                           
4  În fazele IV ale culturilor Boian și Polianița, formele și decorul ceramicii devin în mare măsură similare (vezi Попов 

1966, 108), cea ce ne permite să precizăm mai bine proveniența acestor forme. 
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(Polianița și Boian), pe de altă parte ale celor de sud (cultura Marița). În arealele culturilor amintite (cu 

excepția culturii Boian) acest mod de decorare este masiv răspândit în perioada eneoliticului timpuriu. 

Aceeași observație este valabilă și pentru pictarea vaselor cu grafit înainte de ardere. 

                          
 Un element important în decorarea vaselor îl constituie apariția decorării prin pictarea cu angobă 

înainte de ardere. Aceasta tehnică de ornamentare nu are analogii în fazele mai timpurii alenici uneia dintre 

culturile eneolitice de pe teritoriul Balcanilor de Est. 

 De obicei, pentru decorarea vaselor din ceramică fină în faza Hamangia IV se folosesc trei sau mai 

multe tehnici de aplicare. Un rol principal în combinațiile respective joacă liniile incizate sau stampate 

împreună cu alte tehnici. Nu se poate urmări vreo regulă predominantă clar - și incizia și stamparea se 

combină cu restul tehnicilor existente. 

Ceramica din tell-ul Sava are anumite trăsături specifice în comparație cu restul ceramicii din siturile 

cercetate. În primul rând, aici lipsește decorul prin împungere, care este așa de caracteristic pentru faza 

precedentă a culturii Hamangia. Chiar și rar, acest decor se întâlnește și în faza a III-a a culturii Sava 

(Тодорова и др. 1975, табл. 12: 6). Decorul incizat - probabil particularitatea cea mai caracteristică pentru 

cultura Sava, în perioada eneoliticului timpuriu - are o pondere relativ mică în repertoriul general al 

tehnicilor de decorare folosite. Acest tip de decor a fost aproape complet este înlocuit cu decorul stampat. 

Este important să subliniem apariția ornamentului incizat de tipul ”scărișoară”- una din caracteristicele 

principale ale culturii Marița. Scade drastic și folosirea tehnicii numite ”kerbschnitt”. În complexul ceramic 

din tell-ul Sava este combinat numai cu decorul incizat (cum este și tradiția mai timpurie în cultura Sava), 

dar nu și cu cel stampat. Dispare și așa zisul ”ornament de șah”, care se aplica cu ajutorul tehnicii 

”kerbschnitt”, caracteristic pentru cultura Sava în eneoliticul timpuriu. Mult mai des este folosita canelura în 

comparație cu restul șantierelor din ultima faza culturilor Sava și Hamangia. 

           
 În cazul ceramicii din necropola Golemia Ostrov, nu foarte rar unele tehnici pentru aplicarea 

ornamentului - decorul incizat, decorul stampat, proeminențe în relief- se folosesc separat. Ornamentarea 

vaselor însă este bazată mai ales pe decorul incizat și ”kerbschnitt” cu combinații între ele sau și cu alte 
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tehnici, ca de exemplu tehnica decorului incizat linear. În cazul combinațiilor cu tehnici diferite, cel mai des 

sunt folosite trei dintre ele. Aplicarea mai multor tehnici reprezintă o excepție. Combinarea decorului incizat 

cu cel stampat se întâlnește în cazuri izolate. O particularitate pentru acest sit este folosirea frecventă a 

picturii cu culori minerale, după arderea vasului. Decorarea cu caneluri este rar întâlnită, iar barbotina și 

benzile în relief sunt absente. 

 

            
În faza IV a culturii există și o diferență mare în privința motivelor ornamentale folosite pentru 

decorarea ceramicii. O răspândire largă are meandrul spiraloid. Acest motiv se întâlnește pe vase din faza de 

tranziție a culturii Hamangia, în cazuri izolate (spre deosebire de cultura Sava, unde frecvența folosirii lui 

este egală cu restul motivelor) și cu siguranța putem susține că el reprezintă un element, care nu este 

caracteristic pentru cultura Hamangia. Apariția lui bruscă și folosirea pe scară largă este un semn al 

schimbărilor radicale în privința producerii ceramicii, care la rândul ei este legată de schimbarea gusturilor, 

evident provocate de influența externă. Meandrul spiraloid nu numai că se transformă în unul dintre motivele 

folosite cel mai des pentru ornamentarea vaselor, ci deja deține un loc de frunte în repertoriul ornamental, 

cea ce se vede și din redarea lui de dimensiuni mai mari în cazurile în care, pe pereții vaselor, acest motiv se 

întâlnește cu meandrul unghiular. Capetele meandrului spiraloid sunt răsucite în sensul acelor de ceasornic. 

 

                                        
 În afara meandrului spiraloid, locul cel mai important în decorarea vaselor este ocupat de triunghi și 

de meandru unghiular. Aceste motive au fost realizate prin mai multe tehnici. Diversificarea cea mai mare a 

tehnicilor de decorare o întâlnim este în cazul triunghiurilor, iar cea mai mică- linii stampate, linii incizate cu 

kerbschnitt sau linii incizate vopsite după arderea- în cazul meandrelor spiraloide. Motive populare sunt și 
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rombul și curcubeul. Mai rar sunt întâlnite spirala unghiulară și spirala răsucită în direcția acelor de 

ceasornic. 

 Repertoriul ornamental al ceramicii  din necropolele Golemia Ostrov și Varna II, este aproape dublu 

față de cel din așezări. Diferența constă în folosirea mai mare a tehnicii ”kerbschnitt” pentru realizarea 

motivelor. O particularitate de stil importantă în cazul meandrelor unghiulare este redarea colțurilor 

dreptunghiulare - în cazul ceramicii din așezări, capetele meandrelor sunt amplasate sub un unghi ascuțit față 

de linia principală. 

                          
Remarcăm și unele particularități în privința organizării decorului. Succesiunea meandrelor unghiulare 

este prezentă în toate siturile arheologice cercetate. Succesiunea meandrelor spiraloide (sau părți din ele) la 

fel este prezentată cu variante multiple pe vasele din diferitele așezări. Comună este și separarea, pe 

verticală, a spațiilor decorate. Și în primul și în al doilea caz spațiul decorat  pare împărțit în secțiuni în 

număr divizibil cu doi sau patru. Ceramica din necropola Golemia Ostrov diferă de restul mai ales prin 

divizarea spațiului prin linii înclinate- numai în cazul acestui sit liniile sunt înclinate de la dreapta spre 

stângă. Mai există și cazuri în care secțiunile au un număr divizibil la trei.  

 Organizarea în metopă a spațiului decorat se întâlnește în toate complexe ceramice. Schemele cu linii 

înclinate se întâlnește numai în complexele ceramice din așezări. 

 Meandrele unghiulare înlănțuite reprezintă o schemă decorativă folosită la decorarea ceramicii din 

tell-ul Golemia Ostrov, foarte des și în variante diferite.. Ea se poate întâlni relativ rar în complexul ceramic 

din așezarea Suvorovo și este înregistrată în cazuri izolate pe vase din necropola tell-ului din Insula Mare 

Durankulak și din tell-ul Sava. 

Spiralomeandrele înlănțuite se întâlnesc la fel  de des ca și meandrele unghiulare înlănțuite (cu 

excepția celui din tell-ul Sava, unde ele predomină semnificativ). Ele se aplică și în negativ și în pozitiv, iar 

forme mai abstracte și stilizate se întâlnesc pe vasele din necropola tell-ului Golemia Ostrov și din tell-ul 

Sava. 
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Împărțirea pe orizontală a spațiului decorateste folosită pe ceramică în toate siturile analizate ; în 

complexul ceramic de la Sava liniile separatoare sunt numai neîntrerupte. 

 Repetarea ritmică triunghiurilor este o schemă care se întâlnește pe ceramica în mai multe variante. 

Numărul triunghiurilor este par. Repetarea romburilor se întâlnește numai în două cazuri pe ceramica din 

tell-ul Golemia Ostrov. Caz izolat cu alternarea spiralelor unghiulare a fost semnalat pe un vas din același sit. 

Repetarea dreptunghiurilor și arcurilor se întâlnește în așezările din Golemia Ostrov și Suvorovo. Schemele 

specifice pentru tell-ul Sava sunt: alternarea cercurilor și spiralelor; cercurile concentrice se întâlnesc în toate 

siturile.  

Alternarea grupurilor de motive este specifică ceramicii din necropola tell-ului Golemia Ostrov, iar 

între aceste grupe aproape întotdeauna este prezent rombul. Excepția o constituie numai repetarea grupului 

de triunghi și romb, care se folosește numai pe vasele din tell-ul Golemia Ostrov și din tell-ul Sava. 

 În general, decorarea vaselor prezintă unele modele specific diferitelor situri. Cele mai vizibile sunt 

diferențele dintre complexele ceramice ale celor doua tell-uri, care se află aproape de granița de nord, 

respectivde sud a culturii Hamangia pe teritoriul Bulgariei, în faza a IV-a - tell-ul Sava și tell-ul Golemia 

Ostrov de lângă satul Durankulak. Dacă imprimarea pe ceramica din tell-ul Golemia Ostrov poate fi 

considerată ca înlocuitor a împunsăturilor din faza de tranziție a culturii Hamangia, în complexul ceramic de 

la tell-ul Sava, stamparea preia locul inciziei. Această schimbare de tehnici diferite cu aceeași tehnica în 

ambele complexe este un indiciu bun pentru procesele de unificare culturală, care au avut loc în această 

perioadă. O dovada și mai bună pentru acest proces este nu numai repertoriul ornamental aproape identic, ci 

mai ales schemele ornamentale identice folosite pentru decorarea ceramicii. Sunt foarte clare elementele 

moștenite și cele preluate din diferite tradiții culturale. De exemplu, în cazul ceramicii din tell-ul Golemia 

Ostrov, cea mai mare diversitate se observă cu privire la separarea spațiului decorat de diferite brâie, 

alternarea motivelor unghiulare (triunghiuri și meandre unghiulare) sau meandrelor unghiulare înlănțuite - 

toate moștenite din faza a III-a a culturii Hamangia. Chiar dacă cantitativ au aproape aceeași pondere în 

decorare, variantele cu alternarea cercurilor, spiralelor și spiralomeandrelor, precum și spiralomeandrele 

înlănțuite sunt foarte rare, aproape cazuri izolate. Aceasta se datorează provenienței lor ”străine” mediului 

Hamangia și ”noutății” pe care o reprezintă pentru locuitorii tell-ului Golemia Ostrov care, nu pot încă să se 

obișnuiască cu ele și să le utilizeze mai liber, cu motivele lor componente. 

În tell-ul Sava situația ceramicii  se prezintă invers. Aici, diversitatea privind organizarea spațiului 

decorat, separat de brâie, alternarea triunghiurilor - scheme des folosite în faza de tranziție de la faza 

Hamangia III la faza IV- este considerabilă. Din cauza apropierii așezării respective de arealul culturii Marița 

și mai ales de culoarul de deplasare de la sud spre nord și invers - Aitoski prohod (trecătoarea Aitos)- 

locuitorii Longozului încep să folosească mult mai devreme pentru decorarea vaselor cercul, spirala și 
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spiralomeandrul (vezi de ex. Тодорова и др. 1975, с. 124, т. 10, 1; с. 126, т. 12, 1; с. 128, т. 14, 7 и др.), 

motive folosite cel mai des  în eneoliticul timpuriu din depresiunea Traciei Superioare (Gorna Trakia). 

Cunoașterea și ”asimilarea” mai îndelungată au adus la înlăturarea treptată a triunghiurilor și meandrelor 

unghiulare, tradiționale pentru primele trei faze ale culturii Sava, înlocuirea lor cu motivele prezentate 

anterior, specifice fazei finale, precum și la o diversificare mare a temelor decorative prin folosirea cercurilor 

alternate, spiralelor și spiralomeandrelor, a spiralomeandrelor înlănțuite, prin redarea unor părți de motive 

sau prin combinarea lor. Diferențele subliniate anterior între temele decorative folosite în tell-ul Sava și tell-

ul Golemia Ostrov țin mai ales de stilul folosit - de modul redării părților componente ale acestor teme. De 

fapt, temele propriu-zise sunt identice în cele două tell-uri, chiar și frecvența de folosire a unora dintre ele 

este aproape egală. 

                                       
Comun pentru tot teritoriul cercetat este și modul de organizare a decorului. În cazul ceramicii fine, 

schema ornamental de bază pentru platouri și străchini este aplicarea motivelor pe suportul sau pe partea cea 

mai bombată a vasului. Aceeași schemă este valabilă și pentru  cupele cu profil în forma de ”S”. În cazul 

cupelor scunde, tronconice, decorul este aplicat pe marginea superioară, iar la restul cupelor scunde, decorul 

separă părțile corpului prin brâie cu lățimi diferite. În cazul cupelor înalte, decorul este aplicat pe partea 

superioară a vasului și numai în cazul cupelor cu gât evidențiat clar, motivele decorative acoperă și umărul 

vasului. În cazul vaselor sub formă de vaze, decorul este amplasatpe umerul sau pe pansa vasului. 

        
 Chiar dacă în majoritatea lucrărilor se consideră că ceramica grosieră nu este potrivită pentru 

compararea diferitelor procese culturale și că nu poate fi folosită ca indicator cronologic, există două 

elemente foarte bine evidențiate, care separă clar vasele din acestă categorie de cele din perioada 

eneoliticului târziu. Primul element este numărul extrem de restrâns de forme în comparație cu marea lor 

diversitate din chalcolithicul târziu. Al doilea element se referă la folosirea benzilor în relief. Pe vasele și 

fragmentele ceramice descoperite până în prezent,  aproape întotdeauna ele sunt lipite una de alta, dispuse 

vertical sau sub anumită înclinare. Aceeași situația este valabilă și pentru barbotina organizată, aplicarea ei 

orizontală fiind constatată într-un singur caz. O caracteristică foarte specifică pentru ceramica grosieră din 



 

 55 

perioada cercetată este decorul cupelor înalte cu motive rotunde, formate cu ajutorul benzii în relief aplicate 

pe pansa vasului. 

 

Diferențele existente între complexele ceramice din diferitele așezări au avut cauze complexe. Pe de 

o parte ele se pot datora depărtării dintre situri și comunicării grele între comunitățile lor. Pe de alta parte, 

este posibil (dar mai puțin probabil) ele să fie rezultatul unei eventuale diferențe cronologice între așezări. 

Mai ales însă, trăsăturile individuale se datorează nu numai diferențelor teritoriale, ci și mediului cultural 

legat de ele. De exemplu, tell-ul Sava se află mai aproape de arealele celor două culturi – Marița și Polianița 

ale căror granițe sunt destul de îndepărtate de  tell-ul Golemia Ostrov și este foarte normal ca influența 

acestor arii culturale asupra comunității de la Sava și implicit asupra artefactelor folosite de membrii ei 

(inclusiv ceramica) să fi fost mai puternică. Aceeași constatare este valabilă și pentru  tell-ul Golemia Ostrov 

și culturile Boian și Precucuteni. Asimilând moșteniri culturale diferite - ale culturii Sava în partea de sud și 

ale culturilor Precucuteni și Boian în partea de nord - comunitățile Hamangia au avut evoluții ușor diferite, 

vizibile și între complexele ceramice.Trebuie însă să subliniam foarte clar, că la ele predomină nu diferențele 

ci asemănarea. Exact trataturile comune sunt cele principale pentru aceasta perioadă și dominarea lor 

confirma categoric părerea Henrietei Todorova pentru procesul de integrare care există între purtătorii 

culturilor Sava și Hamangia în perioada eneoliticului timpuriu și mijlociu. Unificarea complexelor ceramice 

ale celor două culturi este unul dintre indiciile cele mai clare pentru aceasta integrare. 

Foarte semnificative în această direcție sunt descoperirile din tell-ul Provadia-Solnițata și așezarea 

din locul numit ”Koriata” lângă Suvorovo. În ciudă apropierea teritoriale mult mai mari de tell-ul Sava și 

legătura genetică clară a locuitorilor lor cu purtătorii culturii Sava (cea ce este dovedit prin descoperirea unor 

forme, tehnici ornamentale, motive și scheme arhaice), complexele ceramice din aceste situri sunt mult mai 

apropiate de ceramica descoperită în tell-ul Golemia Ostrov. Aceasta este o dovadă clară a rolului 

semnificativ al culturii Hamangia în această simbioză culturală. Un alt argument în acest sens este și faptul 

că ceramica din majoritatea siturilor- Batareiata, Balcik, Șabla - se aseamănă cu cea din tell-ul Golemia 

Ostrov.  

 

              
Ca un sit etalon privind  practicile funerare, ar trebui considerat și necropola tell-ului Golemia 

Ostrov. Diferențele între inventarul funerar și a celui descoperit în locuințele așezării ne demonstrează clar și 

diferențele de concepție privind viața de zi cu zi  și ”viața de apoi a oamenilor de atunci . Aceste diferențe 

sunt reflectate și de tipul și calitatea ceramicii. Separarea clară a inventarului funerar ”masculin” și ”feminin” 

(Todorova 2002, 81–96, 111–114) reprezintă o urmare directa separării credințelor și practicilor de cult. 

Diferențele constatate între complexele ceramice din așezarea și din necropolă în domeniul tehnicii de 

aplicare ornamentației - dominarea decorului incizat și kerbschnitt, pictarea cu culori minerale după ardere, 

care are ca scop un contrast între suprafața închisă a vasului și culorile în nuanțe deschise ale picturii - roșie 

sau albă, - după noi se datorează tot credințelor religioase legate de concepția despre ”lumea de dincolo”. Tot 
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în aceasta direcție ne duce predominarea rombului și triunghiului în decorația, precum și variabilitatea 

semnificativă a schemelor ornamentale (în comparație nu numai cu complexul ceramic din tell-ul Golemia 

Ostrov, dar și din alte așezări) în care s-au folosit meandre și romburi unghiulare. Evident în practicile de 

cult (parte din care fac și cele funerare). inovațiile pătrund mai încet, motivele tradiționale păstrându-se 

relativ la fel, precum cercuri, spirale și spiralomeandre. Aceeași constatări sunt valabile și pentru necropola 

Varna II, cu deosebirea că aici moștenirea din cultura Sava este mult mai puternică decât cea din cultura 

Hamangia. Și aici se observă separarea inventarului funerar ”masculin” de cel ”feminin”, folosirea frecventă 

a decorului incizat, kerbschnitt-ul și pictarea cu culori minerale după arderea vaselor, decorul predominant  

spiralomeandric. 

                                               
Un sit discutabil este necropola din stațiunea ”Sveti Konstantin”, unde poziția și orientarea diferită a 

scheletelor și vasele ceramice nu-li găsesc analogii.  În această regiune și perioadă decorul cu grafit bogat al 

ceramicii descoperite în morminte este rar întâlnit. și. Rămâne deschisă întrebarea apartenenței culturale a 

acestui sit arheologic. Diferența dintre el și restul siturilor din arealul Hamangia edmonstrează participarea 

mai activă, decât s-a presupus până acum a populației din interiorul arealului la procesele de integrare, în 

perioada de tranziție cuprinsă între eneoliticul timpuriu și cel târziu (Славчев 2004, 137–139). 

                
 

 

VIII.2.  PODOABE  

 

Cele mai multe podoabe din cultura Hamangia au fost confecţionate din material dur animal (os, 

cochilii, dentiţie), mult mai rare fiind cele de lut (mărgele) sau piatră (malahit, marmură etc.). În aşezarea de 

la Cheia au fost descoperite mai multe podoabe aflate în etape tehnologice diferite – de la suporţi şi rondele 

de os, la inele finisate, întregi sau deteriorate, perle tubulare, de la pandantive simple la adevărate opere de 

artă, precum un pandantiv antropomorf tăiat din Spondylus. În necropolele de la Durankulak, Mangalia, 
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Limanu, Cernavodă (îndeosebi în morminte datate în fazele Hamangia III-IV) au apărut doar podoabe 

finisate: brăţări masive, perle şi pandantive de Spondylus / Glycimeris, diademe şi centuri realizate din 

plăcuţe perforate de Spondylus, coliere din dinţi perforaţi, ace de păr şi inele tăiate din os. 

Dacă în aşezări majoritatea podoabelor au fost confecţionate din os, în necropole predomină piesele 

tăiate din scoici rare precum Spondylus şi Dentalium. Folosirea materialului dur animal pentru 

confecţionarea podoabelor poate fi pus în relaţie cu datele privind caracterul pastoral al economiei 

comunităţii Hamangia de la Cheia. Nu întâmplător majoritatea podoabelor au fost tăiate din oase de Ovis/ 

Capra, ca în cazul suporţilor pentru inele (Fig. 20) Studiile arheozoologice au evidenţiat preferinţa pentru 

creşterea bovinelor şi a ovicaprinelor, vânătoarea jucând un rol minor (sub 10% specii vânate) în 

paleoeconomia comunităţilor Hamangia (Bălăşescu 2008). Mărgelele tubulare de os au fost tăiate din 

metapodii de carnivor (Canis familiaris, Vulpes Vulpes sau Lepus europaeus) (Fig. 19). 

Din aceeaşi categorie a podoabelor de os face parte un pandantiv, unicat până în prezent, descoperit 

în aşezarea de la Cheia, obţinut prin perforarea extremităţii distale a unei falange de pasăre (US 3070). De 

altfel, prezenţa păsărilor în peisajul comunităţii de la Cheia a fost confirmată şi de studiul avifaunistic. În 

acelaşi strat în care s-a descoperit pandantivul au apărut oase de pasăre - cel puţin şapte indivizi de cormorani 

Phalacocorax, majoritatea tineri. Tot la Cheia a fost descoperit un pandantiv tăiat dintr-o defensă, provenind 

probabil de la un exemplar sălbatic (Sus scrofa), procentul foarte scăzut al acestei specii în aşezare sugerând 

vânarea ocazională şi nu creşterea ei (Bălăşescu 2008). 

  
Autor V. Voinea 

Cochilii. Comunităţile Hamangia au excelat în producţia podoabelor de Cardium, Dentalium, dar mai 

ales de Spondylus/Glycimeris, calitatea brăţărilor sau pandantivelor create rămânând de neegalat (Fig. 18). 

De unde şi cum îşi procurau cochiliile? Dacă pentru siturile litorale răspunsul este relativ simplu – mai ales 

pentru Cardium, specie comună în Marea Neagră – în cazul comunităţilor situate în interiorul Dobrogei sau 
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pe linia Dunării, prezenţa speciilor marine sugerează existenţa unor reţele de schimburi şi a unei mobilităţi 

mult mai mari decât s-a crezut iniţial. Într-un studiu ihtiologic, V. Radu sugera posibilitatea unor expediţii de 

pescuit pe Valea Casimcei şi de aici, mai departe în Marea Neagră. În perioada Atlanticului, râul Casimcea a 

avut un debit mult mai mare, reprezentând un culoar de navigaţie important pentru comunităţile eneolitice; 

pe aici, acestea se puteau deplasa rapid spre aşezările înfloritoare din zona litoralului vest-pontic, situate în 

apropierea gurilor de vărsare ale principalelor râuri, astăzi, acoperite în mare parte de lacuri şi limane marine. 

 

Fig. 18: Limanu, Mangalia – brățări de Spondylus și marmură 

 
Foto O. Țiței 

Originea obiectelor/materiei prime Spondylus a fost mult timp discutată, conturându-se până în 

prezent două teorii. Dat fiind faptul că scoica se dezvoltă, astăzi, în stare naturală, pe litoralul stâncos al 

Mediteranei – la fel ca în perioada neo-eneolitică – majoritatea arheologilor au presupus, încă de acum un 

secol, provenienţa meditereaneană, în special egeeană. Analiza unui lot de piese prin metoda izotopului 18O, 

cuprinzând exemplare de la Goljamo Delčevo, Gradešnica (Bulgaria) şi Vinča (Serbia), a demonstrat clar 

originea mediteraneeană a materiei prime. 

Adepţii celei de a doua teorii, pornind mai ales de la frecvenţa ridicată a descoperirilor din vestul 

Mării Negre şi de la dovezi privind existenţa, în neo-eneolitic, a unui climat mai cald, au presupus originea 

locală a speciei. Lansată iniţial de D. Berciu, teoria a fost completată, ulterior, cu noi argumente de ordin 

arheozoologic: moluştele Spondylus şi Glycymeris, la fel ca şi alte specii de origine mediteraneană, au 

pătruns la începutul neoliticului în Marea Neagră, modificările climatice de la sfârşitul Atlanticului 

determinând dispariţia lor. 

Cartarea descoperirilor de podoabe de Spondylus, folosite ca adevărate „piese premonetare”, a 

evidenţiat principalele culoare de navigaţie, dintre care cel mai important a fost Dunărea (Todorova 2000); 

este evidentă frecvenţa mai mare a acestora în vestul Mării Negre şi în centrul Europei decât în zonele 

litorale egeene şi adriatice, mult mai probabile ca origine. Este posibil ca o materie primă obişnuită, folosită 

de triburile ceramicii cardiale în alimentaţie să fi avut o valoare deosebită pentru comunităţile din vestul 

Mării Negre, sud-estul şi centrul Europei, fapt demonstrat cel mai bine de contextul funerar în care apar. 

Prezenţa podoabelor de Spondylus în morminte bogate demonstrează preţuirea de care se bucurau acestea, 

fiind nu doar elemente decorative la modă, ci şi indicii privind statutul superior al posesorului. 

Numărul şi diversitatea tipurilor de piese Spondylus produse de comunităţile Hamangia au fost 

considerate argumente privind rolul de principal „furnizor” al acestora în cadrul unui sistem „pan-european 

de schimb” (Todorova 2000, p. 180). Nu excludem posibilitatea unei producţii proprii, cel mai convingător 

exemplu constituindu-l pandantivele antropomorfe – specifice fazei Hamangia III. Totuşi, o simplă 

examinare a datelor arheologice din spaţiul dobrogean nu indică, până în prezent, existenţa unui centru de 

exploatare/prelucrare a cochiliilor de Spondylus/Glycymeris. Prin urmare, problema originii materiei prime 

rămâne, în continuare, nerezolvată, necesitatea analizelor fizico-chimice fiind mai mult decât evidentă 

(Voinea, Neagu, Radu 2009). 
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 De obicei, ambele sexe au aceleași podoabe, cu toate că se observă preferința femeilor pentru 

anumite tipuri (de ex. diademe), iar la bărbați – pentru altele (de ex. șiraguri din dinți de cerb). Podoabele 

sunt proprietate personală și sunt purtate tot timpul sau sunt păstrate de către posesorul lor. Iată de ce acestea 

sunt descoperite foarte rar în așezări. Întrucât sunt îngropate împreună cu posesorii lor, necropolele constituie 

o sursă valoroasă de informații cu privire la modul în care se purtau podoabele, precum și despre 

însemnătatea posesorilor lor. Necropola de la Durankulak este foarte importantă în această privință, fiindcă 

acolo se poate urmări foarte clar cum s-au modificat podoabele pe toată durata culturii Hamangia – de la 

apariție până la sfârșitul acesteia. 

Este greu să fie datate cu precizie complexele din primele două faze din cauza numărului redus al 

ofrandelor și uniformitatea acestora. Din doar 28 dintre acestea (16,5%) au fost recoltate podoabe (Avramova 

2002, 191). În doar 5 dintre aceste morminte sunt îngropate femei. În trei dintre ele au fost descoperite câte 

un dinte de măgar sălbatic, în unul – un dinte de cerb și în ultimul – un dinte de vită5. Ofrandele la bărbați 

sunt mai variate, câte un dinte de ierbivore mari fiind recoltat din șase morminte (din acest număr sunt 

excluse grandelele – canini neerupți de cerb – care sun analizate separat) – în patru cazuri dintele este de 

măgar sălbatic, iar în cazul celorlalte două nu se poate stabili tipul animalului. Numai în unul dintre 

mormintele în care sunt îngropați bărbați și în care s-a descopeirt un dinte de animal, a fost descoperit și un 

alt dar – un colier din șase mărgele de spondylus. Trei din mormintele cu dinte de animal sunt distruse, în 

unul fiind îngropat un băiețel. Dinții menționați mai sus sunt incisivi superiori și pe ei nu sunt urme de 

găurire, canelare sau prelucrare suplimentară. Au fost găsite cel mai des la nivelul umerilor sau torsului, dar 

în unele cazuri – pe sau lângă bazin. Probabil au fost purtate ca amulete cu funcție apotropaică. 

Cea mai populară podoabă printre purtătorii culturii Hamangia în epoca neoliticului este brățara. De 

obicei era confecționată dintr-un disc cu lățime de 5-6 cm și diametru 10,5-12 cm, tăiat din cochilia scoicilor 

mediteranene Spondylus sau Glicemeris (Аврамова 1986, 76). 

     
Brățările se purtau câte una pe fiecare mână, de obicei deasupra cotului. În cazul în care cel decedat 

este îngropat doar cu o brățară, cel mai des aceasta este pe mâna stângă. Într-unul dintre morminte (№ 606) 

mortul avea două brățări de sponylus pe mâna stângă, iar pe cea dreaptă – una cu formă similară, dar din 

marmură. Pe încheieturile celor decedați uneori se descoperă și șiraguri din mărgele de spondylus, în anumite 

cazuri combinate cu grandele.  

O altă podoabă destul de răspândită este colierul. Fiecare dintre exemplarele recoltate este strict 

individual, cu toate că pentru confecționarea lor a fost utilizat un set de mărgele nu prea variate – cilindrice 

sau prismatice (cel mai des lungi, mai rar scurte și foarte rar discoidale), confecționate din cochilie de 

spondylus; discoidale din malahit; cochilii de dentalium și grandele găurite. Cel mai des sunt îmbinate cu 

mărgele lungi de spondylus și discoidale din malahit. Unul dintre colierele recoltate (din mormântul 611) 

este format din două rânduri. 

                                                           
5 Nu sunt incluse mormintele în care s-au descoperit mai mulți dinți, fiindcă cercetătorul consideră că, în aceste cazuri, 

este vorba despre rămășițele unor cranii de animale, descompuse, care au fost puse ca ofrande în morminte și din care s-

au păstrat numai dinții mai duri. 
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Grandelele găurite în partea îngustă făceau parte atât din șiragurile pentru coliere, cât și pentru 

brățări. În plus, acestea cel mai probabil erau cusute și ca decorație vestimentară, fiindcă grupuri din acestea 

au fost descoperite pe umerii morților sau în zona genunchilor. Într-unul din cazuri cu grandele este 

împodobită o centură care încinge talia mortului. 

Pe vestimentație erau cusute și cochilii de Dentalium. Sunt mai puține la număr în comparație cu 

mărgelele din materiile prime mai sus menționate și, de obicei, sunt îmbinate cu acestea, cu toate că a fost 

recoltat un șirag format exclusiv din cochilii de Dentalium (mormântul 637). 

Destul de rare sunt inelele– au fost descoperite două exemplare, confecționate din mineralul 

serpentinită, într-un mormânt (№ 632) și un tubuleț din marmură atent prelucrat și lustruit, a cărui menire 

deocamdată rămâne nelămurită (Dimitrov 2002b, 209-211, Abb. 246: 3). 

În cea de-a treia fază a culturii Hamangia din mormintele de la necropola Durankulak au fost 

recoltate podoabe din 57 morminte din totalul de 390 (14,5%) din acea perioadă. Tipul și varietatea acestora 

rămân aproape neschimbate. La analiza densității prezenței de ofrande funerare se observă inegalitatea 

considerabilă între sexe: piese de podoabă au fost descoperite doar în cinci morminte de femei și opt de 

copii. Evident, principiul masculin a jucat un rol primordial în societatea hamangiană. 

Într-un total de 22 morminte sunt descoperite ca ofrande dinți de ierbivore – vită, măgar sălbatic, 

cerb, capră/oaie. Doar în cinci dintre ele sunt înmormântate femei. În majoritatea cazurilor dinții sunt de 

măgar sălbatic. Arareori într-un mormânt în care este dentiție animală, este pus și alt inventar. De obicei 

dintele este singura podoabă a celui decedat. 

Brățările din cochilii de scoici își păstrează masivitatea, dar se observă că pentru confecționarea 

acestora materia primă mai des utilizată este scoica Glycymeris. Precum în perioadele anterioare, brățările de 

obicei sunt purtate pe ambele mâini, dar sunt mai dese cazurile în care cei decedați sunt înmormântați doar 

cu una – pe mâna stângă sau pe cea dreaptă. Asemenea brățări masive sunt recoltate numai din morminte de 

bărbați, din câteva de copii și din morminte deranjate. Brățările din mormintele copiilor sunt mai înguste și 

cu diametru mai  mic.  

          
Șiraguri purtate ca brățări sunt recoltate din două morminte – unul de bărbat, celălalt de femeie. La 

cel al bărbatului sunt înșirate împreună 17 mărgele de Spondylus discoidale, iar la cel al femeii sunt îmbinate 

5 mărgele de Spondylus scurte și cilindrice cu 7 mărgele din malahit și cochilii de Dentalium. 

Varietatea colierelor este și mai mare. În unele morminte la gâtul sau pe torsul decedatului sunt 

descoperite mărgele separate sau puține la număr și e greu de spus dacă făceau parte dintr-un șirag sau erau 

cusute pe vestimentație ca elemente decorative. La înșirarea colierelor, ca și înainte, cea mai răspândită 

combinație este mărgele de Spondylus cu cele de malahit. Treptat, însă, începe să scadă numărul mărgelelor 

tubulare de Spondylus, acestea fiind înlocuite cu mărgele scurte sau discoidale. Pentru prima dată, în cea de-

a treia fază a culturii Hamangia apar și mărgelele din cupru, precum și cele din cornalină și lignit. Tot în 

această perioadă începe și confecționarea unor mici figurine antropomorfe din cochilii de Spondylus. Aceste 

figurine reprezintă copii micșorate ale plasticii antropomorfe caracteristice culturii. Se purtau ca pandantive 

pe coliere sau pe curele sau fire separate ca amulete. 
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Crește numărul grandelelor. Pe lângă coliere, acestea fac parte și din șiraguri individuale. Cu 

grandele erau împodobite și centurile bărbaților, precum și unele piese vestimentare. Grupuri de grandele au 

fost descoperite pe umerii celor decedați. 

Au fost descoperite două centuri – una într-un mormânt de femeie, cealaltă într-un mormânt de 

bărbat. Cea a bărbatului este împodobită cu 17 grandele. Foarte impresionantă este centura femeii din 

mărgele de Spondylus. Se îngustează foarte elegant la capete, iar partea de mijloc este evidențiată meșteșugit 

cu franjuri, pe care sunt înșirate mărgele prismatice de Spondylus (Avramova 2002, 202, Abb.234).  

 

În prezent centura este restaurată și face parte din expoziția permanentă a Muzeului regional de 

istorie din Dobrich. 
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Cochiliile de Dentalium continuă să fie cusute pe vestimentație, această decorație, dacă ținem cont de 

numărul lor tot mai mare, devine mai bogată. 
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Inelele continuă să se întâlnească destul de rar. Sunt recoltate doar două, confecționate din os. 
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În cea de-a treia fază a culturii Hamangia apare o nouă podoabă – diadema. Pe fruntea bărbatului 

înmormântat în mormântul 1037 este descoperit un exemplar, reprezentând un șirag format din 3 plăcuțe 

dreptunghiulare de spondylus și 6 mărgele de spondylus lungi și cilindrice. Diadema din mormântul 644 este 

mai modestă și reprezintă un șirag format din 9 grandele. În prezent este restaurat și face parte din expoziția 

permanentă a Muzeului regional de istorie din Dobrich. 

Printre descoperirile mai deosebite trebuie menționate cele două plăci dreptunghiulare din os cu găuri 

pe părțile lungi, recoltate din mormântul M. 991. Cel mai probabil sunt aplicații, dar nu se știe dacă pentru 

vestimentație sau pentru vreun obiect din material descompus între timp – lemn, materiale textile sau altceva. 

Un rol asemănător probabil au avut și cele trei plăci din colți de mistreț, recoltate din mormântul M.1007. De 

interes este și acul lung din os, găurit în partea posterioară ușor dilatată, recoltat din mormântul 634. A fost 

găsit lângă femurul stâng al mortului și e posibil să fi făcut parte din costum – pentru încheierea tunicii, 

mantiei sau altei haine lungi, în gaură fiind puse pene sau alte elemente decorative.  

Se pare că prin podoabe în societatea străveche au fost evidențiate persoanele cu statut social 

superior și contribuții pentru populație. Doar astfel se pot explica cele câteva morminte în care podoabele 

decedaților ies în evidență prin extravaganța și splendoarea lor în comparație cu ale celorlalalți. Este vorba de 

patru înmormântări de bărbați (M. 609, 644, 648 și M. 1037) și una de femeie (M. 626). Acolo colierele sunt 

confecționate din mărgele numeroase și variate (inclusiv din materii prime rare precum cornalină, lignit, 

cupru), unii dintre indivizi sunt înmormântați cu diademe, alții – cu centuri prezentabile, bogat împodobite. 

Basmaua sau scufița femeii fusese cusută cu multe mărgele din malahit. Pe haine sunt cusute cochilii de 

Dentalium, în cazul mormântului M. 609 acestea ajung până la 22 de rânduri pe piept (Аврамова 1986, 80). 

Se observă și schimbarea societății, egalitară până atunci, și apariția unei structuri ierarhice a căror membri 

au statut diferit. 

 

Cea de-a patra fază a culturii Hamangia marchează o schimbare semnificativă a atitudinii față de 

podoabe. În 55 morminte din totalul de 164 (33,5%), morții sunt îngropați cu podoabele lor. În multe cazuri 

este vorba despre un obiect sau două, dar, în general, crește varietatea și numărul obiectelor decorative din 

complexe. 

Dispare aproape în întregime practica depunerii de dentiție de ierbivore în morminte. Un asemenea 

dinte este recoltat doar din mormântul unui copil și cel al unei femei. 

 
Se observă o mare varietate de brățări. În necropola de la Durankulak sunt descoperite în 26 

morminte. Acestea prezintă o variabilitate semnificativă: continuă să se găsească brățările tradiționale, 

masive și largi, din cochilii de Spondylus sau Glycymeris. Încep însă să fie purtate și unele brățări mai 

înguste (cu lățime de până la 1,5 cm) cu același diametru. Apar și brățări confecționate din cupru. Sunt 

diferite tipuri – cu secțiune rotundă cu capete deschise, cu capete care se suprapun, înfășurate pe o rotație și 

jumătate; discoidale cu secțiune dreptunghiulară îngustă (de tip Durankulak) cu capete care se suprapun sau 

sunt înfășurate pe o rotație și jumătate (Dimitrov 2002a, 141-145). Există cazuri când pe mâinile îngropatului 

există atât brățări de Spondylus, cât și din cupru. Cel mai adesea, morții sunt îngropați cu brățări pe ambele 

mâini. Când brățara este una, este întotdeauna pe mâna stângă. Când există mai multe brățări, de obicei, 

numărul celor de pe mâna stângă depășește numărul celor de pe dreapta. Aceasta este situația din mormântul 

3 al necropolei Varna II - decedatul a fost îngropat cu trei brățări de Spondylus pe mâna stângă și una din 
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cupru pe dreapta (Иванов 1978, 85-87). Spre deosebire de materialele de la Durankulak, brățara de la Varna 

are o secțiune dreptunghiulară și este înfășurată de două ori. 

Se observă un echilibru între sexe - brățări au fost găsite în 9 morminte de bărbați (inclusiv băieți) și 

în 10 morminte de femei (inclusiv fete); ele se găsesc și în două cenotafe și în trei morminte de copii. Cu 

toate acestea, brățările de cupru sunt mai frecvente în mormintele bărbaților. 

Șiraguri folosie ca brățări au fost găsite în două morminte – unul de femeie, celălalt de bărbat. 

Femeia purta pe fiecare dintre mâini un șir de mărgele mari romboidale, combinate cu o brățară de 

Spondylus pe mâna stângă (mormântul M.523). Bărbatul avea un șirag de 26 mărgele de Spondylus 

discoidale pe mâna dreaptă. Acesta este singurul caz în care dreapta “domină” asupra stângii.  

  
În cea de-a patra fază a culturii Hamangia colierele devin și mai variate. Au fost descoperite 18 piese 

în 6 morminte. Deși variabilitatea lor este mare, ies în evidență câteva tendințe în ce privește mărgelele 

utilizate. În primul rând, scade considerabil folosirea de mărgele de spondylus lungi, în locul acestora crește 

numărul mărgelelor în formă de butoiaș și cele cilindrice confecționate din aceeași materie primă. Începe și 

confecționarea de mărgele mari romboidale și hexagonale, dar doar un număr redus din acestea fac parte din 

coliere. Sunt utilizate mai mult penru confecționarea brățărilor, diademelor și centurilor. În coliere încep să 

apară și mărgele de aur și de os. Crește și popularitatea cornalinei ca materie primă pentru confecționarea 

mărgelelor – majoritatea sunt discoidale; încep să se întâlnească mai des și mărgele de cupru, scăzând vizibil 

numărul celor de malahit. În unele cazuri s-a constatat că colierele sunt compuse din mai multe rânduri 

(precum este cazul cu colierul din mormântul M.3 din necropola Varna ІІ) sau decedatul a putrat trei coliere 

diferite, unul deasupra celuilalt, la gât și la piept (mormântul M. 527). 

În necropola de la Durankulak, la mijlocul epocii chalcolithice din morminte nu sunt recoltate 

grandele. Se găsesc însă în cantități considerabile în două dintre cele trei morminte cercetate în cea de a doua 

necropolă de la Varna (Varna ІІ) – 20 în mormântul distrus M. 1 și 89 în mormântul M.3 (Иванов 1978, 82, 

87). În ambele morminte, în afara grandelelor propriu-zise sunt și imitații ale acestora, făcute din oase de 

animale. În mormântul M.3 majoritatea au fost descoperite în spatele capului individului înmormântat de sex 

masculin și se presupune că fuseseră cusute pe o pălărie înaltă. Restul, alături de mărgele din diverse 

materiale, fac parte dintr-un colier format din mai multe rânduri, descoperit la gât. 
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Cochiliile din Dentalium dispar aproape în întregime în cea de-a ІV-a fază a culturii Hamangia în 

mormintele de la necropola Durankulak. Sunt recoltate doar patru dintr-unul dintre morminte, în apropierea 

cotului celui decedat – cel mai probabil ca făcând parte din decorarea hainei. Aceste cochilii însă sunt foarte 

populare în zona din apropierea lacurilor Varnei, fiindcă în mormântul M.3 al necropolei Varna ІІ au fost 

descoperite 274 la număr, peste tot în jurul scheletului, cu o oarecare concentrare în zona bazinului (Иванов 

1978, 85, 88). Este evident că aici încă se practica coaserea acestora pe vestimentație – cel mai probabil într-

o ordine anume, înfățișând anumite motive. Ca aplice vestimentare, în același mormânt au fost folosite și 

plăcuțe rotunde și pătrate din cochilii de Spondylus, în partea de jos a cărora este găurit un orificiu în forma 

literei V, prin care se făcea coaserea (ibidem). 

La mijlocul epocii chalcolithice devin populare și inelele. Sunt confecționate exclusiv din cupru – din 

fire cu secțiune rotundă sau dintr-o fâșie cu secțiune dreptunghiulară subțire. Majoritatea sunt cu capete care 

se suprapun, însă este un exemplar cu capete înfășurate de două ori. Din necropola Durankulak sunt recoltate 

10 exemplare, dintre care unul în mormântul unui bărbat (pe brațul drept), al doilea într-un mormânt distrus, 

iar celelalte opt – în morminte de femei, care, atunci când se poate constata, purtau inelele pe brațul stâng. Pe 

al patrulea deget al mâinii stângi și-a purtat inelul de cupru, format dintr-o fâșie plată, înfășurată de două ori, 

bărbatul înmormântat în mormântul M.3 din necropola Varna ІІ (Иванов 1978, 85-86). 

O evoluție considerabilă a cunoscut diadema, care devine o podoabă tot mai des utilizată. Au fost 

descoperite opt la număr, observându-se o oarecare standardizare. Majoritatea sunt confecționate din aplice 

de Spondylus, găurite la ambele capete și legate una de alta. Uneori sunt îmbinate cu mărgele de Spondylus 

sau de malahit. Trei dintre diademe fuseseră purtate de bărbați, iar cinci – de femei. 

 

  
 

Bogat împodobite sunt și centurile, cu toate că se întâlnesc mai rar. Din necropola Durankulak au 

fost recoltate trei de la mijocul epocii chalcolithice – una din mormântul unui băiat, și două – din morminte 

de femei. Cea a băiatului este cea mai impresionantă: este formată din 12 rânduri, din mărgele de spondylus, 

lignit și os, din care atârnă franjuri cu 7 mărgele de Spondylus lungi și cilindrice. Una din centurile feminine 

este cusută cu aplice de Spondylus, iar cealaltă e formată din 16 mărgele romboidale și 38 mărgele de 

Spondylus cilindrice (mormântul M.466). Impresionează și centura persoanei îngropate în mormântul M.3 al 

necropolei Varna II. Este compusă din 5 rânduri de mărgele prismatice identice ca dimensiuni cu secțiune 

dreptunghiuară, din cochilii de Spondylus.  
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Odată cu dezvoltarea metalurgiei, apare o nouă modă – pe gingie, la unul dintre dinții canini se punea 

un inel de cupru. În necropola Durankulak au fost constatate șase asemenea cazuri, datând din cea de-a IV-a 

fază a culturii Hamangia – la doi indivizi de sex masculin și la patru de sex feminin. Aceste inele sunt 

considerate cel mai vechi prototip al coroanelor dentare de metal și se presupune că această practică avea 

funcție estetică, cu toate că se admite că astfel se demonstra un anumit statut social (Йорданов, Димитрова 

1988; Йорданов, Димитрова 2007). Cel mai probabil însă, punerea acestora se făcea cu un anumit scop 

magic, profilactic sau tămăduitor (Томов 2017, 218). 

Trebuie semnalat faptul că îmbrăcămintea străvechilor purtători ai culturii începe să fie împărțită 

vizual în segmente orizontale distincte, marcate de piesele de podoabă: partea superioară orizontală este 

marcată de diadema de pe frunte; următoarea linie este trasată de colier/e și brățările în partea de sus a 

ambelor brațe; dedesubt mai este o linie marcată de centură și brățările din partea de jos a brațelor. În unele 

cazuri este constatată încă o linie – la nivelul genunchilor, marcată de mărgele de Spondylus sau de aplicații. 

Această ordonare veticală a fâșiilor orizontale creează un efect estetic puternic și analogul acestuia se poate 

urmări în ornamentarea ceramicii datând din aceeași epocă. Vasele de asemenea sunt despărțite prin linii – 

încizate sau stampate – în brâie cu lățimi diferite. Chiar pur vizual, mărgelele de Spondylus sau din cochilii 

de Dentalium cusute pe haine în mai multe rânduri seamănă de la distanță cu liniile punctate trase cu bară 

dințată pe suprafața vazelor și străchinilor ceramice pe suport înalt. 

Dacă s-ar analiza doar numărul și varietatea pieselor de podoabă din mormintele de la mijlocul epocii 

calcolitului, la prima vedere pare evident că cea mai mare varietate se observă în mormintele de femei, în 

timp ce mormintele bărbaților nu sunt atât de reprezentative. Acest lucru este deosebit de valabil în ce 

privește mormintele cele mai bogate în podoabe – M.313 și M.527, unde colierele sunt formate din 

numeroase mărgele confecționate din diverse materii prime, culorile cărora sunt atent selectate din punctul 

de vedere al îmbinării. Imaginea însă arată cu totul altfel dacă luăm în considerare întregul inventar al 

mormintelor – vase, arme, unelte, precum și înfățișarea gardurilor și acoperirilor cimitirelor. Atunci devine 

clar că în pofida numărului mai mic de podoabe, mai bogate sunt înmormântările de bărbați. Treptat, în 

societatea hamangiană s-a format logica gândirii materiale, întemeiate pe criterii economice, în care, deși nu 

s-a ajuns la înțelegerea podoabelor ca obiecte de lux, începe conștientizarea importanței meșteșugarului, 

producătorului și comerciantului. Demonstrarea importanței acestuia se face prin lucruri “utile“ și 

“funcționale“, care încă valorează mai mult decât articolele de înfrumusețare și rafinament. 

 

Analiză tipologico-funcţională. Detalii tehnologice  

Inele. Dintre tipurile de podoabe descoperite la Cheia, cele mai numeroase sunt inelele de os. 

Suporturile tăiate din femure de Ovis/Capra şi rondele descoperite în aşezarea de la Cheia ne permit 

reconstituirea a ceea ce în industria materialului dur animal este cunoscut drept chaîne opératoire. S-a 

utilizat un procedeu de secţionare a osului în segmente, probabil prin sciage à la ficelle. Meşterul nu a trasat 

liniile de desprindere a rondelelor perfect circulare sau la distanţe egale. Grosimea inciziilor sugerează 

folosirea unui instrument ascuţit şi dur, probabil o lamă de silex. Prima etapă a lanţului tehnologic se poate 

observa cel mai bine pe un suport descoperit în nivelul ocupaţional care acoperă distrugerea locuinţei L.2 de 

la Cheia. Pe al doilea suport, descoperit în nivelul ocupaţional din exteriorul locuinţei L.1 de la Cheia, 

identificăm o etapă de lucru mai avansată: liniile de desprindere a celor opt rondele sunt adâncite, clar 

demarcate, dispuse la distanţe variind între 5 – 7,5 mm (Fig. 20). Marginea lustruită a canalului medular 

păstrează urmele desprinderii unei alte rondele. Cele opt rondele delimitate prin incizii adânci urmau să fie 

desprinse pe rând prin aceeaşi metodă, respectiv sciage à la ficelle. De altfel, pe feţele neregulate ale 

rondelelor se pot observa muchii de desprindere obţinute prin această tehnică de tăiere. 

Marginile de fractură ale rondelelor au fost intens regularizate prin abraziune şi polissage; după 

desprinderea rondelelor, meşterul îndepărta printr-o abraziune dură “crestele” rămase pe feţele laterale, fiind 

şterse urmele lăsate de acţiunile tehnologice. Această etapă a lanţului tehnologic se poate observa pe o 

rondelă, finisată doar pe una din părţi. 
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Din punct de vedere cromatic, cele mai multe inele au culoarea naturală a osului (albă-gălbuie). Trei 

exemplare descoperite la Cheia surprind prin nuanţe de verde, negru şi roşiatic. Colorarea în profunzime a 

osului ne sugerează existenţa unei noi etape chaîne opératoire. Dacă pentru inelul de culoare gălbui-roşiatică 

diferenţa de nuanţă se poate explica prin acţiunea factorilor naturali existenţi în sol, în cazul inelelor verzui şi 

negru colorarea intenţionată este evidentă (Fig. 20). 

Fig 20 Cheia, Limanu – inele de os și Spondylus   
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Autor - V. Voinea 

Tipologic se disting două categorii principale de inele: late, cu suprafaţa exterioară uşor convexă, 

lustruită uniform, paralel cu peretele medular şi inele înguste, cu o muchie mediană obţinută prin lustruirea 

oblică a suprafeţei exterioare, dinspre cele două margini. Având în vedere grosimea diferită pentru cele două 

tipuri de inele, credem că răzuirea canalului medular se făcea înainte de desprinderea rondelei pentru inelele 

late, obţinându-se o grosime uniformă a peretelui diafizar pe o suprafaţă mare şi după tăierea rondelei, în 

cazul inelelor înguste a căror muchie mediană necesita o grosime mai mare. 

Diametrele inelelor au dimensiuni variabile (13,5 mm - 24 mm), de aceea purtarea lor nu se făcea 

doar de către femei. Ca şi în cazul altor tipuri de podoabe sau accesorii vestimentare (brăţări, ace de păr, 

diademe), inelele erau purtate deopotrivă de femei, bărbaţi şi copii. În mormintele Hamangia III / IV de la 

Durankulak, inelele de os sau cupru erau purtate deopotrivă de femei şi bărbaţi, pe inelar sau pe degetul 

mijlociu şi se asociau, adesea, cu inventar funerar bogat, îndeosebi brăţări masive de Spondylus sau cupru, 

aşezate în jurul cotului sau încheieturii aceluiaşi braţ. Într-un singur mormânt de copil s-a descoperit un inel 

de os. Contextul incert al descoperirii (mormânt deranjat) şi dimensiunile inelului (D – 22 mm) fac incertă 

atribuirea lui. 

Urmărind dispunerea spaţială a complexelor funerare care conţin inele, observăm gruparea lor în 

partea de sud-vest a necropolei. În apropierea mormântului de bărbat M. 461 (Hamangia IV) cu inventar 

foarte bogat – inclusiv sceptru, se află cele mai multe morminte de femei cu inele de cupru şi brăţări pe mâna 

stângă (M. 516, M. 554) sau inele depuse în faţa capului (M. 545, M. 454). Fără să ne propunem 

identificarea unor posibile relaţii familiale între indivizii din aceste morminte, nu excludem posibilitatea 

asocierii inelelor cu simbolistica matrimonială, aceste podoabe fiind prezente atât în morminte de bărbaţi cât 

şi în cele de femei, alături de alte podoabe sau simboluri de putere. 

Statutul social superior al celor care purtau inele ne este sugerat şi de inventarele funerare ale altor 

două morminte alăturate, datate în faza Hamangia III: M. 609 aparţinând unei tinere (20 de ani), îmbrăcată cu 

o cămaşă pe care au fost cusute perle tubulare de Dentalium şi Spondylus şi mormântul M. 626 al unei 

„preotese” (20-25 de ani) sub craniul căreia s-au descoperit patru idoli de lut. 

Pandantivele descoperite în aşezarea de la Cheia se numără printre cele mai des întâlnite, atât în 

cultura Hamangia, cât şi în alte culturi preistorice. Este vorba despre trei cochilii de Cardium, o falangă de 

pasăre şi un canin inferior de mascul de Sus domesticus / Sus scrofa, toate perforate pentru a permite 

introducerea lor pe un şirag. Excepţie face un pandantiv antropomorf realizat din Spondylus, a cărui precizie, 

fineţe şi încărcătură simbolică denotă gRadul avansat de măestrie al meşteşugarilor aparţinând acestei culturi. 

După cum s-a remarcat şi în cazul unor comunităţi eneolitice, deşi tehnologia prelucrării materiilor 

prime de origine animală ajunsese la un grad ridicat de complexitate şi de precizie, comunităţile Hamangia 

au preferat, în general, utilizarea ca pandantive a obiectelor în starea lor cât mai brută, urmărind să pună în 

valoare frumuseţea naturală şi formele preexistente, încărcate de semnificaţii. Este cazul pandantivelor din 

Cardium descoperite atât în aşezări cât şi în necropole. Acestea au fost perforate la nivelul umbonelui, fie 

central, fie în lateral. Cu ajutorul lupei au putut fi observate striurile fine din jurul perforaţiilor. Se pare că, 

pentru a obţine pandantivul, scoica era abrazată la nivelul umbonelui până se subţia peretele creându-se un 

orificiu care, fie era păstrat la dimensiunea iniţială, fie era lărgit cu ajutorul unui vârf de silex. Nu există alte 

intervenţii ale artizanului asupra valvelor de Cardium, ceea ce demonstrează timpul scurt şi efortul scăzut 

dedicate realizării acestor podoabe. 

Exoscheletele moluştelor au fascinat omul preistoric, atât prin formele şi culorile deosebite, cât şi 

prin încărcătura simbolică pe care o deţineau. Conştiente sau nu de această încărcătură, comunităţile şi-au 

dezvoltat tradiţii ce au evoluat de la decorarea trupului la împodobirea vestimentaţiei şi a efectelor personale. 

Un pandantiv cu două perforaţii a fost tăiat din ivoriu. Piesa a fost obţinută printr-un sciage 

longitudinal al unui colţ de porc sau de mistreţ, păstrându-se curbura naturală a dintelui. Fasonarea s-a 

realizat printr-o abraziune fină, dovadă striurile existente pe ambele suprafeţe. Direcţia de abrazare este 

diferită: pe suprafaţa exterioară striurile indică o mişcare perpendiculară pe lungimea piesei, iar pe suprafaţa 
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opusă striurile sunt aleatorii, fără a se respecta un anumit sens al mişcărilor. Atenţia deosebită acordată feţei 

exterioare reiese şi din lustruirea ei mai intensă. 

Pandantive antropomorfe de Spondylus s-au descoperit în morminte de femei şi de copii în necropola 

de la Durankulak, toate datate în faza Hamangia III: două pandantive în mormântul M. 621 şi câte unul în 

mormintele M. 108, M. 609 şi M. 644 (Todorova 2002, M.621 – Tabl. 105/17; M. 108 –Tabl. 9/6; M.609 – 

Tabl. 103/7; M. 644 – Tabl. 111/2). 

 

Unde au fost produse aceste pandantive ? Abundenţa şi varietatea pieselor de Spondylus descoperite 

în spaţiul Greciei poate sugera existenţa unor centre de producţie aici, ca în cazul aşezării de la Dimini unde, 

în nivelul Neolitic Final (4800 – 4500 BC) sau descoperit peste 5800 de cochilii (în curs de prelucrare şi 

piese finite) provenind de la 20 de specii marine, dintre care 500 exemplare de Spondylus. Un pandantiv 

zoomorf găsit în peştera Kitsos (Grecia) dovedeşte existenţa aceloraşi canoane în realizarea figurinelor de 

Spondylus: figură schematizată, incizii uşor aplatizate şi perforare în zona abdominală. 

Mărgelele reprezintă categoria de podoabe cea mai des întâlnită în aşezările şi necropolele culturii 

Hamangia. Perlele de formă tubulară confecţionate din Spondylus sunt foarte bine şlefuite, păstrând totuşi 

evidentă structura naturală a cochiliei. Unele perle cilindrice prezintă la un capăt două orificii apropiate, 

practicate oblic pe aceeaşi parte, astfel încât se putea trece un fir prin ambele orificii, piesele putând fi 

atârnată la gât sau folosite ca aplică vestimentare (Fig. 19). Alte mărgele de Spondylus au formă de 

,,butoiaş”. 

 

 
Autor – V. Voinea 
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Bibliografia bogată dedicată acestei scoici pune accent nu numai pe analiza tehnologică, dar şi pe 

importanţa socială a obiectelor confecţionate din ea. Pe lângă faptul că dovedesc existenţa unor schimburi pe 

distanţe mari, piesele realizate din Spondylus sunt considerate a fi obiecte exotice, de lux, cu o puternică 

încărcătură simbolică. 

Semnificaţia mărgelelor ca şi a altor podoabe sau accesorii vestimentare a fost complexă. Valoarea 

lor varia în funcţie de vârsta, statutul social, starea de sănătate a purtătorului, de ceremoniile la care erau 

purtate (ex. nunta, trecerea la viaţa de adult, înmormântarea), de asocierea lor cu evenimente personale (de 

exemplu, primul animal ucis). Asocierea unor mărgele cu anumite pandantive putea avea o încărcătură 

simbolică specială (ex. mărgele şi pandantive confecţionate din oase de animale vânate). Dacă purtarea unor 

podoabe putea alunga spiritele rele, posesia altora asigura protecţia divină sau a strămoşilor eroizaţi. 

Dincolo de aspectul estetic, podoabele din cultura Hamangia, ca de altfel şi în alte culturi neo-

eneolitice, au avut un rol simbolic, constituind o modalitate esenţială de exprimare a credinţelor personale şi 

colective. Fără teama de a exagera, considerăm că podoabele descoperite în aşezările şi necropolele 

Hamangia, îndeosebi pandantivele antropomorfe, evidenţiază pe deplin geniul artistic şi măiestria 

comunităţilor Hamangia în prelucrarea materialului dur animal (Voinea et alii, 2011). 

 

 

 

 

VIII.3.  PLASTICA  

 

Plastica antropomorfă a culturii Hamangia se individualizează în peisajul eneoliticului balcanic 

printr-un stil abstractizat, silueta umană fiind redusă pâna la figuri geometrice perfecte (compoziţii formate 

prin suprapunerea unor triunghiuri echilaterale, cercuri). Analiza tipologică a figurinelor Hamangia a fost 

redusă, cel mai adesea, la aspectul morfologic. 

D Berciu a împărțit plastica Hamangia în două tipuri de bază: tip A - figurine stând în picioare (Fig. 

6 - 8) și tip B – figurine în poziţie şezând (Fig. 5, 9 - 12). Mai târziu, a fost definit tipul C – figurine 

reprezentate realist, cu detalii anatomice ale feţei, în poziţie şezând, cele mai cunoscute piese fiind 

Gânditorul şi femeia şezând (Fig. 14 - Berciu 1966, p. 86-108). P. Haşotti a adăugat acestor tipuri de bază 

subtipuri stabilite în funcţie de poziţia braţelor şi picioarelor (Haşotti 1985; 1986; 1997, p. 42-46). 

 

 Tip A - figurine stând în picioare (Fig. 6 - 8) 
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Autor – G. Neagu 

În alte studii s-au realizat analize complexe privind geometrismul, „cubismul” siluetelor feminine, în 

încercarea de decodificare a semnificaţiei lor religioase Hamangia (Vajsov 1992a, 1992b). 

Abordarea non-conformistă propusă de D.W. Bailey cu privire la impactul figurinelor antropomorfe - 

tridimensionale miniaturale - asupra psihicului uman deschide o nouă cale de înţelegere, dincolo de concepţii 

religioase contemporane, transpuse în interpretarea vechilor piese de cult. 

”In my hand they feel like very intimate objects. I am intrigued and bewildered by these little 

Hamangia figurines. What are they and why do they appear and feel as they do ? What brought people to 

make them as they are and to what purposes were they put ? How do we understand these figurines ?” 

(Bailey 2005, p. 49). 

Tip B – figurine în poziţie şezând  (Fig. 5, 9 - 11) 

 

 
Autor G. Neagu 
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Cunoscută mult mai târziu decât alte culturi neo-eneolitice din spaţiul Europei, cultura Hamangia s-a 

bucurat rapid de o popularitate nesperată, cuplul Gânditorul şi perechea sa devenind adevăratul brand al 

civilizaţiei străvechi europene (Fig. 14). Rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse în necropola de la 

Cernavodă, punctul Columbia D, rămân, până azi, cunoscute doar în mică parte. Singura certitudine privind 

locul descoperirii celor două figurine o constituie contextul funerar. Descrierea contextului „sigur” al 

descoperirii celor două figurine pare neconvingătoare. După o detaliere a condiţiilor în care a fost realizată 

secţiunea în porţiunea prăbuşită din pantă, „cu scopul de a recupera unele materiale şi a face observaţii atât 

cât poate permite o situaţie de genul acesta”, D. Berciu continuă: „În condiţiile acestea generale au fost 

descoperite şi cele două figurine. Ele au fost găsite în apropierea unui schelet deranjat în timpul prăbuşirii 

(s.n.), dar legătura dintre cei doi idoli şi schelet nu poate fi pusă la îndoială. Statuetele au făcut deci parte 

din inventarul aceluiaş mormânt.” (Berciu 1961, p. 512). 

Тip C – figurine reprezentate realist. Fig. 14  Gânditorul şi perechea. 
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Autor – V. Voinea 

Chiar dacă aceste lipsuri au umbrit cu mult înţelegerea, micile siluete umane continuă să ne fascineze 

şi după jumătate de secol de la descoperire. Ce ar putea să ne impresioneze mai mult decât forma perfectă a 

siluetei umane, în care naturalul şi abstractul se împletesc organic, germinând o „stare” de profundă 

meditaţie, fără punctualităţi marcate prin semne incizate / pictate sau prin limbajul corpului? Deşi suntem 

departe de a descifra mesajul religios transmis de cele două figurine, simpla lor vizualizare sau atingere ne 

transpune într-un alt plan, pe cât de incitant, pe atât de ermetic. Genialitatea realizării plastice rezidă tocmai 
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în crearea acestei „stări” nedefinite prin minimum de mijloace, simplitatea formelor amintind de 

capodoperele lui Brâncuşi. Analizate morfologic, tematic sau artistic, piesele în discuţie rămân în continuare 

enigmatice, singura certitudine fiind destinaţia lor cultică, dată de contextul funerar al descoperirii şi de 

respectarea canonului de reprezentare a idolilor Hamangia – gâtul înalt, personajul feminin cu abdomenul 

supradimensionat. 

Şi, ca şi cum aceste opere de artă nu ne-ar fi surprins îndeajuns, descoperirile recente din zona Cheile 

Dobrogei ne uimesc prin reprezentarea siluetei umane într-o formă abstractă sublimă. Două piese aproape 

identice, tăiate perfect din Spondylus şi marmură, au apărut în context arheologice diferite, apartenenţa lor la 

cultura Hamangia fiind indubitabilă. 

În locuinţa L.2 din aşezarea Hamangia III de la Cheia (jud. Constanţa), într-un sediment amestecat cu 

cenuşă (U.S. 3180 / -1,50 m) s-a descoperit un mic pandantiv de Spondylus sub forma unei siluete umane 

schematizate (Fig. 15а), fără cap (spart din vechime), de dimensiuni foarte mici.  

 

Fig.15а 

 
 

Autor V. Voinea 

În zona centrală a abdomenului s-a realizat o perforaţie circulară, (diametru = 5 mm) (Voinea 2010, 

p.48). Deşi de dimensiuni foarte mici (înălţime păstrată = 26 mm), piesa impresionează prin fineţea execuţiei 

şi redarea detaliilor. Suprafaţa este perfect netedă, lustruirea corectând toate detaliile incizate. Pe faţa piesei, 

linia verticală de separarea picioarelor, linia arcuită de la baza abdomenului şi inciziile fine de delimitare a 

gâtului şi a braţelor au fost atenuate prin jocul suprafeţelor rotunjite, artistul reuşind să accentueze impresia 

de volum printr-o uşoară reliefare a zonei abdominale. 

Privind cu atenţie partea inferioară sesizăm un cerc de dimensiuni infime, incizat superficial la baza 

piciorului stâng, în apropierea liniei mediane. Artistul a avut intenţia să decoreze picioarele cu mici 

impresiuni circulare ca în cazul, de mai târziu, al figurinelor gumelniţene de os sau acest punct reprezintă un 

semn de fixare / măsurare a piesei ? Cele două linii adâncite superfial deasupra umerilor rotunjiţi, prin 

dispunerea lor unghiulară sugerează forma prismatică a gâtului, spart din vechime. De altfel, exemplarele de 
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Spondylus / marmură păstrate întregi, atât amulete cât şi idoli, au gâtul prismatic după modelul figurinelor de 

lut. 

În 2010, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa a achiziţionat de la Târguşor o figurină de 

marmură izbitor de asemănătoare cu cea descrisă mai sus. În urma discuţiei avute cu descoperitorul şi a 

cercetării de teren, am localizat zona de provenienţă – o galerie laterală, de mici dimensiuni (înaltă de 

aproximativ 0,60 m), din interiorul Peşterii Liliecilor (Gura Dobrogei), în care, sub pietrele prăbuşite s-au 

descoperit fragmente ceramice neolitice - Hamangia şi Gumelniţa - şi lame de silex. Tăiată din marmură 

albă, figurina nu mai poate fi încadrată în categoria pandantivelor, dimensiunile ei fiind asemănătoare 

idolilor: lungimea păstrată (capul spart din vechime) = 62 mm, lăţimea maximă în dreptul umerilor = 32 mm, 

grosimea = 10–11 mm, diametrul orificiului perforat = 8,4 mm (Fig. 15b). 

 

 

Fig. 15b 

 
Autor – V. Voinea 

Execuţia figurinei demonstrează aceeaşi măiestrie artistică. Chiar dacă marmura nu i-a permis 

artistului marcarea muchiilor şi jocul de volume, ambele suprafeţe faţă/spate fiind plate, perfect lustruite, 

piesa impresionează prin aceeaşi perfecţiune a formei şi prin precizia execuţiei. Ca într-un calcul matematic 

perfect zona de maxim interes a fost trasată printr-un cerc incizat pe faţa piesei (diametru interior = 23 mm; 

diametru exterior = 25,2 mm), concentric faţă de orificiu, cu diametru exterior de trei ori mai mare decât 

diametrul cercului perforat. 
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Asemănarea izbitoare dintre aceste piese, descoperite în puncte apropiate (aproximativ 7 km), 

sugerează contemporaneitatea lor. Conform datelor absolute obţinute pentru aşezarea Cheia – Vatra Satului, 

respectiv 4977-4975 cal BC (1 sigma) / 5020-4797 cal BC (2 sigma), pot fi datate la începutul mil V BC, 

respectiv în faza Hamangia III. 

În cultura Hamangia, alte pandantive antropomorfe de Spondylus au fost descoperite, până în 

prezent, doar în necropola de la Durankulak în morminte de femei şi copii, datate în faza Hamangia III 

(Fig.): două pandantive în mormântul de copil (fetiţă ?) M.621 şi câte unul în mormintele de femei M.108 

(deranjat), M.609 (aprox 20 de ani) şi M.644 (Todorova 2002, M.108 – p. 35; Tabl. 9/6; M.609 – p.61, Tabl. 

103/7;M.621 – p. 62, Tabl. 105/17; M.644 – p. 63, Tabl. 111/2). Toate cele cinci exemplare întregi, respectă 

acelaşi canon: conturul siluetei umane a fost decupat sumar (pe doar 25 – 36 mm lungime !), cu picioarele 

unite, gâtul simplu prismatic, incizat la bază. Triunghiul pubian apare incizat pe o singură piesă (M.108). 

Pandantivele antropomorfe au fost asociate în eneolitic cu morminte ce au aparţinut unor personaje 

feminine cu statut superior, bogate în podoabe de Spondylus, Dentalium sau malahit, idoli (Voinea et alii 

2009, p. 18). 

 

Fig. 16  Cernavodă – pandantiv antropomorf de marmură 

 
Autor V. Voinea 

Reprezentările antropomorfe de marmură descoperite în areal Hamangia provin tot din context 

funerar, respectiv necropola de la Cernavodă: un idol, tăiat probabil dintr-o braţară (faţa piesei - concavă / 

spatele - convex), cu trei perforaţii în dreptul capului “coloană” şi braţelor, picioarele despărţite (Berciu 

1966, fig. 38/4, p. 79) şi trei pandantative dintre care două publicate, având înălţimea de doar 40 mm (Berciu 

1966, fig. 56/2,3, p. 100), iar cel de-al treilea, prevăzut cu un orificiu mic în zona ombilicală. Toate „imită 

tipul A şi aparţin seriei figurinelor în picioare” (Berciu 1966, p. 104). 

Discul decupat în zona ombilicală a celor două figurine reprezintă elementul central, modulul 

compoziţiei, toate celelalte părţi raportându-se la poziţia şi dimensiunile acestuia. Imaginând compunerea 

figurinelor prin repetarea modulului, descoperim uluiţi rigurozitatea compoziţiei. Discul perforat este închis 

de un cerc concentric – reliefat pe figurina de Spondylus şi incizat pe cea de marmură – diametrul lui fiind de 

trei ori mai mare decât al modulului. Dacă trasăm un triunghi echilateral în interiorul cercului mare, cu una 

din laturi perpendiculară pe axul înălţimii, observăm cum linia orizontală marchează partea cea mai îngustă a 

taliei, iar vârful orientat în jos atinge zona pubiană. Repetarea modulului pe axa înălţimii, deasupra cercului 

concentric delimitează baza gâtului. Fiecare umăr respectă dimensiunile modulului. În cazul figurinei de 
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marmură, liniile curbe decupate sub umeri pentru definirea taliei, se înscriu în acelaşi modul. Repetarea 

triunghiului echilateral, cu latura orizontală tangentă la partea inferioară a modulului, încadrează triunghiul 

pubian şi partea superioară a picioarelor. Lungimea picioarelor, de la vârful triunghiului pubian până la 

marginea inferioară, reprezintă aproximativ trei module, înscriindu-se în dimensiunile cercului mare, 

concentric. Comparând această compoziţie a figurinelor Hamangia cu omul vitruvian (Homo Universalis) al 

lui Leonardo da Vinci sau cu desenele lui Albert Dürer, descoperim, şi mai uluiţi, asemănări izbitoare 

(Ghiţescu 1959, p. 120-149). 

Modulul – discul perforat reprezintă aproximativ a opta parte din înălţimea figurinei, iar din punctul 

central al compoziţiei – ombilicul – porneşte cercul concentric incizat a cărui rază ajunge până la vârful 

triunghiului pubian. Nimic nou sub soare ! Toate aceste detalii au fost respectate pe câţiva centimetri, 

realizate pe materiale „rigide” cu unelte „primitive”, înainte cu mii de ani de secolul lui Pericles ! 

Alăturarea unor opere artistice atât de diferite, aparent forţată şi lipsită de suport ideatic, transpare un 

adevăr fundamental. Talentul înnăscut face posibilă descoperirea intuitivă a proporţiilor, prin urmare 

„calculul frumuseţii” nu începe odată cu definirea matematică a proporţiei divine. 

De ce linia curbă, sub forma ei deschisă - „S”, spirală, arc de cerc - sau închisă - cerc, oval, cercuri 

concentrice - marchează, cel mai adesea, zona de maxim interes a figurinelor neolitice ? Din perspectiva 

artistică, „linia curbă, dinamică, greu de determinat în principiul ei, a fost sugerată de viaţă, de formele vii. 

Spiritul omului n-o va asimila decât încet în regularitatea ei, iar mâna o va cuceri cu greu; ea rămâne la 

jumătatea drumului între neprevăzutul naturii şi simplificările gândirii” (Huyghe 1981, p. 122-123). 

Prin urmare, realizarea ei presupune, mai ales în cazul formei perfecte a cercului, deopotrivă 

exersarea abilităţilor artistice şi dezvoltarea capacităţii de abstractizare. Majoritatea personajelor feminine 

neolitice, indiferent de forma de reprezentare artistică – pandantive, figurine, vase antropomorfe, frescă – au 

zona ombilicală sau genitală decorată cu linii curbe valoarea simbolică a cercului depăşeşte strict gama 

motivelor legate de fertilitatea feminină, fiind întâlnit şi pe reprezentări masculine de genul figurinelor de lut 

sau al pandantivelor ityphalice de aur (Demakopoulou 1998, p. 58/36) şi de os (Neagu 1999a, p. 41, cat. 17, 

18; 1999b). Schematizarea corpului a ajuns până la forme geometrice pure – oval sau disc, uneori decupat în 

zona centrală. Astfel, stilizarea excesivă a siluetei umane a născut acest simbol, reprezentat cel mai adesea 

sub forma pandantivelor discoidale de aur, mai rar de piatră, ceramică sau os. 

Perforaţiile realizate pe figurine antropomorfe de tipul pandantivelor au fost interpretate cel mai 

adesea funcţional, drept orificii folosite pentru suspendarea piesei. Şi totuşi, cele care apar în zona ombilicală 

nu par să fi avut această utilitate. Valoarea lor simbolică este evidentă, regăsindu-se pe toate tipurile de 

figurine feminine, indiferent de canonul reprezentării sau de tipul materialului din care au fost făcute. 

În cazul celor două figurine Hamangia, dimensiunea discului decupat, surprinzător de mare în raport 

cu silueta umană, dispunerea lui în zona ombilicală, toate sugerează valoarea simbolică a acestui tip de 

reprezentare, legată de ideea de naştere, germinare într-un spaţiul gol circular, asemeni unui ou. „...atât oul, 

cât şi zeroul închid în sine misterul infinitului, înţeles ca având un caracter cyclic sau ca o periodicitate 

regeneratoare.” (Boncompagni 2004, p. 26). 

Decuparea discului în zonă bombată a figurinei de Spondylus sau incizarea cercului concentric 

discului perforat în cazul celei de marmură conduc spre acelaşi efect al emanaţiei dintr-un centru Creator: „ca 

un punct de sprijin ce se dilată, ca un foc care iradiază căldură (...) ca o stare interioară care se exteriorizează, 

ca un nou manifest care se concretizează; ca o trecere de la veşnicie la vremelnicie de la non-spaţiu la spaţiu 

” (S. Boncompagni 2004, p. 212). 

Reprezentarea cercurilor concentrice sau a cercului pe o suprafaţă bombată creează impresia unei 

mişcări permanente, a unei deveniri, creşteri dinspre interior spre exterior. 

Prin urmare modulul – discul decupat conţine în el „legea organizatoare” a întregului, reprezintă 

„ceea ce închide şi face să se contopească în sine invizibilul cu vizibilul” (Boncompagni 2004, p. 162). Nu 

întâmplător în medicina tradiţională indiană, a treia din cele şapte chakre ale corpului uman, numită 

Manipura sau chakra plexului solar, corespunde zonei ombilicale şi conţine puterea individuală şi materială 

de înfăptuire a visurilor, cu accent pe stăpânirea sferei fizice, exprimă personalitatea fiecărui om. 
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Descoperite în contexte arheologice diferite, de dimensiuni diferite şi realizate din material diferite, 

cele două figurine conţin un simbol universal, prezent şi în concepţia religioasă a comunităţilor Hamangia, 

fiind atât obiecte personale – pandantive, cât şi piese de cult - idoli. 

De cele mai multe ori analiza reprezentărilor antropomorfe preistorice s-a limitat la descrierea 

simbolurilor conţinute în ele – vizibile sau mai puţin vizibile. În categoria idolilor antropomorfi, alături de 

figurine copiate stângaci după un model, încărcat de atribute religioase, descoperim adevărate opere de artă. 

„În faţa unei realităţi multiforme ce riscă să-l depăşească, în care se teme să nu se rătăcească şi să 

se piardă distrugându-se, omul se străduieşte să ţeasă reţeaua care, învăluind cel mai vast ansamblu posibil, 

îşi va strânge totuşi firele într-o singură mână; va conduce atunci totul printr-un gest unic. Visul permanent 

al inteligenţei nu este oare de a raporta totul la un principiu, la o formă definitivă, care-l va explica 

reducându-l la unitatea sa ?” (Huyghe 1981, p. 120). 

Recunoaştem acest vis al inteligenţei umane în simbolul conţinut de cele două piese analizate – 

permanenta devenire, (re)naştere „învăluită” simbolic de discul perforat, poziţionat într-o armonie perfectă 

cu silueta umană. Uimitor este contrastul între ceea ce vezi şi ceea ce atingi ! 

Elementul central al celor două figurine îl constituie orificiul perforat din zona abdomenului deosebit 

de reliefat, semisferic, sugerând starea de graviditate. Privirea este atrasă, ca într-o hipnoză, de cercul gol, 

întregul devenind fragil. Atingându-le, simţi netezimea şi răceala marmurei / scoicii în toată palma, 

„greutatea” senzaţiei fiind neaşteptat de mare în raport cu spaţiul lipsă pe care-l vezi. Căutând marginile 

piesei, descoperi linii curbe peste care degetele alunecă fără limite, ca un tot în mişcare, ca o curgere infinită. 

Singura fracturare a acestei senzaţii de luciu perfect se produce în dreptul gâtului, spart din vechime, probabil 

într-un ritual a cărei semnificaţie religioasă rămâne imposibil de descifrat. 

Dacă destinaţia cultică a acestor piese sau semnificaţia simbolului conţinut în ele vor naşte, în viitor, 

multe semne de întrebare, valoarea lor artistică rămâne singura certitudine, genialitatea artistului Hamangia 

reuşind să ne surprindă încă o dată, după Gânditorul şi perechea sa. 

Prin urmare, chiar şi o analiză sumară a pieselor create de comunităţile Hamangia demonstrează 

saltul calitativ, această cultură individualizându-se în lumea Vechii Europe prin rafinamentul decorului 

ceramic realizat cu minimum de mijloace (impresiuni), prin tehnicile de prelucrare a materialului litic 

(microlitism), prin varietatea şi bogăţia podoabelor realizate din materiale rare (malahit – cupru, Spondylus, 

Glycimeris şi Dentalium) şi mai ales prin realizări artistice unice. 

Plastica Hamangia se încadrează în ceea ce Brâncuşi a definit drept artă, dincolo de limitări 

temporale sau spaţiale: “Arta nu face decât să înceapă mereu. Arta nu este nici modernă, nici veche, este 

Artă… “ (Brâncuşi apud Petringenaru 1984, p. 50). Înţelegerea lor presupune desprinderea de şabloane 

tradiţionale de gândire, “Priviţi până când veţi vedea” răspunde laconic artistul, parafrazând parabola 

biblică “cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea” (Matei 13:14). 

 

Toate figurinele din cultura Hamangia, descoperite pe teritoriul Bulgariei sunt feminine. Erau 

confecționate din lut de un singur nucleu. Meșterii antici redau corpul cu linii curate, într-un stil geometric 

unghiular cu proporții armonioase. Înălțimea picioarelor și a torsului sunt egale, iar capul este redat ca o 

treime din aceasta înălțime (Вайсов 1992, 41). Bazinul este extrem de lărgit iar în majoritatea cazurilor 

bustul are o mărime mult mai mica. Forma bazinului este căpătată prin proeminențe laterale, cu secțiune 

oblică și neteda. Capul este redat ca o proeminență în forma de prismă (de obicei în secțiune triunghiulară), 

iar detaliile feței nu sunt marcate (Вайсов 1992, 43). 

În majoritatea cazurilor, brațele figurinelor în picioare sunt puse  pe abdomen, fiind îndoite din coate, 

încrucișate sub sânii sau redate sumar ca niște proeminențe, întinse lateral. Spinarea este dreaptă. În cazul 

statuetelor celor mai timpurii, descoperite în timpul cercetărilor întreprinse în așezarea din punctul 

Durankulak-Nivata, datată în faza Hamangia I, partea inferioară a corpului este formata conic. 

Tălpile figurinelor în picioare sunt mici și în majoritatea cazurilor ele nu pot stă verticali fără să fie 

înfipte, legate sau sprijinite de ceva (Вайсов 1992, 62). 
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Figurinele în poziția șezând a culturii Hamangia, descoperite pe teritoriul Bulgariei, de obicei sunt 

redate șezând pe pământ (sau pe o platformă netedă). Partea superioară a corpului este în unghi drept față de 

picioarele, care sunt întinse în față. Corpul este masiv, cu sâni mari, rotunjiți, uneori are și mici proeminențe 

sumare, care reprezintă mâinile întinse lateral. Spinarea este netedă și egală (Вайсов 1992, 65). Figurina cea 

mai timpurie de tipul acesta este datată în faza Hamangia I și este descoperită în mormântul M. 1036 din 

necropola de lângă Durankulak (Todorova 2002, Tab. 171; 6). La această figurină, triunghiul sexului este 

redat prin linii incizate. 

În faza II a culturii Hamangia este datată o singură figurină în poziția șezând, bogat ornamentată din 

Bulgaria, descoperită într-un mormânt lângă satul Cerna. Decorul este aplicat forma unui grupaj de caneluri, 

înconjurate cu puncte împunse și incizii. Partea superioară a corpului este separată de cea inferioară printr-un 

grup de caneluri orizontale, care probabil reprezintă o curea. Canelurile, pe partea din față a corpului și 

deasupra mijlocului sunt verticale, iar pe partea din spate a taliei este aplicat un motiv în forma de meandre 

unghiulare. 

 

.   

 
Destul de rar, în mormintele necropolei din Durankulak, aparținând primelor trei faze de dezvoltare a 

culturii, au fost depuse și figurine. Aproape toate dintre ele erau confecționate special pentru ritualul funerar, 

fiind nearse sau arse foarte puțin. Se pare că plastica antropomorfă a jucat un anume rol în practicarea 

ritualelor legate de trimiterea morților pe lumea cealaltă. Participarea figurinelor la înmormântarea avea, 

probabil, ca scop protejarea morților sau erau simbolul susținerii din partea zeităților, care ajutau sufletele pe 
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drumul lor spre lumea cealaltă. Într-un fel sau altul, aceasta este legătura ce mai veche din Europa între 

figurinele umane (tridimensionale) cu ritualurile funerare ( Вайсов 1992, 65). 

 

                       
În ultima faza culturii Hamangia, plastica antropomorfă cunoaște schimbări radicale. Figurinele în 

poziția șezând dispar cu desăvârșire. Toate exemplarele descoperite din chalcolithicul mijlociu sunt în 

picioare. S-a păstrat modul de redare cu forme unghiulare a corpului, mâinile și talia sunt redate cu 

proeminențe triunghiulare. Picioarele, chiar dacă sunt lipite unul de altul, sunt modelate separat. Tălpile sunt 

late și figurinele pot să stea singure în picioare. În loc de un postament prismatic și înalt cu secțiune 

triunghiulară, acum deasupra umerilor este modelat un gât lung, cu secțiune ovală deasupra cărei este redat 

un cap mic și oval care poartă și trăsăturile feței- urechii, gura, nasul. Un asemenea stil este folosit de către 

purtătorii culturii Hamangia și în perioade mai timpurii - de exemplu, la modelarea faimosului ”Gânditor” de 

la Cernavodă, (Berciu/Morintz 1959, 104, fig. 6; Berciu 1960a; Berciu 1960b). Acum însă, acest stil devine 

regula.  

                 
Dimensiunile figurinelor cresc semnificativ - 18 cm înălțime are idolul descoperit în orașul Balcic, 

proporțional cu acesta este figurina antropomorfă din zona Koriya, în apropierea orașului Suvorovo). 
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Dacă anterior, de obicei figurinele nu au fost decorate, acum, în faza IV a culturii Hamangia ele în 

mod normal sunt decorate, iar lipsa decorului este o excepție.  De obicei sunt folosite motive geometrice- 

romburi, meandre unghiulare și spiralomeandre, aplicate cu ajutorul unor instrumente dințate. Rar, se 

întâlnesc și exemplare împodobite cu decor incizat (Лещаков 2008, 196, табло1:1). Având în vedere 

figurinele descoperite, prin liniile stampate și incizate sunt redate broderiile bogate  sau captușelile pe 

îmbracăminte- asemănătoare celor confecționate din Dentalium descoperite în mormintele din Durankulak și 

necropola Varna II. Plastica antropomorfă din ultima faza de dezvoltare a culturii Hamangia nu se mai 

întâlnește în morminte. Probabil, odată cu forma și decor, s-a schimbat și funcția plasticii antropomorfe. 

Reprezentările umane au fost leagate mult mai strâns de viața cotidiană și, probabil, încep să joace rolul de 

mesageri în lumea de dincolo, și nu ca însoțitori al morților. 

 

 

IX. “LUMEA DE DINCOLO” – DESCOPERIRI FUNERARE IZOLATE, NECROPOLE 

 

Cele mai importante descoperiri aparţinând culturii Hamngia provin din mediul funerar, necropolele 

de la Cernavodă, Durankulak, Varna II uimând prin bogăţia inventarului funerar şi complexitatea contextelor 

arheologice. 

 

Cernavoda “Columbia D”: La 120 m nord-est de punctul Columbia C, peste o viroagă, spre drumul 

Cernavodă – Capidava, în punctul Columbia D a fost descoperită o necropolă Hamangia impresionantă cu 

peste 400 morminte de inhumaţie. Săpăturile de salvare şi sistematice (1954 – 1958), conduse de D. Berciu 

s-au desfăşurat în două puncte: S.D. - Cimitirul de Sus şi S.R. – Cimitirul de Jos (avem de a face cu cel puţin 

două perioade de înmormântări – nota D. Berciu). Din notiţele de şantier reţinem că cele mai multe morminte 

erau deranjate (în poziţie secundară). Scheletele nederanjate erau majoritatea în poziţie întins pe spate, foarte 

puţine chircite, orientate SE – NV. Alături de defuncţi erau depuse vase miniaturale, toporaşe de piatră, mai 

rar idoli, perle de cupru şi ofrande de carne – s-au descoperit oase de mistreţ (mai ales colţi) şi cranii de asin 
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sălbatic, depuse lângă craniu defunctului (Berciu, Morintz 1957 ; 1962 ; Berciu, Morintz, Diaconu 1959 ; 

Berciu et alii 1962). 

Analizele antropologice efectuate de Olga Necrasov au demonstrat prezenţa unui tip mediteranoid 

arhaic (brahicefal – cu craniul aproape rotund), fapt ce întăreşte ipoteza privind originea anatoliană a 

civilizaţiei Hamangia. Înălţimea bărbaţilor nu depăşea 1,70 m, iar a femeilor 1,50 m. 

Cultul craniilor. Practici canibalice ? 

Tot în punctul Columbia D, în apropiere de cimitir s-au descoperit două gropi cu depuneri rituale de 

cranii. În prima groapă „au avut loc depuneri rituale succesive de cranii omeneşti întregi sau fragmentare 

(de obicei numai calota craniului), de femure şi alte oase, alături de care au fost aşezate, cu deosebită grijă, 

oase de animale, în general fălci (în rare cazuri chiar şi cranii întregi) de bou, porc, de cerb şi adesea colţi 

de mistreţ.” Oasele umane aflate în conexiune anatomică pun problema existenţei unor practici canibalice, 

tranşarea(?) realizându-se înaintea descompunerii cadavrului. Aceleaşi practici canibalice ne sunt sugerate şi 

de o altă descoperire - un schelet de copil „care a fost ciopârţit înainte de a fi pus în groapă (...). Braţele au 

fost desprinse de la umăr şi aşezate unul peste altul. În mâna dreaptă se afla un mic vas de lut, aşezat cu faţa 

în jos. În jurul oaselor omenesţi s-au găsit scoici, oase de ied şi coarne de capră.” 

 

Durankulak: 

Dacă pentru necropola de la Cernavodă, informaţiile păstrate se rezumă la rapoarte preliminare, 

monografia necropolei de la Durankulak constituie baza interpretărilor noastre. Din cele 750 morminte 

Hamangia, 96 morminte conţin podoabe şi/sau accesorii vestimentare de Spondylus, constituind, până în 

prezent, cel mai bogat şi variat lot de piese Spondylus din cultura Hamangia. 

Anterior prezentării repartiţiei pieselor în morminte în funcţie de faze, sex şi vârstă, considerăm 

necesare câteva precizări metodologice. O simplă analiză a catalogului face dificilă înţelegerea criteriilor 

care au stat la baza delimitării cronologice a mormintelor. Astfel, complexele funerare, încadrate în fazele 

Hamangia I-II, niciodată definite clar, nu prezintă artefacte diferite de cele datate în faza Hamangia III 

(îndeosebi ceramica). De asemenea, planul necropolei nu indică nici o delimitare topografică clară între 

primele trei faze Hamangia. 

La fel de dificilă este delimitarea cronologică între fazele Hamangia IV şi Varna I, multe morminte 

fiind publicate Hamangia IV / Varna I. Neavând posibilitatea unei analize directe a materialului ceramic, cel 

după care s-a făcut această delimitare, le-am considerat convenţional ca aparţinând ultimei faze, alături de 

cele datate Hamangia IVa si IV b. 

Dificultăţi majore apar şi în privinţa identificării vârstei şi sexului celui decedat. Diferenţele între 

determinările antropologice şi cele arheologice depăşesc 100 din numărul total de 750 morminte Hamangia. 

Fără a insista asupra erorilor de interpretare arheologică a descoperirilor funerare, subliniem că piesele 

considerate de societatea contemporană accesorii specific feminine sau masculine, au avut, pentru 

comunităţile neolitice o altă valoare. Moda timpului nu ilustrează, cum am fi obişnuiţi, astăzi, numai aspectul 

estetic. Brăţările, colierele sau diademele subliniau statutul superior al posesorului – bărbat sau femeie, adult 

sau copil. Piesele cu valoare religioasă sau/şi însemne sociale apar în toate categoriile de morminte, simple 

sau simbolice, fără să reprezinte accesorii feminine aşa cum au fost interpretate deseori. Luând în considerare 

datele de mai sus am optat, întotdeauna, pentru determinările antropologice. 

Repartiţie cronologică a mormintelor Hamangia se prezintă astfel: 196 morminte Hamangia I – II, 

390 morminte Hamangia III, 164 morminte Hamangia IV / Varna I. Morminte cu piese de Spondylus (perle, 

brăţări, plăcuţe, şi mai rar pandantive antropomorfe) apar în toate fazele culturii Hamangia: 21 morminte / 

Hamangia I - II, două morminte / Hamangia I – III, 31 morminte / Hamangia III şi 41 morminte / Hamangia 

IV. 

Pe planul necropolei distingem o grupare de morminte Hamangia IV cu inventar bogat, asemănător, 

grupate în partea de SV a necropolei. Prezenţa importurilor ceramice (vase pictate cu grafit de tip 

Marica/Boian – M.461, M.527) în cadrul aceluiaşi grup credem că demonstrează mai mult decât adoptarea 
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unei noi mode. De altfel, şi alte elemente apărute în faza Hamangia IV (amenajări de piatră, piese ceramice 

noi, sceptre, inele de Cu pe dinţi) trădează pătrunderea unor grupuri străine, de origine sudică. 

 

Pe teritoriul Bulgariei a fost cercetată cea mai mare necropolă aparținând culturii Hamangia. Este 

situată pe malul lacului Durankulak și a fost utilizată în toate fazele culturii – singurul caz asemănător printre 

toate siturile atestate. Numărul mare de morminte cercetate dă posibilitatea analizei și cercetării detaliate a 

practicilor funerare și modificarea acestora pe parcursul tuturor etapelor de dezvoltare. Numărul total al 

mormintelor este de 750. Toate înmormântările sunt efectuate prin inhumație. 

Întrucât în fazele timpurii ale culturii arareori este depus inventar, iar în cazurile în care există, acesta 

aproape că nu are încărcătură cronologică, în publicarea necropolei (Todorova 2002) complexele din primele 

două faze sunt prezentate împreună. Numărul total al mormintelor cercetate este de 196, datând din 

Hamangia І-ІІ. Necropola este extramurală. Este situată la sud de așezarea Durankulak-Nivata, la cca 200 m 

de aceasta, în partea cea mai înaltă, pe malul vestic al lacului, pe o suprafață de aproximativ 900 mp.  

Înmormântările se efectuau în gropi de inhumație, care nu erau însemnate pe suprfață. Această 

concluzie e îndreptățită de numeroasele deteriorări ale mormintelor din cauza mormintelor ulterioare, săpate 

în același loc. În cadrul necropolei s-au constatat zone în care concentrația de utilaje funerare e mai mare. 

Morții erau îngropați cu capul îndreptat spre nord. Probabil această orientare ține cont de locația 

așezării, spre care este îndreptat capul (Бояджиев 2000, 77). În aproape 80% dintre cazuri (108 morminte) 

decedații sunt întinși pe spate. Cel mai des brațale sunt îndoite la coate, cu cotiere găsite lângă corp sau pe 

piept. În ce privește poziția de înmormântare, nu se observă mari diferențe între bărbați și femei – din 

scheletele cercetate 43 sunt de bărbați, 35 de femei, 4 de adolescenți, pentru 19 nu s-au stabilit vârsta și 

sexul. Doar în aproximativ 13% dintre cazuri așezarea în groapă de inhumație este făcută în poziție chircită – 

16 întoarse pe partea stângă, 8 pe partea dreaptă și două pe spate. Printre acestea predomină indivizii de sex 

feminin (15 cazuri, dintre care 11 orientate la stânga și 4 la dreapta), bărbați se întâlnesc rar (în total 6 – câte 

trei la fiecare dintre părți). În două cazuri antropologii nu au reușit să stabilească sexul și vârsta persoanelor 

decedate. 

Peste 50 de morminte din primele două faze ale culturii Hamangia au fost distruse din cauza 

săpăturilor ulterioare sau oasele s-au descompus. Au fost depistate și două morminte sombolice, în care 

lipsesc oase umane. A fost cerctată și o triznă – urmele unui ospăț funerar sau practicarea unor ritualuri 

având drept scop trimiterea sufletului celui decedat în viața de apoi. Ținând cont de fragmentele de ceramică, 

aceasta datează din cea de-a doua fază a culturii. 

În peste o treime din morminte – un număr de 77 – nu s-a găsit inventar funerar. În celelalte cel mai 

des s-au descoperit mandibule sau cranii de animale ierbivore (măgar sălbatic, vită, cerb, ș.a.), și fragmente 

din vase mari, sparte în prealabil; mai rar – mici pahare ceramice. În general, rămășițele sunt risipite în jurul 

corpului sau în groapă, fără o anumită ordine a poziționării acestora (Димов 2014, 71-72). 

30 de morminte conțin piese de podoabă: brățări, coliere sau mărgele confecționate din cochilia 

scoicii mediteranene Spondylus; șiraguri din grandele – canini neerupți de cerb găuriți. De obicei, brățările se 

găsesc câte una pe fiecare braț al persoanei decedate (8 cazuri), dar în două morminte s-a găsit numai câte 

una, iar în altul-trei, cea de-a treia brățară având aceeași formă, dar fiind confecționată din marmură. În 

colierele din mărgele de spondylus erau înșirate și mărgele discoidale din malahit. S-au găsit și două inele 

din serpentinită. Podoabe purtau indivizii adulți. În mormintele de copii nu au fost găsite(Аврамова 

1986,78). 

Cochilii din altă moluscă mediteraneană – Dentalium – erau cusute ca elemente decorative pe diferite 

părți (cel mai adesea pe piept) ale vestimentației persoanelor decedate. Într-unul dintre morminte mărgele de 

spondylus sunt cusute pe o centură care fixa haina. 

Arareori în inventar sunt prezente unelte și arme. Cel mai des este vorba de mici plăci din silex sau 

vârfuri de săgeți. S-au găsit și rectificatoare de săgeți confecționate din piatră. Din 13 morminte s-au recoltat 

tesle, pene și dălți confecționate din roci vulcanice. Acest inventar este recoltat din morminte de bărbați. Tot 
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în mormântul unui bărbat este descoperit un mic tubuleț atent lucrat și lustruit, a cărui menire rămâne 

neelucidată. 

În trei morminte – două de femei șu unul de copil – s-au găsit sule și ace din os (Димов 2014, 74-

75). 

Majoritatea mormintelor cercetate de la necrpola Durankulak datează din cea de-a treia fază a 

evoluției culturii Hamangia. Numărul acestora este de 390. Unele sunt săpate în partea veche a cimitirului, 

deteriorând complexele anterioare. Treptat au fost însușite noi terenuri în direcția vestică, suprafața utilă 

crescând de două ori, până la 1800mp. Începe marcarea mormintelor(Бояджиев 2000,78) prin plăci de 

piatră. Acestea sunt puse ori pe orizontală deasupra gropilor de inhumație (în total 21 cazuri), ori, înfipte 

vertical, le împrejmuiesc (9 cazuri). 11 morminte sunt acoperite cu fragmente mari din vase de ceramică. Se 

întâlnesc și acoperiri mixte cu o placă din piatră și fragmente ceramice. În general, însă, o parte dintre 

morminte rămân nemarcate pe suprafață, fiindcă 36 dintre ele au fost deteriorate ulterior de complexele mai 

târzii. 

Se păstrează orientarea morților cu capul spre nord. Pozițiile sunt aceleași, precum și proporția între 

ele. Continuă să predomine scheletele întinse pe spate, iar printre cele în poziție chircită, mai multe sunt 

întoarse pe partea stângă. Începe, însă, să se observe o anumită diferențiere de gen: scheletele bărbaților 

întinși pe spate sunt de peste două ori mai multe decât cele de femei, iar în ce privește cele în poziție chircită 

– bărbații sunt de aproape zece ori mai puțini decât femeile. Cinci femei sunt îngropate chircite pe spate, una 

– chircită cu fața spre pământ. Aproape ¼ din mormintele cercetate sunt distruse, sau scheletele sunt puternic 

descompuse (Димов 2014, 76). 

În cazul inhumațiilor în poziție întinsă, și mai pregnant se observă îndoirea pronunțată a coatelor 

persoanelor înmormântate. Această poziție se întâlnește în 90% dintre cazuri (Бояджиев 2000, 78). 

La cei îngropați în poziție chircită, se observă diferențe minime în gRadul de contractare a corpului – 

mai ales picioarele. Mâinile de obicei sunt îndoite în coate și puse în dreptul feței. 

Crește în mod considerabil numărul mormintelor simoblice și urmele de banchete funerare. Acestea 

ocupă 10% din complexele cercetate. Cenotafele sunt șapte la număr și nu sunt bogate, inventarul acestora în 

majoritatea cazurilor fiind compus din unul sau două vase, precum și un topor din piatră sau altă unealtă. Un 

caz mai deosebit îl constituie două dintre gropi în care s-au descoprit figurine feminine din lut. Unele din 

gropile simbolice conțin oase de animale ierbivore – vită, măgar sălbatic, cerb, oaie/capră, ș.a. În total s-au 

constatat 37 cazuri cu urme de ospăț funerar – fragmente din vase, printre care sunt risipite oase de animale. 

Cel mai des acestea sunt situate în imediata apropiere a mormântului, puțin sub suprafața solului. Printre 

materialul osos sunt descoprite numai urme de cranii – de măgar sălbatic, vită, porc mistreț, oaie/capră, cerb. 

Cranii întregi de ierbivore au fost descoperite și în câteva dintre mormintele cu înhumație – de obicei 

în zona abdominală sau lângă picioarele persoanei înmormântate.  

În general, inventarul funerar rămâne neschimbat – vase ceramice, unelte și arme, podoabe. Crește 

însă numărul vaselor și scade numărul uneltelor. Ofrandele înseși, ca și mai devreme, sunt recoltate din 

diferite zone ale mormântului, însă ceramica tot mai des este depusă în jurul capului celui decedat și în partea 

de sus a corpului. Adeseori în palma apropiată de gură este pus un mic vas. Obiectele arareori sunt aruncate 

la nimereală în groapă. De obicei acestea sunt descoperite la marginile mormântului (Бояджиев 2000, 78). 

Cu toate că tipurile de ofrande se păstrează, cantitatea acestora crește considerabil. Dacă în primele 

două faze aproximativ 40% dintre morminte sunt fără inventar, în cea de-a treia fază a culturii Hamangia nu 

au fos găsite obiecte în doar 16% dintre complexe. 

Crește varietatea vaselor ceramice depuse ca ofrande. Continuă să se depună vase mari de provizii 

împreună cu capacele lor, însă predomină piesele cu dimensiuni mai mici, confecționate preponderent în 

scopuri funerare. Pe lângă paharele tradiționale, acum se găsesc și vase bitronconice, „sticle“ cu corpul sferic 

și buza înaltă, castroane și străchini. Precum în cazul celor folosite în viața de zi cu zi, suprafața acestora este 

netezită sau lustruită, majoritatea fiind de culoare închisă – negru, gri, gri-bej sau maroniu. 

În privința podoabelor nu sunt diferențe majore față de fazele anterioare, dar acestea, asemeni 

ceramicii, se găsesc tot mai des. Forma brățărilor de Spondylus se păstrează, precum și cantitatea acestora în 
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complexe – câte una sau două într-un mormânt. Doar într-un mormânt este îngropat un individ cu patru 

brățări – câte două deasupra coatelor pe ambele brațe. 

Crește considerabil numărul mărgelelor de Spondylus recoltate. De obicei, sunt două tipuri: alungite, 

de formă cilindrică sau în secțiune transversală, pătrate; ori discoidale, de dimensiuni mici. Se utilizau atât 

pentru șiraguri, purtate ca diademe sau coliere, cât și pentru a fi cusute pe vestimentație ca elemente 

decorative. Cochiliile de Spondylus erau utilizate și pentru confecționarea altui tip de piese de podoabă – 

figurine antropomorfe miniaturale, purtate ca amulete (4 buc.), o mărgea rotundă de dimensiuni mari și una 

alungită cu secțiunea transversală pătrată, împodobită cu un ornament incizat, compus din caneluri înclinate, 

de tip „os de pește“ (Димов 2014, 77-78). 

Din șase morminte s-au recoltat mărgele de malahit. Din alte șase morminte s-au recoltat și șiraguri 

din grandele găurite. 

Apar și primele piese de metal – mici mărgele din cupru (Dimitrov 2002, 146). Cochiliile din 

Dentalium continuă să fie folosite mai ales pentru a fi cusute pe haine, dar într-unul dinmorminte sunt 

folosite ca mărgele într-un colier cu mai multe componente, printre care și mărgele de malahit și cupru. 

Rolul de elemente decorative cusute pe vestimentație, probabil, l-au avut și cele trei aplicații cu 

formă de arc din colți de mistreț, găsite într-unul dintre morminte. Din două morminte au fost recoltate inele 

de os. 

În șapte morminte din necropola Durankulak, datând din cea de-a treia fază a culturii Hamangia, au 

fost descoperite figurine antropomorfe de lut sau de os.  

Ca pondere procentuală, uneltele și armele sunt prezente într-o cantitate mai mică decât în fazele 

neolitice precedente. Zece morminte conțin câte o teslă sau daltă de piatră. S-au găsit piese de silex, având 

dimensiuni mici – lamele, răzuitoare, vârfuri de săgeți. Cutele de gresie folosite pentru ascuțirea vârfurilor de 

săgeți au fost descoperite doar în două complexe. 

Cea mai rară piesă printe obiectele confecționate din oase de animale a fost împungătorul – în total 

patru din patru morminte: un împungător întreg și unul  fragmentar, și două ace, unul dintre ele care găurit în 

partea posterioară. Toate au fost descoperite în morminte de bărbați (Димов 2014, 78). 

Pe fundalul relativei „uniformități“ a mormintelor ies în evidență două complexe: mormintele M. 644 

și M. 626, în care au fost îngropate femei. Ambele conțin piese de podoabă numeroase și variate. În primul, 

femeia decedată a fost înmormântată cu o diademă din mărgele de Spondylus pe cap, colier din grandele 

găurite și mărgele de Spondylus; o centură cusută cu grandele; o figurină de Spondylus. Deasupra coatelor 

purta câte două brățări de Spondylus, pe ambele brațe. Mormântul conține și opt plăcuțe ceramice, una dintre 

care reprezintă vârful unei săgeți (Todorova et al. 2002, 63, 110, Tabl. 111). 

În mormântul M.626 este îngropată o femeie cu un șirag din mărgele de malahit pe cap și un colier 

din mărgele de cupru, malahit și Spondylus. Purta o brățară de Spondylus și un inel de os. Sub capul ei 

fuseseră depuse patru figurine feminine în picioare, confecționate din lut (Вайсов 1987; Todorova et al. 

2002, 63, 109, Tabl. 107). 

Numărul de morminte din cea de-a patra fază a culturii Hamangia din necropola Durankulak este de 

164. Dintre acestea, în aproape ¼ (42), oasele umane s-au descompus aproape în întregime. Gropile de 

inhumație s-au deplasat în direcția sudică. Probabil acest lucru se datorează ideii “inviolabilității” 

mormintelor, care se dovedește prin faptul că există doar patru cazuri de deteriorare a acestora. Un rol 

semnificativ pentru prezervarea complexelor l-a jucat utilizarea pe scară largă a plăcilor din piatră pentru 

marcare. Nemarcate pe suprafață sunt doar 43 morminte (cca ¼). 65 sunt acoperite cu plăci orizontale, 33 

sunt împrejmuite cu plăci verticale; la 20 marcajul este mixt – cu plăci orizontale și verticale; două morminte 

sunt împrejmuite și trasate ca spații închise din toate părțile; altele două sunt marcate prin îngrămădirea de 

pietre zdrobite, mai mici. Mormintele sunt risipite pe toată suprafața necropolei. 

Ca și și în fazele precedente, se păstrează orientarea morților cu capul spre nord. Se schimbă 

considerabil, însă, proporția dintre poziții. Acestea deja sunt împărțite aproape egal – 51 în poziție întinsă și 

66 în poziție chircită, bărbații fiind îngropați preponderent întinși pe spate, cu coatele mult îndoite (numai 

doi indivizi de sex masculin sunt îngropați în poziție chircită). În 70% dintre cazuri femeile sunt chircite, 
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întoarse pe partea dreaptă (doar cinci sunt întinse, iar două – întoarse pe partea stânga și aproape pe spate). 

Doar cinci schelete sunt chircite, întoarse pe partea stângă și sunt foarte sporadice cazurile în care morții sunt 

îngropați în alte poziții – întinși pe stânga sau pe dreapta; chirciți aproape pe spate (Бояджиев 2000, 78-79). 

Înmormântările simbolice sunt  în număr de 10. Toate sunt marcate cu plăci de piatră. Din ele s-au 

recoltat între două și patru (în anumite cazuri mai multe) vase ceramice. În jumătate s-au găsit topoare de 

luptă din corn de cerb, în altele două – câte două brățări de cupru.   

Dispare în întregime practica banchetelor funerare. Ofrandele nu se mai depun pe morminte sau în 

gropi rituale. Scade mult și frecvența depunerii de oase de animale în morminte – sub 10% din cele cercetate. 

Se încheie tradiția acoperirii mormintelor cu fragmente de vase mari, vasele de provizii dispar din inventarul 

funerar. Este foarte redus numărul vaselor sparte în prealabil și crește cantitatea vaselor întregi, depuse ca 

ofrande. Scade și mai mult numărul uneltelor de piatră descoperite – în schimbul noilor piese precum 

topoarele de luptă și săpăligile din corn de cerb. Crește varietatea pieselor de podoabă datorită podoabelor de 

cupru nou-apărute. Continuă să se întâlnească obiceiul depunerii unui vas mic în palma decedatului, în 

apropierea gurii. Se observă anumite norme în depunerea inventarului în groapă: vasele se găsesc în jurul 

capului sau pe torsul persoanei înmormântate. Uneltele și armele de asemenea sunt depuse pe sau aproape de 

partea superioară a corpului, majoritatea – în partea stângă (Бояджиев 2000, 79). 

În ceramica folosită ca inventar funerar apar noi forme. Se observă o diferențiere “de sex” – 

suporturile se găsesc doar în mormintele de bărbați, iar străchinile cu picior înalt – în mormintele de femei. O 

nouă formă este vasul „etajat”, cu gâtul înalt. Dispar în întregime paharele înalte și “sticlele”. Acestea din 

urmă sunt înlocuite cu castroane adânci, bogat ornamentate, cu gâtul cilindric și corpul sferic. Aproape toate 

vasele adânci se închid cu capace plate – iarăși o practică nouă în comparație cu fazele precedente. 

Spre deosebire de ceramica de uz comun, în decorația vaselor folosite în practicile funerare 

predomină ornamentele incizate și Kerbschnitt-ul (încrustare cu pastă). După ardere, acestea adeseori sunt 

decorate cu culori minerale în scopul obținerii unui efect de contrast între suprafața de culoare închisă a 

vaselor și roșul aprins și albul vopselelor. Dintre motive predomină romburile, triunghiurile și meandrele 

unghiulare – vechi motive tradiționale; cercurile, spiralele și meandrele spiralate, populare în ornamentarea 

ceramicii de uz comun din Hamangia ІV, lipsesc. 

Aceleași constatări sunt valabile și pentru necropola Varna ІІ. Și aici se observă diferențierea 

inventarului “masculin” de cel “feminin”, utilizarea frecventă a ornamentelor incizate și încrustate cu vopsea, 

precum și decorarea cu culori minerale după ardere, în decorație predomină meandrele spiralate. 

Spre deosebire de fazele precedente, în care inventarul funerar este redus și diferențele dintre 

diferitele complexe nu sunt mari, în faza finală a culturii începe evidențierea tot mai clară a câtorva grupuri, 

în funcție de cantitatea ofrandelor. Fără inventar sunt doar 31 din cele 165 morminte (sub 19%). În 65 

morminte (sub 40%) ca ofrande sunt depuse doar câte un obiect sau două. 35 morminte (21%) se pot defini 

ca moderat de bogate. În acest grup de morminte vasele sunt mai multe la număr și sunt și se găsesc și alte 

categorii de obiecte – piese de podoabă și unelte. 1/3 dintre acestea (13 morminte) conțin piese de cupru – 

brățări, inele și mărgele. Adeseori se găsesc și șiraguri din malahit. Pentru prima dată apar și podoabe de aur 

– un colier din mărgele de aur, malahit, calcedon și Spondylus în mormântul M.364. Se observă o mare 

varietate de podoabe de Spondylus – brățări, părți din diademe, mărgele plate romboidale și aplice cu forme 

diferite, folosite pentru decorarea vestimentației. 

În 24 morminte (cca 15%), ofrandele sunt numeroase și variate. În ele au fost descoperite atât 

schelete de bărbați, cât și de femei, chiar și de copii. În jurul capului și părții superioare a corpului erau 

depuse trei, patru sau mai multe vase ceramice. Morții purtau coliere la gât – din mărgele de spondylus, 

cupru, aur, malahit, calcedon și os, în diferite combinații. Adeseori se găsesc diademe din mărgele de 

spondylus sau unități. Aproape întotdeauna în mormintele din acest grup se găsesc brățări de spondylus – cel 

mai des câte una pe fiecare braț. Pe hainele persoanelor decedate erau cusute mărgele de Spondylus și aplice 

cu forme variate, mai rar – și cochilii din Dentalium. În câteva cazuri s-a constatat prezența unei centuri 

cusute cu mărgele de Spondylus, ia pe o centură sunt cusute 12 rânduri de mărgele din cupru, Spondylus, os 

și lignit (mormântul M.313). Unul dintre bărbații îngropați purta o plăcuță de cupru pe unul din dinții incisivi 
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(mormântul M.461), iar pe una dintre mâini – un inel de cupru. Un inel asemănător a fost recoltat și dintr-un 

mormânt de femeie (mormântul M.527), precum și un ac de păr din os. Pe lângă piesele de poadoabă, unele 

morminte conțin și arme – topor de luptă din corn de cerb sau, mai rar, unelte de silex (Димов 2014, 80-82). 

Cel mai bogat complex din acea perioadă este mormântul M.3 de la necropola Varna ІІ. În el a fost 

îngropat un bărbat, în poziție întinsă pe spate, cu capul spre nord, , pw haina acestuia au fost cusute cochilii 

de Dentalium și mărgele de Spondylus. Pe brațe purta brățări de Spondylus și cupru, precum și un inel de 

cupru. Mijlocul îi era încins cu o centură pe care erau cusute mărgele de Spondylus. Purta un colier din 

mărgele de aur, Spondylus, malahit și grandele găurite, iar părul îi era prins cu un ac din nefrit. Din mormânt 

s-au mai recoltat un ac de os, un topor de luptă din corn de cerb, un topor de piatră, o teslă și o mărgea mare, 

modelul unui topor din calcar, vârfuri de săgeți și sulițe de silex. În spatele și în jurul capului lui fuseseră 

depuse patru vase ceramice, bogat ornamentate – un suport și o strachină și două vase mici asemănătoare 

unor vaze, cu capace (Иванов 1978, 84-88).  

 

 
 

Rit funerar: De la bun început purtătorii culturii Hamangia au avut un rit funerar clar și bine 

cristalizat. În timp ce aproape pe întregul teritoriu al Peninsulei Balcanice înmormântările din epoca 

neoliticului sunt rare și, atunci când există, sunt efectuate doar ca excepții sau în cazuri deosebite în așezări, 

în Dobrogea se observă un model și o continuitate în atitudinea față de morți. Încă din prima și cea de-a doua 

fază a culturii, persoanele decedate sunt înmormântate la o anumită distanță de așezare, într-un loc special 

desemnat în acest scop. Se respectă strict regula ca morții să fie îngropați cu capul îndreptat spre nord. 

Înmormântarea este însoțită de un ospăț funerar, iar rămășițele acestuia se aruncă în groapa de inhumație în 

momentul umplerii mormântului sau se îngroapă separat. Numărul redus al ofrandelor și uniformitatea 

acestora sugerează că societatea este compusă din membri cu posibilități economice nu prea mari. Cu toate 

acestea, ei au elaborat numeroase norme respectate cu strictețe în timpul însoțirii morților pe ultimul lor 

drum. Evident, ideea vieții de apoi este puternic dezvoltată printre populația hamangiană și face parte 

integrantă din credințele religioase ale acesteia. Morții sunt îngropați cu podoabele lor. Rareori în morminte 

se depun unelte sau scule. Ținând cont de mărgelele și cochiliile de dentalium recoltate, cel mai probabil 

morții erau îmbrăcați în haine de sărbătoare. Evident, pentru purtătorii culturii Hamangia înmormântarea este 

un ritual festiv și cel mai probabil ei credeau că după moarte sufletul celui decedat se mută într-un loc mai 

bun, unde îl așteaptă veselie, mâncare din belșug și unde nu va trebui să muncească. 

În cea de-a treia fază a culturii în practicile funerare au loc anumite modificări, care reflectă 

schimbările sociale. Înmormântarea femeilor în poziție chircită, iar a bărbaților – în poziție întinsă arată 

rolurile lor diferite în viața de zi cu zi. Diferențierea celor două sexe este determinată de funcțiile îndeplinite 

de bărbați și femei. Importanța lor însă este egală, fiindcă nu se observă disproporții mari în ce privește 

inventarul. Cele mai impresionante morminte din acea epocă sunt două morminte de femei. Ținând cont de 
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figurinele antropomorfe recoltate dintr-unul dintre acestea, putem presupune că femeia a avut un rol principal 

în viața religioasă și în respectarea normelor de cult.  

Apariția practicii ca unele morminte să fie marcate pe suprafață reflectă atât schimbarea vieții culte, 

cât și a celei profane. S-ar putea presupune că treptat s-a format ideea păstrării integrității mormintelor. Acest 

lucru s-ar putea datora apariției unor idei noi despre viața de apoi și cinstirea tot mai mare a morții. Se poate 

admite și că este o reflectare a ideii despre integritatea locuinței în timpul vieții, transferată asupra “locuinței 

veșnice” a celui decedat. Întrucât numărul mormintelor marcate nu este mare, este posibil ca o asemena 

practică să fi fost aplicată față de anumiți membri ai societății, ai căror virtuți și activități au contribuit la 

bunăstarea tuturor. 

Numărul mare de morminte sugerează locuire îndelungată, fără cutremure prea mari. Apariția 

mormintelor simbolice în acea perioadă cel mai probabil este legată de ideea „îngropării“ în cimitirul 

neamului a sufletului vreunui membru al comunității, decedat sau răpus departe de meleagurile natale. Poate 

că oamenii străvechi credeau că astfel sufletele celor apropiați vor fi împreună în lumea de dincolo. Cu toate 

că numărul cenotafelor este destul de redus – șapte dintr-un total de 410 morminte, acestea dovedesc că a 

început o “deschidere” către vecini din partea comunității închise și izolate în trecut. Cazurile de deces în 

care corpul celui decedat/răpus nu putea fi întors înapoi în scurt timp, surveneau destul de departe și 

transportarea cadavrului nu era posibilă. Acest lucru înseamnă că asemenea accidente surveneau atunci când 

cei decedați întreprindeau călătorii pe distanțe mari – cel mai probabil în scop comercial. Anume unor 

asemenea expediții li se datorează apariția unor noi materii prime, care nu se găsesc în Dobrogea – roci 

vulcanice, diferite minerale (serpentinită, malahit) și cu suguranță, cuprul. Realizarea unor asemenea 

inițiative atestă, la rândul său, prosperitatea economică semnificativă a purtătorilor culturii Hamangia. 

Descoperirea de banchete funerare și rămășițe din ospețe funerare în morminte arată durabilitatea 

acestei tradiții care s-a impus odată cu apariția culturii. Este interesant că drept mâncare rituală erau folosite 

numai capete de animale ierbivore. Evident, oamenii străvechi le atribuiau însușiri speciale. Este foarte 

probabil ca acestea să fi făcut parte din niște norme alimentare generale, care recomandau ce alimente și în 

ce cazuri anume să fie consumate. S-ar putea, însă, să fi crescut numărul animalelor crescute și cu ocazii 

speciale – printre care, desigur, se numără și înmormântarea – sacrificarea unui animal să nu fi afectat 

cantitatea resurselor alimentare. 

Cercetarea practicilor funerare din ultima, cea de-a patra fază a culturii Hamangia, arată o schimbare 

comрletă a societății. Procesele sunt foarte dinamice și radicale. Posibilitățile materiale ale populației au 

crescut considerabil. Își puteau permite să înmormânteze împreună cu cei decedați – adică să scoată din uz – 

un număr mare de piese confecționate din materiale cu origine nelocală – cupru, aur, calcedon, malahit, 

serpentinită, nefrit, roci vulcanice. Acest lucru înseamnă că comunitatea își satisfăcea pe deplin nevoile de 

materii prime și chiar acumula un anumit surplus, mulțumită căruia nu resimțea serios dispariția unor 

obiecte. Pe lângă contactele comerciale vaste și intense, aceasta atestă și un potențial tehnologic destul de 

ridicat – în caz de nevoie, nu e problematic nu doar să fie livrate materialele necesare, ci și să fie confecționat 

pe loc tot necesarul. 

Procesul de diferențiere clară dintre bărbați și femei se încheie definitiv. La mijlocul neo-

eneoliticului diferă nu doar pozițiile de inhumație ale indivizilor, în funcție de sex. Deja s-au format grupuri 

de obiecte care se depun doar în mormintele de femei sau doar în mormintele de bărbați (Todorova 2002). 

Ținând cont de numărul mai mare de ofrande și materialele mai variate recoltate din mormintele de bărbați, 

este evidentă dominația “sexului puternic” în guvernare și în viața de zi cu zi a putătorilor culturii Hamangia. 

Societatea însăși prezintă o structură complicată – printre morminte, în funcție de cantitatea și varietatea 

inventarului, se deosebesc trei grupuri principale. În cele “sărace” lipsesc ofrande sau se găsesc un obiect sau 

două. În cele “mijocii” inventarul este mai bogat și mai variat, pe lângă vase fiind recoltate și piese de 

podoabă. În cele “bogate” obiectele sunt numeroase și folosite în diverse scopuri. Femeile din ultimul grup 

poartă adesea diademe. Bărbații sunt înarmați cu topoare de luptă din corn de cerb. Această armă avea și o 

funcție socială – demonstra autoritatea și însemnătatea posesorului său. Toporul de luptă juca și rolul unui 

sceptru fiind folosit mai târziu și în cultura Varna. 
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Crește numărul mormintelor simbolice și al obiectelor depuse în ele. Evident, participarea la 

expediții comerciale sau militare era considerat ceva important și prestigios, de accea celor pieriți li se 

acordau onoruri speciale.   

Banchete funerarele dispar complet și din gropi sunt recoltate oase de animale doar în câteva cazuri. 

Evident, s-a încheiat practica ospețelor funerare comune, sau cel puțin rămășițele nu erau îngropate în 

necropolă. Aceasta constituie încă o dovadă a stratificării societății monolite din trecut în câteva pături 

diferite. Fiecare dintre acestea are propria sa viață socială și comunicarea dintre diferitele grupuri este supusă 

convențiilor nou-apărute. Societatea este încă în faza inițială a structurării sale. Trebuie presupus că 

diferențele de inventar funerar se datorează nu atât de mult posibilităților materiale diferite ale membrilor 

comunității, cât, mai degrabă, statutului lor social. Individul care a adus o contribuție mai mare pentru binele 

obștesc era înmormântat cu mai multe onoruri (și ofrande), pentru a se evidenția însemnătatea lui și în viața 

de apoi. Treptat începe să cristalizeze ideea simbolurilor statutului social. Exact acest rol vor juca mai târziu 

sceptrele și podoabele din aur. Procesul de stratificare socială însă este încă la început. Dezvoltarea sa rapidă 

nu reușește să se reflecte sau să se impună în toate sferele vieții. În anumite aspecte ale practicilor funerare se 

păstrează încă conservatorismul tradițional. O dovadă în acest sens este predominarea motivelor unghiulare 

în ornamentația vaselor depuse în morminte. În același timp, în viața de zi cu zi acestea sunt înlocuite 

aproape în întregime de motivele rotunjite – cercuri, spirale, meandre spiralate.  

 

Caracteristicile inventarului funerar 

Dintre tipurile de piese descoperite în morminte, cea mai mare frecvenţă o au mărgele tubulare, 

adesea piese componente pentru coliere, singure sau asociate cu mărgele de Dentalium, malahit, marmură, 

lignit, calcedon, cupru şi aur. Mai rar, compun brăţări, centuri şi diademe. Cea mai frumoasă centură, 

realizată din 73 de mărgele Spondylus de dimensiuni diferite (lungime 5 - 18 mm), provine dintr-un mormânt 

de bărbat din necropola de la Durankulak. Uneori, datorită aspectului lor aproape identic, mărgelele tubulare 

de Dentalium au fost folosite, alături de cele de Spondylus, pentru confecţionarea centurilor, purtate atât de 

adulţi cât şi de copii. 

Mărgelele tubulare de Spondylus sau/şi Dentalium, folosite ca aplice vestimentare, par să marcheze 

statutul special al posesorului. Astfel, în mormântul tinerei ”preotese” din necropola de la Durankulak, cu 

inventar bogat în podoabe şi idoli, s-au descoperit mărgele tubulare de Dentalium, aplicate pe o cămaşă. 

Mărgele tubulare de Spondylus, simple sau asociate cu mărgele din alte materiale (malahit, 

Dentalium), au decorat diademe. Moda lor a apărut de la începutul culturii Hamangia (fazele I – II), fiind 

purtate atât de bărbaţi cât şi de femei. 

Alte forme de mărgele de Spondylus apar mai rar, compunând aceleaşi categorii de podoabe ca şi 

cele tubulare: mărgelele romboidale, alături de plăcuţe şi mărgele tubulare de Spondylus fixate pe diademe, 

mărgele discoidale prinse în lănţişoare ca la Durankulak şi Cernavodă. 

În faza Hamangia IV, când inventarul funerar se diversifică şi îmbogăţeşte, observăm preferinţa 

pentru diademe mai mari, confecţionate din plăcuţele dreptunghiulare înguste, uşor arcuite, perforate la 

extremităţi. O simplă analiză a ilustraţiei pentru „pandantivul de formă arcuită” de la Agigea ne determină 

să-l încadrăm în aceeaşi categorie de piese. 

În mormintele de bărbaţi remarcăm o varietate de plăcuţe, mai late decât tipul anterior, cu marginile 

rotunjite. 

Tot în faza Hamangia IV apar şi alte accesorii vestimentare, menite, probabil, să îmbogăţească ţinuta 

personajelor cu statut social superior. Într-un mormânt de copil (Infans I), cu inventar foate bogat (diademă, 

brăţări de cupru şi Glycimeris, colier din perle romboidale de Spondylus) s-au descoperit, în zona 

genunchilor, două plăcuţe romboidale, de dimensiuni diferite (L = 20 mm, respectiv 40 mm), fiecare cu o 

perforaţie centrală, cusute probabil pe veşminte. O vestimentaţie similară întâlnim într-un alt mormânt bogat 

(cu sceptru), învecinat: un bărbat avea cusute în zona genunchilor două plăcuţe în formă „L”, cu patru 

perforaţii. Dispunerea spaţială a celor două morminte şi inventarul lor bogat sugerează practica unei 
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vestimentaţii cu valoare de prestigiu, indiferent de vârstă, apartenenţa familială la un grup privilegiat 

motivând, probabil, poziţia superioară a individului. 

După mărgele tubulare, brăţările reprezintă categoria cea mai numeroasă din siturile Hamangia. În 

necropola de la Durankulak deseori, pe ambele braţe, deasupra cotului, era fixată câte o brăţară de Spondylus 

sau dintr-un material cu aspect asemănător, conform modei timpului. De exemplu, figurinele grupului 

cultural Szakálhát amintesc de aceeaşi modă: deasupra antebraţelor au fost modelate în relief două benzi late, 

reprezentând, probabil, tipul brăţărilor de Spondylus (Hansen 2007). Tradiţia s-a păstrat mult timp după cum 

o demonstrează o figurina gumelniţeană de la Căcioarele care are pe braţul stâng o brâţară modelată în relief. 

Majoritatea brăţărilor au fost depuse întregi (unele cu urme de uzură), spre deosebire de practica 

perioadei ulterioare – Varna – când piesele erau fragmentate, probabil, ritual şi depuse parţial (Fig. 18). 

Inele. Pentru această categorie menţionăm o singură piesă descoperită în necropola de la Limanu. 

Pandantive antropomorfe. În necropola de la Durankulak cele cinci pandantive antropomorfe de 

Spondylus s-au descoperit doar în morminte Hamangia III - câte unul în mormintele M.108, M. 609 şi două 

în mormântul M.621. Piesele sunt aproape identice: silueta umană, tăiată din plăcuţă de Spondylus, are cele 

trei părţi – cap, trunchi, picioare – delimitate sumar. Înălţimea lor variază între 25 mm – 36 mm (Fig. 17). 

Remarcăm preferinţa acestui tip de piese pentru morminte de femei, într-un singur caz fiind depuse două 

pandantive într-un mormânt de copil (M.621). 

                          
Autor V. Voinea 

Piesa de la Cheia, chiar dacă se încadrează aproximativ în aceleaşi dimensiuni, se deosebeşte de cele 

descrise anterior prin fineţea execuţiei – suprafeţele sunt puternic lustruite, iar detaliile anatomice marcate 

prin incizii fine. De asemenea, perforaţia din zona ombilicală nu se regăseşte la nici o figurină de Spondylus, 

singura reprezentare similară fiind statueta de marmură din necropola de la Cernavoda. De altfel, copierea în 

marmură a pieselor de Spondylus apare destul de frecvent în areal Hamangia: pandantive antropomorfe în 

aşezarea de la Ceamurlia de Jos şi în necropola de la Cernavoda; brăţări în necropolele Mangalia, Cernavoda. 

De altfel, această practică o regăsim şi la alte comunităţi neo-eneolitice. Din numeroasele exemple 

amintim doar câteva: mărgele şi pandantive de marmură, datate în faza Bolintineanu – Boian, din 
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necropolele Cernica, Sultana – Valea Orbului şi mai târzii - Varna II - în necropola Durankulak, brăţări de 

marmură în aşezarea Vinča. 

Analiza contextului arheologic în care apar pandantive antropomorfe trădează o cutumă a 

comunităţilor Hamangia. Preferinţa personajelor feminine pentru acest tip de podoabă este evidentă: în 

necropola de la Durankulak, din cele patru morminte cu pandantive antropomorfe, datate în faza Hamangia 

III, trei aparţin unor femei, iar al patrulea, situat în apropiere de M. 644, unui copil (M. 621 fetiţă ?), sigur în 

legătură cu personajul feminin alăturat. Bogăţia inventarului funerar care le însoţeşte încarcă de valenţe 

sociale şi religioase piesele în discuţie; sigur, purtătoarele lor s-au bucurat de un statut privilegial. 

Valve perforate. În mormântul de femeie M. 527, faza Hamangia IV, cu inventar bogat în podoabe 

(mărgele romboidale, tubulare şi brăţară de Spondylus, mărgele de Dentalium, chalcedon, malahit şi Au, 

inele de Cu) s-a descoperit, în dreptul pieptului, o valvă de Spondylus, cu patru perforaţii. Piese 

asemănătoare apar ulterior, în morminte Varna. Aceeaşi practică, dar cu alte specii de moluşte o întâlnim la 

comunităţile vecine Boian. În necropola de la Cernica „o piesă deosebită, oglindind, probabil, un anumit 

obicei legat de castitate, o consituie o valvă de Ostrea edulis, descoperită pe pubisul scheletului de femeie 

tânără, din M.43. 

 

 

OFRANDE DE ANIMALE  

În ultimul deceniu, tot mai multe descoperiri preistorice sunt puse în legătură cu omeniul religios, 

simpla prezenţă a unor gropi cu oase de animale sau/şi umane fiind asociată cu practice rituale, chiar 

canibalice. Pentru majoritatea cazurilor argumentele rămân neconvingătoare, reducânduse cel mai adesea la 

descrieri de genul groapă rituală/sacrificială, fără detalii clare privind contextual arheologic al descoperirilor. 

În lipsa textelor literare, cele mai importante indicii pentru „detectarea” procesiunilor religioase rămân 

„probele” recoltate in situ. 

Datele privind contextul arheologic, coroborate de analizele arheozoologice, de informaţii literare 

antice şi de studii etnografice, etologice sau antropologice, pot, cel mult, sugera, mai departe, un scenariu 

logic de desfăşurare a ritualului religios. Şi atunci, toate acele voci ştiinţifice sceptice şi acide, motivate 

deseori, în tonalitatea lor, de fantezia unor arheologi „poeţi”, se vor stinge resemnate sau, de ce nu, convinse. 

Ceea ce individualizează comunităţile Hamangia în peisajul neo-eneoliticului sud-est European este 

prezenţa neobişnuit de mare a ofrandelor de animale. O altă particularitate o reprezintă variabilitatea 

raportului animale domestice/animale sălbatice, în funcţie de contextul arheologic în care apar. Dacă analiza 

materialului faunistic recoltat din aşezările de la Baia-Hamangia (Haimovici, 1987), Techirghiol (Necrasov, 

Haimovici 1962), Durankulak şi Cheia (Bălăşescu 2008; Bălăşescu, Radu 2002-2003) indică preponderenţa 

covârşitoare a speciilor domestice, baza dietei constituind-o carnea de vită şi ovicaprine, pentru resturile 

faunistice descoperite în necropolele Cernavodă (Necrasov et alii 1959) şi Durankulak (Todorova 2002), 

raportul se schimbă în favoarea speciilor sălbatice. Au fost vânate, îndeosebi, specii de talie mare – 

Artiodactyle (mistreţ, cervidee, bour) şi Perissodactyle (calul sălbatic şi măgarul sălbatic) (Bălăşescu, Radu 

2004; Bălăşescu, Moise2005; Balasse et alii 2014). 

În necropola de la Cernavodă, din cele 356 de resturi osteologice de mamifere cele mai numeroase 

provin de la suinele sălbatice (Sus scrofa) şi bovine. În număr redus apar şi depunerile de măgar sălbatic 

(Equus hydruntinus), cervidee (Cervus elaphus, Capreolus capreolus), bour (Bos primigenius), porc (Sus 

domesticus), căprior (Capreolus capreolus), vidră (Lutra lutra), pisică sălbatică (Felis silvestris), Vulpe 

(Vulpes Vulpes), castor (Castor fiber), bursuc (Meles meles) (Haimovici 1998-2000, p. 585; Bălăşescu, Radu 

2004, p. 68). 

Aceeaşi bogăţie şi varietate de animale sălbatice o regăsim în necropola de la Durankulak: aici 

predomină măgarul sălbatic european (Equus hydruntinus), cervideele (Cervus elaphus, Capreolus 

capreolus), celelalte specii sălbatice fiind mai rare - bour (Bos primigenius), mistreţ (Sus scrofa), păsări 

(Aves), urs (Ursus arctos). Preferinţa pentru anumite specii vânate se explică prin specificul fiecărei 

microregiuni: dacă în pădurile din apropierea Dunării era vânat mai ales mistreţul, în zona litorală aridă, cu 
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peisaj deschis de stepă, comunităţile Hamangia preferau măgarul sălbatic (Haimovici 1998-2000, p. 588; 

2007; Spasov, Iliev 2002, p. 317). 

Publicarea integrală a necropolei de la Durankulak oferă posibilitatea unei analize complexe a 

practicilor sacrificiale. Astfel, studiul statistic pentru cele 750 morminte Hamangia permite identificarea 

perioadei în care acestea au atins frecvenţa maximă, identificarea unor grupuri familiale, cu practice funerare 

deosebite de restul comunităţii. Gropile rituale cu ofrande de animale, descoperite atât în interiorul / 

exteriorul mormintelor, cât şi grupate la marginea necropolei constituie dovezi indubitabile privind 

comemorarea (Spasov, Iliev 2002, p. 314). 

În necropola de la Durankulak, cele 205 complexe funerare Hamangia cu ofrande de animale - 

morminte şi gropi rituale - sunt relativ grupate spaţial, sugerând mai mult decât o simplă relaţie cronologică 

între complexe, înrudirea indivizilor din fiecare grupaj fiind cea mai plauzibilă explicaţie. Comparând 

frecvenţa ofrandelor de animale pentru fiecare fază, conform periodizării propuse de autori, se observă 

preferinţa pentru această practică religioasă în faza clasică a culturii, din trei morminte Hamangia III unul 

conţinând ofrande de animale Cele 35 de gropi rituale, din fazele Hamangia IIII, sunt grupate în două zone 

ale necropolei: 

- în marginea de NV, 11 gropi alăturate cu ofrande de Bos taurus şi Ovis/Capra (M. 1197, M. 1195, 

M. 1144, M. 1199, M. 1191, M. 1146), Sus scrofa (M. 1204 şi M. 1198), Bos Taurus (M. 1128), Equus 

hydruntinus (M. 1203); ultima specie apare împreună cu altele în M. 1146 (Bos taurus şi Ovis/Capra) şi M. 

1196 (Ovis/Capra); 

- în zona de NE a necropolei, atât asociate unor morminte simple, în special de bărbaţi, cu ofrande 

bogate de animale (M. 1073, M. 941), cât şi separate (M. 942, M. 948). De altfel, în această zonă a 

necropolei se concentrează cele mai multe morminte simple şi simbolice8 cu ofrande de animale, unele cu 

resturi faunistice provenind de la peste cinci indivizi de talie mare. 

În ultima fază practica ofrandelor de animale aproape dispare; cele 12 cazuri datate de autori în 

această fază, fiind, ca şi cele din fazele Hamangia I-II, învecinate cu morminte cu ofrande de animale din 

faza Hamangia III. Ofrandele de animale sunt mult mai modeste, limitându-se cel mai adesea la depuneri de 

Equus hydruntinus. 

Această repartiţie spaţială periferică în raport cu grupul de morminte Hamangia IV, identitatea 

ofrandelor de animale cu mormintele alăturate, datate Hamangia III, sugerează o posibilă coabitare (căsătorii 

exogame) a două grupuri culturale diferite – unul local, legat de tradiţiile Hamangia, altul alogen, venit din 

mediul cultural al ceramicii grafitate, mult mai ierarhizat (morminte cu simboluri de putere) şi mai bogat 

(piese de cupru, aur, Spondylus, vase grafitate). 

Prin urmare, diferenţele dintre mormintele Hamangia I-III şi cele Hamangia IV nu se rezumă doar la 

practica ofrandelor de animale: amenajarea gropilor (folosirea blocurilor de piatră în ultima fază) şi 

inventarul funerar (fructiere cu picior şi măsuţe suport, vase pictate cu grafit, inele de cupru pe dinţi, plăcuţe 

de Spondylus folosite pentru diademe) trădează pătrunderea unor grupuri culturale străine, Boian – Marica 

(datate diferit Voinea, Neagu 2006a, 2006b). 

Informaţiile privind dispunerea spaţială a mormintelor din necropola de la Cernavodă se rezumă, 

până în prezent, în rapoartele preliminare publicate, la delimitarea a două grupuri – „cimitirul de sus” şi 

„cimitirul de jos” (Berciu, Morintz 1959; Berciu et alii 1962). Ca şi în cazul necropolei de la Durankulak, 

succesiunea cronologică a celor două grupuri de morminte poate fi pusă sub semnul întrebării deoarece 

diferenţele de inventar funerar şi de practici funerare nu indică întotdeauna faze culturale succesive, fiecare 

grup fiind format din indivizi înrudiţi între ei. 

În necropola de la Durankulak, majoritatea resturilor osteologice provin de la cranii întregi sau părţi 

de cranii (îndeosebi dentiţie). Aproape jumătate aparţin speciei Equus hydruntinus, urmate de bovine 

domestice/sălbatice şi ovicaprine. Preponderenţa celor trei specii, deseori asociate, se poate observa, mai ales 

în cazul complexelor funerare ce conţin peste trei cranii de animale, concentrate în partea de NE a 

necropolei: M. 1073, M. 942, M. 940, M. 949, M. 908, M. 948, M. 941. Deseori, dinţii erau separaţi de 

craniul animalului şi presăraţi peste capul defunctului (Spasov, Iliev 2002, p. 314). 
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În faza Hamangia IV practica a fost aproape uitată, din cele 164 de morminte doar cinci conţinând 

cranii şi dentiţie de Equus hydruntinus. Practica depunerilor de fragmente craniene (cranii/dentiţie) a fost 

semnalată şi în necropola de la Cernavodă. Autorii descoperirilor au descris „practica depunerii alături de 

mort a unei bogate ofrande de carne de animal, melci şi scoici. În chip simbolic se punea doar un colţ de 

mistreţ, care aproape nu lipseşte din nici un mormânt. Uneori se găsesc maxilare fragmentare sau întregi 

sau chiar cranii de fiare sălbatice. Într-un mormânt s-au găsit două cranii. Mai rar se găsesc în morminte 

resturi de oase de bovine. Interesantă este prezenţa în morminte şi în zona întregului cimitir a unei specii de 

măgar sălbatic (Asinus hydruntinus) ca şi a ovicaprinelor şi bovinelor” (Berciu et alii 1959, p. 103). 

Depunerile de oase sunt mult mai rare, atât în necropola de la Durankulak cât şi în cea de la 

Cernavodă. În cazul primei necropole, specia cea mai reprezentată rămâne Equus hydruntinus. Oasele sunt 

asociate, adesea, gropilor rituale, dovezi ale unor festinuri funerare post-înmormântare, desfăşurate 

deasupra/în apropierea gropii defunctului sau la marginea de NV a necropolei - M. 1191, M. 1195, M. 1196, 

M. 1197, M.1198, M. 1199. 

O situaţie similară întâlnim în cazul celor două gropi rituale de la Cernavodă, singura diferenţă 

constând în prezenţa unor cranii şi oase umane, dispuse în poziţie secundară: „Groapă rituală în care au 

avut loc depuneri rituale succesive de cranii omeneşti întregi sau fragmentare (de obicei numai calota 

craniului), de femure şi alte oase, alături de care au fost aşezate, cu deosebită grijă, oase de animale, în 

general fălci (în rare cazuri chiar şi cranii întregi) de bou, de porc, de cerb şi adesea colţi de mistreţ... În 

mod excepţional s-au depus vase întregi şi idoli feminini de lut. La o adâncime destul de mică s-a dat peste 

şase cranii fragmentare pe două rânduri, între care se găsea o falcă de animal (porc)… Nu s-a descoperit 

nici un obiect arheologic şi nu s-a constat nici o deranjare ulterioară sau depuneri aluvionare” (Morintz et 

alii 1955, p. 154). 

În groapa a doua „s-a dat peste un grup de oase cu omoplat, humerus, radius şi cubitus, toate fiind 

„depuse” în groapă înainte de a fi putrezit tendoanele care le legau. S-au găsit de asemenea şi porţiuni din 

coloana vertebrală, fără să fi fost deranjate din momentul aruncării lor în groapa rituală” (Berciu et alii 

1962, p. 83). Deşi sumare, toate aceste informaţii sugerează existenţa unor practici funerare post-

înmormântare, incluzând şi acţiuni de manipulare a resturilor umane. 

O formă de depunere specială întâlnim în mormântul de bărbat M. 1036 din necropola de la 

Durankulak, datat în faza Hamangia III - în apropierea umărului drept s-a descoperit o rază de corn 

Capreolus capreolus, reprezentând cea mai veche formă de „sceptru” din necropola Durankulak (Todorova 

2002, tab. 171). 

În faza Hamangia IV apar adevărate topoare-sceptre de corn, tot în morminte de bărbaţi, aşezate în 

aceeaşi regiune a corpului. Deasupra craniului, lângă un idol feminin a fost depusă o falangă de Equus 

hydruntinus, această alăturare putând sugera interpretarea simbolică a osului drept siluetă umană 

schematizată (Spasov, Iliev 2002, p. 314). De altfel, asocierea falangă - reprezentare antropomorfă (idol 

ceramică / amuletă de Spondylus) o regăsim şi în alte morminte cu inventar bogat - M. 609 (femeie), M. 642 

(femeie), M. 908 (simbolic). Înrudirea personajelor care au avut depusă o falangă în zona capului/pieptului 

ne este sugerată de dispunerea spaţială a mormintelor. Astfel, distingem trei grupuri: 

 

- M. 908 (simbolic), M. 958 (infans), M. 968 (bărbat), M. 1036 (bărbat) 

- M. 609 (femeie), M. 642 (femeie) 

- M. 994 (bărbat), M. 1006 (bărbat). 

Prezenţa lor în toate tipurile de morminte din necropola de la Durankulak, indiferent de vârstă/sex, 

demonstrează existenţa unor practici rituale specifice anumitor grupuri, înrudite familial. Bogăţia 

inventarului funerar care le însoţeşte, inclusiv simboluri de putere (sceptre), face din acest tip de depunere şi 

un indicator privind statutul social superior al defunctului, indiferent de vârstă, prestigiul fiind moştenit 

familial. 

O situaţie similară a fost semnalată în necropola Ensisheim (Franţa), din complexul ceramicii liniare: 

în mormânt de copil M. 13, cu inventar bogat, s-a descoperit un idol realizat dintr-un metapod de oaie, 
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singura intervenţie asupra formei naturale a osului rezumându-se la două orificii perforate pentru 

reprezentarea ochilor (Jeunesse 1997, p. 86). Astfel de reprezentări antropomorfe schematizate, realizate pe 

metapodii de ovi-caprine, întâlnim în complexul ceramicii grafitate Karanovo VI - Gumelniţa - Sălcuţa. 

În necropola de la Durankulak, tradiţia depunerii unei falange/metapod de ecvideu continuă şi în 

perioada următoare (mormântul simbolic M. 560 Varna I - Todorova 2002, tab. 95/21). Transformarea osului 

într-o piesă rituală ne este confirmată şi de descoperirea din mormântul dublu M. 1, amenajat în ultimul nivel 

al aşezării gumelniţene de pe insula „La Ostrov” - Năvodari: o falangă de cal, şlefuită şi acoperită pe o parte 

cu ocru roşu a fost depusă sub scheletul nr.1, în amenajarea gropii (Marinescu-Bîlcu et alii 2001, p. 125). 

Toate aceste date indică o semnificaţie rituală specială a acestei părţi anatomice, mai mult decât o simplă 

ofrandă animală. 

Datele arheozoologice obţinute pentru specia Equus hydruntinus, pe lotul din necropola Durankulak, 

indică preponderenţa indivizilor subadulţi de 4 - 5 ani şi adulţi de 6 - 10 ani (Spasov, Iliev, 2002, p. 322, fig. 

25). Prin urmare, chiar dacă capturarea exemplarelor tinere era mai facilă, comunităţile Hamangia preferau 

sacrificarea exemplarelor mature, respectând anumite cutume religioase. 

Omniprezenţa ofrandelor de animale, atât la Cernavodă cât şi la Durankulak, face dificilă distingerea 

unor cutume privind legătura dintre sexul-vârsta defunctului şi speciile de animale sacrificate. Analizând 

graficul repartiţiei ofrandelor de animale în funcţie de vârstă/sex pentru necropola de la Durankulak, fazele 

Hamangia I-III şi Hamangia IV, observăm concentrarea lor în morminte de adulţi, nelipsind, însă, nici din 

cele de copii sau adolescenţi. 

Depunerile de animale în mormintele de bărbaţi şi cele de femei ajung aproape la paritate; procentul 

puţin mai mare al celor din a doua categorie explicându-se şi prin mortalitatea mai ridicată. Cele mai bogate 

ofrande, cu peste patru indivizi sacrificaţi, apar deopotrivă în morminte de bărbaţi (M. 1073, M. 941, M. 

925) şi femei (M. 178, M. 885). Ofrandele pentru copii sunt mai modeste, nedepăşind 2 animale sacrificate 

(M. 760, M. 958). Contrar aşteptărilor, ofrandele de animale nu însoţesc mormintele cu inventor funerar 

foarte bogat. De exemplu, mormântul de bărbat M. 1073 cu cele mai bogate ofrande de animale (11 indivizi), 

nu conţine podoabe sau însemne de putere. 

O categorie de piese ceramice descoperite în necropola de la Durankulak atrage atenţia prin forma lor 

şi contextul în care apar: aşa-zisele capace „căciulă”, prosopomorfe (M. 940, M. 941) şi cu motive zoomorfe 

(bucraniu incizat - M. 933, urechi modelate în relief - M. 1146), prezente atât în morminte simple cât şi în 

cele simbolice, cel mai adesea alături de ofrande de animale. 

Delimitarea cronologică a primelor trei faze ale culturii Hamangia, cel puţin pentru necropola de la 

Durankulak, nu este convingătoare: repartiţia spaţială a mormintelor indică, mai degrabă, o grupare a 

indivizilor de ordin familial/social şi nu o succesiune cronologică, piesele de inventar funerar, îndeosebi cele 

de cult şi podoabele de Spondylus şi Dentalium, marcând clar aceste grupuri. Practica sacrificiilor de animale 

se asociază unor grupuri de morminte, datate diferit, deşi identitatea ritualurilor funerare este mai mult decât 

evidentă. 

În etapa finală Hamangia IV, mormintele amenajate cu blocuri de piatră se grupează în partea de sud 

a necropolei, tradiţia fiind continuată în perioada următoare Varna/Gumelniţa. Urmărind pe planul necropolei 

repartizarea pieselor de inventar cu valoare de prestigiu (sceptre, podoabe de Spondylus) observăm 

concentrarea lor într-un grup de morminte (grup familial ?). Toate aceste diferenţe, vizibile atât în practicile 

funerare (renunţarea ofrandelor de animale, amenajarea gropilor cu blocuri de piatră), cât şi în tipurile 

pieselor de inventar funerar, nu puteau să apară doar prin adoptarea unei mode (diademe de Spondylus, inele 

de cupru pe dinţi, măsuţe-suporturi) sau a unor inovaţii tehnologice (pictură cu grafit, podoabe de cupru). 

Apariţia bruscă a noilor elemente, fără o etapă de trecere, indică pătrunderea, în spaţiul vest-pontic, a 

unor comunităţi cu tradiţii diferite. Unele piese intrusive pot fi importuri sau imitaţii reuşite (Voinea, Neagu 

2006a). Totuşi, modificarea radicală a compartamentului funerar, precum renunţarea la sacrificii de animale, 

practică generalizată în faza clasică a culturii Hamangia, trădează producerea unor mutaţii profunde în cadrul 

comunităţii de la Durankulak – de ordin social, religios. 
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Stratigrafia tell-ului de pe Insula Mare ne sugerează acelaşi scenariu al unei transformări rapide: 

construcţiile din nivel Hamangia IV au fost ridicate pe acelaşi amplasament ca al celor din faza anterioară, 

între orizonturi neexistând cesură stratigrafică. Prezenţa ofrandelor de animale în toate tipurile de morminte 

demonstrează, încă o dată, lipsa unor diferenţieri în funcţie de vârstă sau sex, cutumele religioase fiind 

respectate în funcţie de apartenenţa la un grup social, format prin relaţii de rudenie. Numărul mare de 

animale sacrificate sugerează organizarea unor festinuri funerare la care au participat numeroşi indivizi, 

poate chiar întreaga comunitate. 

Prin urmare, ritualurile funerare au fost complexe, însoţind atât actul de înmormântare, cât şi cel de 

comemorare a defunctului. Gropile rituale cu ofrande de animale, prezente atât la Cernavodă cât şi la 

Durankulak, constituie cea mai clară dovadă privind practicarea de către comunităţile Hamangia a unor 

ritualuri funerare post-înmormântare. 

Animalele sacrificate au fost selectate conform unor cutume religioase - anumite specii (ecvidee, 

suine, bovine, ovicaprine), anumiţi indivizi, ajunşi la maturitate. Tot conform unui scenariu religios au fost 

selectate şi depuse ofrandele - cel mai adesea dinţi şi cranii – aşezate în zona capului sau/şi a pieptului. 

Procentul mult mai mare de animale sălbatice în complexe funerare decât în aşezări demonstrează existenţa 

unor concepţii religioase conform cărora speciile preferate întruchipau sau erau asociate unor divinităţi cu rol 

eshatologic. Nu întâmplător capacele „căciulă”, având uneori reprezentate atribute zoomorfe (urechi, coarne) 

sau antropomorfe (detalii ale feţei umane), apar frecvent în morminte cu ofrande de animale, învecinate. Prin 

urmare, selectarea animalelor se făcea după criterii care nu ţineau de dieta obişnuită, consumarea lor 

consituind, înainte de toate, un act ritual. 

Studiile etnografice ne arată că asocierea mai multor specii de animale sacrificate nu exclude 

valoarea lor totemică: „La unele triburi din Australia orice vraci are unul sau mai multe totemuri personale. 

Tocmai prin asocierea cu speciile de animale dobândeşte el putere magică...” (Radcliffe-Brown 2000, p. 

27). 

Căutând originea marilor mituri ale civilizaţiei greceşti, W. Burkert a creionat cel mai bine profilul 

psihologic al lui Homo Necans, identificând în ritualurile paleolitice legate de vânătoare germenii viitoarelor 

procesiuni sacrificiale. După momentul culminant al uciderii prăzii/sacrificatului urmează pauza sacrificială 

când întreaga comunitatea se uneşte în jurul festinului; vânătoarea se încheie cu un sentiment de culpabilitate 

dar, în acelaşi timp, îl afirmă social pe vânător (Burkert 1983, p. 32). 

În ce măsură putem vorbi de acest Homo Necans la comunităţile Hamangia ? Bogăţia ofrandelor de 

animale din necropole sugerează obiceiuri funerare ancestrale, transmise din fondul mezolitic ?  

Stabilirea unor analogii cu practicile funerare din spaţiul complexului ceramicii liniare, considerate 

de tradiţie mezolitică, pare, totuşi, o încercare forţată, realităţile culturale din cele două regiuni fiind total 

diferite. Astfel, ofrandele de animale din mormintele complexului ceramicii liniare, sub forma unor 

fragmente craniene (mai ales mandibule) provenind, în special, de la specii sălbatice (Vulpes Vulpes), au fost 

depuse în cele mai bogate morminte de bărbaţi. Practica a fost continuată în culturile Lengyel şi Tiszapolgar 

– depuneri de mandibule de suine, probabil sălbatice (Sus scrofa), în morminte de bărbaţi (Jeunesse 1997, p. 

86). 

În acest context, putem să ne gândim la păstrarea unor vechi tradiţii mezolitice, de altfel, numeroase 

în spaţiul central-european, tradiţii potrivit cărora bărbatul - vânător era cel care se bucura de prestigiu social, 

recunoscut prin însemne de putere şi inventar funerar bogat. Omniprezenţa ofrandelor de animale în 

mormintele de la Cernavodă şi Durankulak, fără diferenţieri de vârstă sau sex, exclude această asociere 

ofrandă – vânător. Ce anume a determinat sacrificarea unuia sau mai multor animale în timpul/după 

depunerea defunctului ? 

Ideea reîncarnării în animalul totem, imaginea lui fiind imortalizată, poate, pe capacele „căciulă” cu 

reprezentări antropo/zoomorfe, marcarea ritualului de trecere a defunctului dintr-o existenţă în alta (Gennep 

1996), eliberarea spiritului celui decedat prin sacrificii cu rol expiator sau de răscumpărare (Mauss, Hubert 

1997), asigurarea prosperităţii acestuia într-o nouă existenţă ? 
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Dincolo de a fi găsit răspunsuri convingătoare la aceaste întrebări, totuşi, studiul ofrandelor de 

animale evidenţiază existenţa unor practici funerare specifice comunităţilor Hamangia, nemaiîntâlnite la alte 

comunităţi din neo-eneoliticul sud-est european; însumarea descoperirilor de acest gen în necropolele 

Hamangia ne oferă un tablou complex, cu festinuri funerare de mare amploare, la care participau toţi 

membrii grupului înrudit, indiferent de vârstă sau sex. Chiar dacă reprezentarea plastică a animalelor nu s-a 

bucurat de succes, silueta umană fiind preferată aproape exclusiv, prezenţa animalelor în credinţele 

eshatologice ale comunităţilor Hamangia constituie o certitudine. 

 

 

X.  UNELTE  

 

 La ora actuală nu există vreo cercetare științifică, dedicată analizei uneltelor și instrumentelor 

folosite de purtătorii culturii Hamangia. Aceasta categorie de descoperiri sunt tratate sporadic în literatura de 

specialitate și de obicei publicațiile descrie și prezintă numai obiecte separate.  

Fig.3a  Cheia – piese de silex 
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Autor V.    Voinea 

O excepție reprezintă analiza uneltelor din așezarea Durankulak-Nivata (Скакун и др. 2016), dar și 

acest studiu a fost dedicat exclusiv artefactelor de silex. În baza datelor principale existente, situația se 

prezintă în felul următor: 

În primele trei faze ale culturii Hamnagia, industria silexului manifestă clar tradiția de microlitizare  

(Димов 1982, 39), chiar dacă este descoperit numai un singur microlit geometric adevărat (Sirakov 2020). 

Majoritatea uneltelor sunt fabricate pe baza unor așchii, iar lamele sunt de dimensiuni mici. Abia în faza 

Hamangia III începe să se impună treptat tehnica retușelor, care devine principală în culturile balcanice 

învecinate, încă de la mijlocul mileniului IV în.Cr. Diversificarea tipologică a uneltelor este mică (Скакун и 

др. 2016, 94), iar majoritatea dintre ele au fost folosite pentru prelucrarea cărnii și a pielii (ibidem, 96). 

 

În timpul fazei Hamangia IV din chalcolithicul mijlociu, tehnica plasticii devine deja dominantă, iar 

lamele, cu dimensiuni mai mici decât cele normale pentru perioadă, se întâlnesc sporadic (Анастасова 2008 

б, 221). Unealtă cea mai răspândită este răzuitorul. Acest fapt este constatat și în Tell-ul Solnițata din 

Provadia (Анастасова 2008 a, 197), în Tell-ul Suvorovo (Славчев и др. 2017, 38), precum și în necropola 

de la Durankulak (Sirakov 2002, 239-241). 
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Din diferite tipuri de roci erau fabricate topoare, tesle, dălți, lustruitoare, frecătoare.  

 

 

Fig.4: Cheia, Durankulak – piese de piatră. 

 

 

             
Autor V. Voinea 

Asemenea descoperiri se întâlnesc rar. În așezarea Durankulak-Nivata au fost descoperite numai 

câteva lustruitoare și percutoare (Димов 1982, 40). În mormintele din necropola Durankulak (aproape 

exclusiv în morminte de bărbați), din când în când au fost depuse dăltițe și topoare ca ofrande funerare. În 

complexele din primele doua faze ale culturii Hamangia, dăltițele și topoare au fost descoperite în 13 

morminte, dominante fiind uneltele cu secțiune transversală dreptunghiulară. Asemenea unelte sunt 

descoperite și în alte 11 morminte, datate în faza III a culturii Hamangia. În faza Hamangia IV dăltițele și 

topoare sunt depuse tot în 11 morminte, dar majoritatea dintre ele (9 buc.) sunt deja cu secțiune ovală. 

(Dimitrov 2020, 207-208). Aceeași tendința se poate urmări și în necropola Varna II unde, două dintre cele 

trei morminte cercetate conțineau câte o bucată de topor în stil alpin și câte o dăltiță (Иванов 1978, 82, 86). 

Dintre ele, numai o teslă are secțiune transversală dreptunghiulară, restul fiind cu secțiune ovală (Petrequin et 

al. 2012, 1270, 1278). Și în faza Hamangia IV uneltele de piatră se întâlnesc foarte rar în așezări (vezi 

Анастасова 2008а, 197; Анастасова 2008 б, 224; date nepublicate din Suvorovo și Tell-ul Golemia Ostrov 

de la Durankulak). În perioada ultimei faze începe fabricarea și a topoarelor-ciocan cu gaură de înmănușare: 

fragment dintr-un asemenea exemplar a fost găsit într-unul din mormintele datate în chalcolithicul mijlociu 

(Dimitrov 2002, 207-208). 
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În șase din mormintele necropolei Durankulak au fost găsite cute (ascuțitori) pentru săgeți, fabricate 

din roca nisipoasă locală.  

 

 

        
 

 În mormintele se găsesc foarte rar și lustruitoare (Dimitrov 2002, 209-210), iar dălți sunt descoperite 

numai în două morminte - prima este datată în fazele Hamangia  I - II (Dimitrov 2002, 212, Abb. 248) iar a 

două în ultima fază Hamangia IV (Иванов 1978,82). Lustruitoarele se găsesc foarte rar și în așezări, cu 

excepția celei din Suvorovo, unde până acum sunt descoperite peste 60 de asemenea obiecte, fabricate din 

cuarțit. Numărul mare de asemenea unelte aici se datorează cercetărilor unui atelier de ceramica, unde ele au 

fost folosite pentru netezirea și lustruirea pereților vaselor confecționate (Славчев 2013, 79). 

Mai rar s-au descoperit uneltele de os și corn. Din aceste materii prime erau confecționate mai ales 

împungătoare și spatule (Анастасова 2008 б, 224; Славчев 2013, 79). Majoritatea au fost descoperite în 

așezări datate în ultima fază a culturii Hamangia. Aceasta cu siguranță nu reflectă situația reală, fiind că 

obiectivele cercetate din fazele mai timpurii sunt foarte puțin. 

 

Cheia – greutăți și împungătoare  
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Autor V. Voinea 

  

 O descoperire interesantă este și acul de os pentru aplicarea tatuajului, descoperit în orizontul / 

nivelul VII din Tell-ul Golemia Ostrov de lângă Durankulak (faza IV a culturii Hamangia) (Вайсов, 

Славчев 2019, 14). 

            

              
 

 

 

XI.   ARMAMENT  
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Rezolvarea conflictelor prin violență este ceva caracteristic pentru omenirea încă de la apariția sa. 

Pentru a se impune, părțile rivale au folosit adesea o varietate mare de unelte și obiecte cu  oaltă destinație 

decât arme, precum ciomege, pietre, săpăligi etc. Cu siguranță în timpul conflictelor a fost folosit și 

armamentul de vânătoare- ca de exemplu sulițe, arcul și săgețile. Din aceasta cauză informațiile privind 

conflictele armate din perioadele timpurii ale omenirii sunt sumare și indirecte. Iată de ce nu putem fi siguri 

de existența unor asemenea obiecte în primele două faze din evoluția culturii Hamangia. 

Odată cu instaurarea epocii eneoliticului a venit și o creștere semnificativă a inovațiilor tehnologice. 

Acesta s-a reflectat și în activitățile militare. Apariția fortificațiilor- tranșee, valuri de pământ, palisadele, 

ziduri de piatră, prezența lor fiind obligatorie  în așezările din ultima fază a culturii- reflectă creșterea 

intensității conflictelor și apariția unor elemente noi în strategia și tactica activităților militare. Se pare că 

bătăliile devin o ocupație colectivă, ceea ce impune organizarea campaniilor defensive și de atac. 

 

 

          
În faza Hamangia III începe producerea primei arme specializate pentru lupta cu contact direct- 

toporul de luptă cu gaură pentru mâner. Acest topor se confecționa din corn de cerb. Exemplarul cel mai 

timpuriu a fost descoperit în mormântul M. 600 din necropola Durankulak (Todorova et al. 2002, 60). În 

chalcolithicul mijlociu (Hamangia IV), topoarele de luptă devin un tip de armă întâlnit foarte des, ceea ce a 

născut ipoteza, puțin exagerată, că ”fiecare bărbat a purtat cu el topor de luptă din  corn de cerb, tip ciocan ” 

(Тодорова/Вайсов 1986, 84). Asemenea obiecte sunt descoperite în 16 dintre mormintele din aceasta epocă 

în necropola Durankulak (Бояджиев 2014, 68). De asemenea, piese de acest tip s-au descoperit și în alte 

situri arheologice, datate în faza IV a culturii Hamangia - ca de exemplu toporul găsit în mormântul M.3 din 

necropola Varna II (Иванов 1978, 85).  Având în vedere poziția toporului – transversal pe pieptul 

defunctului, cel mai probabil bărbatul a fost înmormântat cu toporul ținut de mâner, în mână dreaptă. Bogăția 

extraordinară a ofrandelor funerare arata poziția importantă a defunctului. Foarte probabil, arma masivă și 

lungă a simbolizat statutul lui înalt în ierarhia socială. Toporul de luptă (la început confecționată de corn, iar 

în chalcolithicul târziu și din piatră sau cupru) se transformă în unul dintre atributele cele mai timpurii ale 

puterii sociale. Această armă de luptă, specializată se întâlnește mai ales în arealul culturii Hamangia, fiind 

specifică pentru purtătorii ei. (Бояджиев 2014, 69-70, 80-81). 

Tot în faza Hamangia III apar și vârfurile de silex pentru săgeți, sub forma unor microlite geometrice. 

În mormintele din necropola  Durankulak au fost descoperite opt asemenea vârfuri - șase dintre ele sunt 

datate în faza III și doua în faza IV a culturii Hamangia (Sirakov 2002, 222–224). Acest tip, precum și 

vârfurile asimetrice, găsite în necropolă Varna II (faza Hamangia IV) (Иванов 1978, 85), se întâlnesc numai 

în zona Mării Negre. Cel mai probabil, apariția și folosirea lor sunt legate de utilizarea arcului cu săgeți în 

conflictele militare, cea ce presupune folosirea lor specializată ca armament de luptă (Ivanova 2008, 56). 

Funcții similare ar trebui să presupunem și pentru cele două vârfuri asimetrice șisulița de silex, piese care au 

fost descoperite  în mormântul M.3 din necropola Varna II (Иванов 1978, 85).   

Având în vederea descoperirea frecventă a bilelor de piatră și a greutăților de lut rotunde și 

prelungite, în așezările din faza IV a culturii Hamangia – punctul Koriata, de lângă orașul Suvorovo și 
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Dulapkulak de lângă satul Draganovo (Димов 2009, 21-23) – putem admite și folosirea praștiei în timpul 

conflictelor militare. 

               
 Folosirea separată a acestei arme nu este foarte efectivă, dar un grup de luptători cu praștii ar pute să 

provoace pierderi semnificative adversarului. Nu este întâmplător faptul că, în antichitate, regimentele de 

luptători cu praștii erau foarte căutate (Dohrenwend 2002, 44-47), praștia fiind folosită ca armă până în evul 

mediu târziu. 

 

 

 XII. “COABITĂRI ŞI SIMBIOZE CULTURALE” – SCHIMBURI, IMPORTURI ŞI 

 IMITAŢII, RELAŢII CULTURALE CU COMUNITĂŢILE ENEOLITICE TIMPURII DIN 

 PEN. BALCANICĂ 

 

 Teoria evoluţiei liniare permanent ascendente a umanităţii, fără sincope sau aculturaţii a fost 

îmbrăţişată, conştient sau inconştient, de numeroşi cercetători, ajungându-se la imaginea stereotipă a fazelor 

sincrone, fără o argumentare stratigrafică coerentă. Pornindu-se de la aceste prejudecăţi de interpretare, s-au 

definit culturi, faze şi subfaze doar pe baza unor fragmente ceramice descoperite întâmplător sau selectate 

mai mult după criterii artistice decât după contextul stratigrafic. 

Calitatea ceramicii, determinată atât de resursele naturale specifice fiecărei microregiuni cât şi de 

talentul meşterilor olari, nu trebuie să constituie un criteriu de datare relativă. Subliniem acest aspect 

deoarece, în lipsa datelor absolute, multe faciesuri regionale contemporane au fost considerate succesive în 

timp, segmentându-se artificial fenomene culturale manifestate pe arii geografice întinse. Situaţia devine cu 

atât mai complexă în zonele de contact unde s-au născut aspecte culturale mixte, greu de atribuit uneia sau 

alteia dintre culturile vecine. 

Dobrogea, datorită poziţiei geografice, a reprezentat o zonă de interferenţe culturale şi, implicit, un 

spaţiu în care dinamica locuirii nu poate fi surprinsă doar pe baza unor importuri ceramice. De aici 

numeroasele incertitudini şi erori de interpretare, sincronisme stabilite artificial, periodizări şi concluzii 

neargumentate. 

Datele de care dispunem, până în prezent, cu privire la sincronismele culturii Hamangia cu celelalte 

culturi contemporane rămân destul de puţine. În cazul locuirii Hamangia de la Cernavodă, informaţiile 

privind sincronismul Hamangia II – Boian ? Giuleşti se rezumă la o frază: „…descoperirea în stratul de 

cultură Hamangia din Columbia A şi Columbia C a unor fragmente ceramice ornamentate în tehnica 

exciziei şi a incrustaţiei, folosind motive caracteristice culturii Giuleşti.” Fără alte precizări privind 

importurile ceramice autorul ajunge la următoarea concluzie: „(…) a fost sesizat procesul sincronic al 

dezvoltării unei anumite faze a culturii Hamangia cu complexele neolitice de la nord de Dunăre. Ceramica 

descoperită în punctul Columbia C completează conţinutul fazei mai târzii a culturii Hamangia, căreia îi 

aparţin şi descoperirile din aşezarea de lângă lacul Goloviţa de la Baia, dar ea prezintă unele deosebiri, 

care vor fi subliniate cu ocazia publicării raportului general de săpături” (Morintz et alii 1955, p. 152-154). 

Pentru importurile din nivelul Hamangia III amintim singurul context arheologic clar – fragmente 

ceramice Boian-Vidra descoperite în nivelul de distrugere al unei locuinţe incendiate de pe Dealul Sofia 

(Berciu, Morintz 1957, p. 84). 
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În privinţa importurilor Boian din necropola Hamangia datele sunt la fel de sumare: în zona a doua a 

cimitirului de sus (?) s-a descoperit „un fragment de cutie-suport cu urme de culoare roşie şi de o formă 

cunoscută în aspectul Spanţov, care reprezintă o fază finală a culturii Boian, cât şi în aspectul Petru Rareş 

de la începutul culturii Gumelniţa.”De aici, se ajunge la un posibil sincronism între mai multe faze (?) ale 

culturii Hamangia şi unele „…aspecte ale diferitelor faze ale culturilor Boian (Boian I, II şi III)” (Berciu, 

Morintz 1957, p. 89). 

În tell-ul de la Hârşova, materialul ceramic Hamangia, destul de numeros – „care ajunge câteodată 

la paritate cu cel Boian”, a fost descoperit în primul strat Boian - Spanţov, în exteriorul locuinţelor, fapt ce a 

determinat-o pe autoarea săpăturilor arheologice să fomuleze următoarea concluzie: „în apropiere a existat o 

aşezare aparţinând acestor populaţii [Hamangia]” (Galbenu 1962, p. 289). Descoperirile ulterioare au pus 

sub semnul întrebării această interpretare - „noile cercetări nu au surprins o atare situaţie, ceramic 

[Hamangia] fiind totuşi uneori în proporţie de 25 - 30%” (Haşotti 1997, p. 67). Reţinem de aici o singură 

certitudine – prezenţa materialului ceramic Hamangia într-un strat de nivelare dintre locuinţele L.12 (Boian-

Vidra) şi L.11 (Boian - Spanţov), argumentând sincronismul Hamangia III – sfârşitul fazei Boian-Vidra şi 

începutul fazei Boian - Spanţov. 

În drumul lor spre mare, triburile eneolitice, deopotrivă indigeni (Hamangia) şi alogeni (Boian, 

Precucuteni), s-a au oprit şi în zona carstică unde au explorat peşteri, grote şi adăposturi. Mărturie stau 

nivelurile de locuire sezonieră, bogate în vetre, fragmente de vase provenind de la vase de uz comun (cele 

barbotinate utilizate probabil la prepararea hranei), unelte de silex şi piatră. Mai mult decât atât, acest spațiu 

carstic, de o frumusețe unică, a avut şi o destinație cultică, după cum o demonstrează piesele exotice 

descoperite aici: pandantive, brățări de scoică (Peştera Casian, Peştera Liliecilor) şi un idol antropomorf de 

marmură (Peştera Liliecilor). 

Primele semnalări privind prezența importurilor ceramice în nivelurile eneolitice din peşterile Gura 

Dobrogei (Liliecilor), Cheia (La Izvor), La Baba le întâlnim în rapoartele preliminare din anii ’50. 

Cercetările de teren şi sondajele stratigrafice realizate în cadrul proiectului româno - polon au extins zona 

investigate (Peştera Craniilor, Peştera Casian, Grota Călugărului) şi au permis o reevaluare a vechilor 

descoperiri. Cele mai multe se concentrează în spațiul Cheilor Dobrogei, de o parte şi de alta a 

Ghelengicului: Peştera La Izvor, Peştera La Baba – pe partea dreaptă, Peştera Craniilor şi Grota Călugărului 

– pe partea stângă a râului. 

Sondajele stratigrafice realizate în Peştera „La Izvor” (1956 – 1957) au vizat identificarea unor urme 

de locuire paleolitică, informațiile despre celelalte niveluri „postpaleolitice” fiind sumare. Dintre acestea 

reținem: „dovezi de locuire aparаinând culturilor Hamangia, Gumelniаa târzie”; „ceramică tipică fazei 

Ceamurlia de Jos, în acelaşi nivel cu câteva fragmente gumelniаene aparаinând atât fazei de început cât şi 

fazei de sfârşit, numită de unii cercetători Gumelnița D”. 

Comparând datele stratigrafice vechi cu cele noi se observă o prezență permanentă, în toate etapele 

eneoliticului: Hamangia III, Gumelnița A1-A2 şi coabitarea Gumelnița A2 final – Cernavodă I – Cucuteni tip 

„C”; a urmat un moment de colaps cultural, marcat stratigrafic printr-o depunere naturală masivă. 

Situate în apropiere de Valea Casimcei, pe malul drept al Visternei, peşterile Liliecilor (Gura 

Dobrogei) şi La Adam au reprezentat, cu siguranță, alte puncte de popas ale comunităților eneolitice. 

Stratigrafia surprinsă în Peştea Liliecilor (sodajul S.I, galeria B realizat în vechile campanii din anii ’50) a 

fost descrisă astfel: „avem întâi trei nivele neolitice, în care cultura Hamangia (faza Ceamurlia de Jos), 

predomină în primul, apare în al doilea în asociere cu un Boian târziu şi, în al treilea, şi cu o Gumelniță de 

început” (Nicolăescu-Plopşor et alii 1959, p. 17). 

Într-un studiu ulterior, N. Harțuche a adus noi precizări: cel de-al doilea nivel conține „material 

ceramic Hamangia III în asociere cu fragmente de vase aparаinând fazei târzii a culturii Boian – Spanаov 

(IV), pe când în cel superior se întâlnesc numai fragmente de vase aparаinând fazei timpurii a culturii 

Gumelnița (I)” (HARȚUCHE 1976). 
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Cercetată mai ales de speologi şi paleoliticieni, Peştera La Adam apare şi în repertoriul siturilor 

eneolitice, fiind semnalate fragmente ceramice Hamangia, Boian – Spanțov şi Gumelnița A2. Deşi sumare, 

aceste date confirmă aceleaşi prezențe eneolitice. 

Prezența comunităților Boian în restul Dobrogei a fost ignorată sau negată; aşezarea de la Sarichioi 

datată inițial în faza Boian-Spanțov a fost încadrată ulterior în faza Gumelnița A1. Descoperirile din aşezarea 

Cheia – Vatra Satului, respectiv importuri Boian – Vidra (Fig. 21) în context stratigrafic clar Hamangia III, 

înlătură orice umbră de îndoială cu privire la prezența comunităților Boian în interiorul Dobrogei, cel puțin 

de-a lungul cursurilor de apă care legau zona Dunării de Marea Neagră (Valea Carasu, Valea Casimcei). 

Decorarea unui fragment de cupă cu şiruri de împunsături incrustate cu pastă albă, alături de pliseuri fine 

specifice ceramicii Boian, poate sugera „contaminarea” culturală a noilor veniți. Respectând tradițiile 

tehnologice Boian-Vidra, olarul putea să experimenteze şi tehnica decorativă a împunsăturilor, după 

„moda”Hamangia. 

O situaţie cu totul specială a fost semnalată în aşezarea de la Isaccea - Suhat, atribuită comunităţilor 

Boian - Giuleşti. Dacă pentru materialul ceramic Hamangia III contextul arheologic este cert (C. MICU, S. 

MICU 1998, passim), manifestările tardive Giuleşti din nord-estul Munteniei sugerând acest posibil 

sincronism, nu la fel de convingător rămâne contactul cultural între comunitatea locală Boian-Giuleşti şi noii 

veniţi – Boian-Spanţov. „Prezenţa fragmentelor ceramice Boian Spanţov în stratul vegetal, în stratul 

cultural postneolitic şi în al doilea nivel de locuire neolitic” nu presupune implicit şi o contemporaneitate 

între cele două comunităţi, cele Spanţov putând ajunge aici mai târziu. Precizăm că doar două fragmente 

ceramice sunt considerate de autor ca provenind dintr-un complex arheologic clar – o groapă afectată „de un 

mormânt care poate fi încadrat, cu unele rezerve, în epoca bronzului, şi de o groapă getică de perioadă 

elenistică”. 

Prezenţa materialelor ceramice Hamangia (vase şi figurine) în stânga Dunării a fost semnalată şi în 

aşezări Boian, renunţându-se astăzi tot mai mult la prejudecata privind conservatorismul acestor comunităţi. 

În urma cercetărilor de salvare întreprinse pe tronsonul de autostradă Bucureşti – Feteşti, la circa un km est 

de comuna Ciulniţa s-a descoperit, pe teresa înaltă a râului Ialomiţa, o aşezare Boian-Giuleşti. Printre piesele 

ceramice expuse în Muzeul Judeţean Ialomiţa şi provenind din punctul amintit mai sus se numără şi câteva 

figurine Hamangia (întregi şi fragmentare). În lipsa altor informaţii, importurile în discuţie nu pot servi 

pentru un sincronism clar, tipologia plasticii neavând valoare cronologică. 

O menţiune aparte se impune în cazul descoperirilor de la Bogata unde au fost identificate mai multe 

locuiri Boian (Giuleşti – etapa Greaca şi Vidra – etapele Gălăţui şi Vărăşti). E. Comşa a semnalat prezenţa 

unui ciob cu decor specific fazei de început a culturii Hamangia într-un bordei din faza Boian Giuleşti – 

etapa Greaca (Comşa 1974, p. 231) şi a unor elemente legate de o fază târzie a culturii Hamangia în 

complexe Boian Vidra – etapa Gălăţui, fără să descrie sau să ilustreze aceste importuri ceramice. Datele de 

mai sus au fost preluate de H. Todorova care, într-un studiu asupra sincronismelor Boian - Hamangia, a 

încadrat aşezarea în faza Hamangia - Goloviţa cu importuri Boian - Giuleşti (Todorova 2002, p. 37). 

Tot în areal Boian, cercetările sistematice întreprinse în aşezarea de la Spanţov au evidenţiat 

sincronismul Boian Vidra – Hamangia III, în nivelul Boian-Vidra fiind descoperite două fragmente ceramice 

de tip Ceamurlia de Jos. 

Analizând materialul ceramic din tell-ul de la Durankulak, nivelul VIII - Hamangia III, Vl. Slavčev a 

identificat câteva importuri de tip Sava, respectiv patru fragmente ceramice decorate cu incizii adânci 

(SLAVČEV 2004, p. 28; fig. 2/3; 4/9, 12, 14). În necropola de la Durankulak, singurul import ceramic Boian 

îl reprezintă un castron pictat cu grafit descoperit într-un mormânt Hamangia III (Todorova 2002, II, tabl. 

174/3). În rest, elementele venite din spaţii culturale învecinate por fi sesizate sub forma unor tipuri noi de 

recipiente şi tehnici de decorare ce ţineau mai mult de „moda” vremii, originea şi direcţia de răspândire a 

acestor elemente fiind greu de precizat. Amintim în acest sens vasele globulare cu gât şi capacele căciulă 

(uneori antropomorfe) comune mediilor Hamangia – Sava, vasele mici „în patru colţuri”, decorate cu pliseuri 

concentrice, întâlnite atât în areal Hamangia cât şi Precucuteni. Interpretarea celor din urmă drept importuri 

Precucuteni III pare puţin probabilă deoarece frecvenţa şi varietatea acestui tip este mult mai mare în areal 
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Hamangia (Marinescu-Bîlcu 1972a, p. 30-32); mai mult, formele cele mai simple apar doar în spaţiul 

Dobrogei (Todorova 2002, II, tabl. 77/2). Dacă în faza Hamangia III importurile Boian sunt rare, în 

Hamangia IV vasele de tip Boian-Spanţov sunt foarte numeroase (Todorova  2002, II). 

Numărul redus al datelor absolute de care dispunem, până în prezent, pentru eneoliticul timpuriu din 

Dobrogea, nu permite stabilirea unor raporturi cronologice detaliate. În limita lor poate fi conturat un tablou 

general, urmând ca cercetările viitoare să permită o delimitare mai fină. 

În afara aşezării Hamangia III de la Cheia au fost publicate şase date absolute: 

- 4530±95 B.C., 4090±60 B.C. şi 4060±160 B.C., fără precizarea sitului; 

- 5990±100 B.P., probă prelevată din Lacul Şabla, marcând momentul apariţiei primelor plante 

cultivate în zonă, în strânsă legătură cu aşezarea Hamangia II din apropiere (BOJADŽIEV 1992, p. 11; 

1995); 

- 5830±70 B.P. (Grn-1986), din aşezarea eponimă, nivel Hamangia III (Berciu 1966, p.114); 

- 5840±200 B.P. (Hv-12759), mormântul M. 536 din faza Hamangia IV (Todorova  2002, I, p. 67). 

 Simpla analiză a datelor de mai sus ne determină să considerăm ca reper cronologic sigur pentru 

faza Hamangia III doar 5830±70 B.P. Anterioritatea datei absolute din necropola Durankulak pote fi 

explicată prin marja de eroare (±200) şi evoluţia scurtă a fazei Hamangia IV pe un areal restrâns (zona 

litoralului vest-pontic). 

Considerate comunități cu o mare stabilitate, reflectată cel mai bine de aşezările de tip tell şi de 

economia preponderent agricolă, triburile gumelnițene au fost studiate mai ales din perspectiva evoluției 

locale liniare, fără sincope majore, fondul cultural anterior (Boian III – IV) fiind integrat în complexul 

cultural Boian – Gumelnița. În spațiul Dobrogei, prezența culturii Hamangia face ca acest scenariu să nu fie 

aplicabil. Naşterea culturii Gumelnița nu poate fi înțeleasă fără coabitarea anterioară a comunităților Boian – 

Hamangia. 

Pe fondul unei creşteri demografice, favorizată de modificările climatice, comunităţi eneolitice din 

spaţiul balcanic s-au deplasat spre nord, determinând formarea unor noi centre de iradiere culturală a noii 

„mode”. Pictura cu grafit nu îşi are originea în Tracia Septentrională, chiar dacă această tehnică de decorare 

va atinge apogeul aici. Aflate sub influenţa vechilor centre culturale din Macedonia Apuseană şi Tesalia, 

comunităţile eneolitice din cele două regiuni (Macedonia Răsăriteană şi Tracia Egeeană) au dezvoltat decorul 

pictat. La nivelul fazei Dimini IV – Otzaki B apar două noi tipuri de pictură, sub influenţa ceramicii brun pe 

crem, de tip Akropotamos: pictura negru pe roşu şi pictura cu grafit. Folosirea grafitului a fost atestată iniţial 

în Macedonia Răsăriteană, în etapa neoliticului mijlociu – sub formă de angobă pentru categoria ceramicii 

fine negre lustruite. Ulterior, carbonul pur a fost utilizat la decorarea vaselor înainte de ardere. Printre cele 

mai timpurii descoperiri se numără fragmentele ceramice grafitate din nivelul superior de la Sitagroi – 

5200/4800 B.C. 

În timp ce comunităţile din zonele intens circulate (zona lacurilor Varna – Beloslav – Durankulak) 

trăiau adevărate simbioze culturale, cel mai sensibil sesizate în formele şi decorul ceramicii precum şi în 

inventarul funerar, regiunile marginale conservau vechi tradiţii, elementele alogene, destul de rare, fiind uşor 

de identificat prin importurile ceramice Boian-Vidra şi Boian-Spanţov. Magnetismul pe care îl exercitau 

aşezările din zona litoralului vest-pontic este lesne de înţeles dacă avem în vedere numai dimensiunile şi 

tipurile de construcţii, diversitatea şi calitatea materialului arheologic descoperit la Durankulak. Secvenţa 

cronologică de la Goljamo Delčevo plasează în acelaşi interval de timp fazele Sava IV şi Varna I. De aceea, 

este posibilă contemporaneitatea fazei Hamangia IV cu Varna I. Pentru acelaşi interval cronologic avem date 

provenind din nivelurile Marica IV, Boian-Spanţov şi Precucuteni III. În schimb, faza Boian-Vidra nu a fost 

datată absolut, singurele repere cronologice fiind importurile ceramice Hamangia III de la Spanţov. 

Datele absolute sugerează, pentru faza Hamangia III, o evoluţie mai lungă în zona centrală a 

Dobrogei, în timp ce comunităţile mai evoluate din regiunea litoralului par să se fi metamorfozat sub 

influenţa curentului sudic dând naştere fazei Hamangia IV. Importurile (Ciulniţa, Bogata, Spanţov) şi chiar 

locuirea Hamangia în stânga Dunării (Coslogeni) pun sub semnul întrebării teoria conservatorismului, 

relaţiile exogame fiind ilustrate cel mai bine de vasele pictate cu grafit din necropola de la Durankulak. 
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(Marinescu-Bîlcu 1972a, p. 30-32; eadem 1972b, p. 67-68). Influenţele Precucuteni III nu au avut aceeaşi 

intensitate ca cele Boian, fapt explicabil dacă avem în vedere distanţa şi sensul de difuzare a noii mode. 

Atât în marile complexe culturale neo-eneolitice din zona central-răsăriteană a Europei (Complexul 

ceramicii liniare, Tripolje – Cucuteni), cât şi în cele balcanice (Hamangia, Boian – Marica, Karanovo VI - 

Gumelniţa) întâlnim teme comune de reprezentare plastică, exprimate prin aceleaşi gesturi, chiar dacă 

modalităţile artistice diferă în funcţie de tradiţiile culturale specifice fiecărei zone.  

Prin urmare, interferenţele culturale din Vechea Europă ne apar azi mult mai dinamice decât s-a 

considerat iniţial. Schimburile materiale la distanţe considerabile au fost posibile numai prin coabitări, 

căsătorii exogame, târguri periodice şi, nu în ultimul rând, printr-un limbaj şi sistem de idei religioase 

comune. 

 

 

 XIII. CULTURA  HAMANGIA DIN BULGARIA - EVOLUŢIE ŞI CARACTERISTICI  

 GENERALE  

 

Dobrogea este ultimul teritoriu neolitizat din Peninsula Balcanică. Purtătorii culturii Hamangia apar 

aici abia la sfârșitul (probabil, ultimul sfert) celui de-al VІ-lea mil. î. Hr. În comparație cu vecinii, cultura lor 

materială pare prea arhaică și întârziată aproape în orice sferă – lipsa utilizării nucleelor mari pentru 

prelucrarea silexului, locuințe săpate sau semi-săpate în pământ, prezența consistentă a vânatului și peștelui 

în regimul alimentar, numărul redus de forme ceramice utilizate și decorarea săracă a vaselor. După cum se 

poate observa, neolitizarea acestui teritoriu diferă semnificativ de procesele care au avut loc mai devreme în 

părțile sudice și vestice ale peninsulei. Motivele acestui fenomen se caută în două direcții: 

1. Schimbările climatice, care au afectat teritorii vaste. În perioada anilor 5300-5100 î. Hr. 

temperaturile medii anuale au crescut pe plan global. Clima mai umedă instaurată în zona temperată a 

contribuit la dezvoltarea comunităților forestiere în văile râurilor și în teritoriile de stepă ale Dobrogei, mai 

favorabile traiului popoarelor sedentare (Bozilova, Filipova 1986; Božilova, Tonkov 2002; Marinova 2005).  

2. Prezența în zona a rămășițelor unei populații pre-neolitice subzistând din vânătoare, culegerea 

plantelor și pescuit, care a fost integrată de coloniștii neolitici (Todorova 2011, 55).  

Dacă în vederea susținerii primei teze dispunem de suficiente rezultate obținute din investigații 

paleoclimatice și de polen, pentru confirmarea celei de-a doua este necesară efectuarea de analize ADN care 

până în momentul de față nu sunt făcute la nivelul regiunii. În orice caz, neolitizarea Dobrogei are specificul 

său și a avut loc într-o zonă înconjurată de populație deja neolitizată. Poate că acesta este motivul ritmului de 

dezvoltare mult mai accelerat al populației hamangiene timpurii, forțată să se adapteze repede pentru a 

recupera rămânerea în urmă față de vecinii săi. 

 

În prima fază a culturii în zona lacului Durankulak de astăzi apare un mic grup care se stabilește pe 

malul unui râu cu multe meandre, într-un loc bogat în izvoare și aflat în imediata apropiere a unei zone 

umede cu sol aluvial, potrivit pentru cultivarea plantelor. Acești primi purtători ai culturii locuiau în 

semibordeie, acoperite cu materiale vegetale. Practicau vânătoarea și pescuitul, dar se ocupau și cu 

agricultura și creșterea animalelor. Cultivau alac și grâu emmer, orz, pâlnie ervilă și linte. Animalele 

domestice sunt reprezentate de vite, oi, capre și porci. O mare parte dintre unelte sunt universale, utilizate în 

diverse scopuri, ponderea uneltelor specializate fiind redusă. Pentru confecționarea pieselor de silex se 

folosea materie primă locală, de calitate nu prea bună. 

Locul, chiar dacă sărac în resurse naturale, s-a dovedit suficient de ospitalier pentru a asigura 

subzistența locuitorilor în decursul mai multor secole. În prima etapă a populării acestei zone, oamenii au 

învățat treptat să valorifice cât mai mult resursele naturale și să caute oportunități pentru o dezvoltare 

economică rapidă. Poate că viteza acestor procese este influențată de sistemul religios-ideologic deja stabilit 
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și o distincție clară a structurii sociale, clar vizibile în practicile funerare ale locuitorilor. Morții erau 

îngropați în poziție întinsă, cu capul la nord, în gropi din afara teritoriului așezării. Mormintele bărbaților 

sunt mai bogate, ceea ce arată că ordinea patriarhală a predominat în comunitate. Bărbații erau trimiși în 

„lumea de dincolo” cu podoabele lor personale – brățări și coliere. Uneori în morminte se găsesc cranii de 

ierbivore mari – măgar sălbatic, cerb, vită. Acestea s-ar putea să fie rămășițele unui ospăț funerar ori trofee 

de vânătoare ale celor înmormântați.  

Este posibil ca ascensiunea rapidă a comunităților hamangiene să se datoreze scoicilor din moluște 

mediteranene - Spondylus, Glycymeris și Dentalium, pe care le distribuiau. Acestea erau foarte căutate 

pentru confecționarea podoabelor și se pare că purtătorii culturii Hamangia au fost principalii lor distribuitori 

în partea de nord a Peninsulei Balcanice. Concentrația mare a acestor materii prime exotice pe teritoriul 

Dobrogei sugerează faptul că încă din epoca neoliticului târziu a fost creat un sistem bine organizat de livrare 

și legături cu Marea Egee, bazat, cel mai probabil, pe cabotaj. Acest fapt explică și trecerea la viața sedentară 

a primelor comunități hamangiene în apropierea țărmului, precum și concentrarea mare, în toate fazele 

culturii, a așezărilor de-a lungul Mării Negre. 

Noul mod de viață, într-o continuă ascensiune, și producția hranei, bazată nu doar pe vânătoare și 

culegerea plantelor pentru asigurarea subzistenței, au dus la creștere demografică și prosperitate. În cea de-a 

doua fază a culturii Hamangia purtătorii acesteia au început să colonizeze tot mai intens teritoriul Dobrogei – 

atât de-a lungul malului mării, cât și interiorul. Cu toate că în prezent cercetările se află încă în faza inițială și 

informațiile sunt fragmentare, se pare că spre sfâșitul epocii neolitice comunitățile hamangiene populau 

întregul Podiș Dobrogean – de la Dunăre până la valea râului Batova. Îmbunătățirea climei a permis însușirea 

unor terenuri necultivate până atunci, s-a schimbat și modelul populării. Deja pentru hamangieni sunt 

potrivite nu numai zonele umede de-a lungul mării, ci și pământurile din interiorul Dobrogei. Așezările sunt 

situate nu doar pe terase plate, ci și pe versanții mai abrupți ai zonelor accidentate. Din bordeie și 

semibordeie se trece la construirea locuințelor de suprafață din nuiele împletite acoperite cu lut. În paralel cu 

îmbunătățirea stării materiale se observă și complicarea și aprofundarea proceselor din sfera spirituală. Peste 

tot se întâlnește o plastică antropomorfă specifică, ale căror trăsături de bază sunt liniile curate, 

geometricitatea și modelarea capului în forma unei prisme cu secțiune transversală triunghiulară. Figurinele 

înfățișează cel mai des femei stând în picioare, cu șolduri largi și mâinile întinse sau puse pe abdomen 

(Vajsov 1992; Вайсов 1993). Ca și la celelalte culturi agricole timpurii, acestea cel mai probabil 

întruchipează Marea Zeiță Mamă, simbol al fertilității. Figurinele de bărbați, mai rar întâlnite (Berciu 1960) 

probabil prezintă cultul strămoșilor, a cărui cea mai clară expresie sunt tradițiile legate de practicile funerare. 

Și în cea de-a doua fază a culturii Hamangia poziția predominantă la înmormântare rămâne cea 

întinsă pe spate, cu capul la nord. Rareori se întâlnesc și femei, îngropate în poziție chircit pe stânga sau pe 

dreapta, cu aceeași orientare a capului. Tot mai des se găsesc urme de ospețe funerare în jurul mormintelor, 

continuând practica să fie folosite capetele unor ierbivore mari. În timpul acestor ospețe se spărgeau și vase 

mari de ceramică cu decorare bogată incizată, uneori fragmentele ceramice fiind puse și în morminte. În mod 

simbolic, morții participau la ospețe, în gura lor fiind puse mici vase cu mâncare sau băutură. Simbolistica 

ese clară, avându-se în vedere faptul că, special pentru înmormântări, se făceau copii micșorate ale unor vase 

reale, arse superficial (Todorova 2002). Apar și primele morminte simbolice – în care lipsesc rămășițeșe 

defunctului; se făceau astfel de înmormântări simbolice pentru îmblânzirea duhului vreunui membru al 

comunității, răpus sau decedat departe de rude. 

Rolul conducător al bărbatului devine tot mai clar. Inventarele funerare ale mormintelor de bărbați 

sunt mai bogate, găsindu-se o mare varietate de podoabe – brățări din scoici de moluște marine, coliere din 

diverse materiale, unelte din roci lustruite. Tot mai populare devin mărgelele din malachit, atestând interesul 

tot mai mare pentru cupru. Mai des se găsesc și grandele (canini neerupți de cerb), folosite ca mărgele pentru 
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coliere, brățări și aplice cusute pe haine și centuri. Cel mai probabil aceste podoabe evidențiază abilitățile de 

vânătoare ale posesorilor lor sau sunt unele dintre cele mai vechi însemne ale statutului social superior. 

Odată cu expansiunea teritorială a comunităților Hamangia se intensifică și contactele cu vecinii. În 

așezări și necropole sunt descoperite fragmente din vase aduse din arealele culturilor Boian (Comşa 1978, 

17; Berciu 1966, 26) și Usoe (Славчев 2008, 45-48). Baza de materii prime se îmbogățește. Începe să apară 

si silex de bună calitate importat din zona Ludogorie, precum și serpentinită (cel mai probabil provenind din 

munții Rodopi).  

 

Deocamdată, cea de-a treia fază a culturii Hamangia este cel mai puțin cercetată în Bulgaria și 

concluziile privind evoluția sa sunt doar preliminare. Se pare că aria de răspândire s-a restrâns din vest, 

întrucât așezările din faza precedentă sunt părăsite și încetează să existe. Motivul probabil este presiunea din 

partea purtătorilor culturii Boian, faza Vidra, ai căror deplasare de-a lungul Dunării dinspre vest spre est este 

clar demonstrată. Treptat, ei au împins purtătotii culturii Hamangia, cucerind spațiul pe care aceștia îl 

populau. Aceasta duce la consolidarea internă a culturii și a unor procese de integrare tot mai accentuate cu 

vecinii lor din sud – purtătorii culturii Sava, care populau regiunea Longoza. Vremurile tumultoase duc la 

schimbări în arhitectura și amenajarea așezărilor. Încep să fie căutate locuri protejate natual, permițând o 

bună supraveghere a împrejurimilor. În această perioadă, locuitorii așezării din apropierea lacului 

Durankulak de astăzi își părăsesc vechiul habitat și își construiesc noile locuințe pe dealul stâncos, protejat 

din trei părți de meandrele râului. Clădirile sunt masive, spațioase, cu un soclu de piatră, deasupra căruia sunt 

ridicați pereți din lut și lemn. Străzile sunt drepte, pavate cu pietre sau lut bătătorit. 

Noile vremuri – epoca eneolitică – își lasă amprenta nu doar asupra arhitecturii. Încep și se 

aprofundează treptat tot mai multe schimbări economice. Deja agricultura și creșterea animalelor joacă un rol 

mai important în economie. Grâul și orzul sunt principalele cereale cultivate (Вайсов и др. 2018, 40), 

randamentul lor și, respectiv, stocurile, crescând semnificativ. Ponderea vânătorii în dieta populației scade în 

locul creșterii bovinelor și porcinelor. Se pare că au fost exterminați și ultimii măgari sălbatici care populau 

zonele de stepă ale Dobrogei (Тодорова 2011, 67). Pescuitul însă continuă să joace un rol economic tot atât 

de important. 

Are loc, de asemenea, și o dezvoltare puternică a tehnologiilor. Locul de frunte îl ocupă metalurgia, 

purtătorii culturii Hamangia având un rol semnificativ în impunerea noului material obținut – cuprul – în 

viața de zi cu zi. Dorința lor de a-l folosi duce la apropierea tot mai mare de vecinii lor din sud, prin și pe 

lângă terititoriile cărora trec în timpul expedițiilor lor comerciale pe care le întreprind pentru a-și procura 

metal și cochilii de scoici mediteraneene. În economie se observă o specializare, care devine tot mai strânsă, 

formându-se treptat grupuri de populație ce se ocupă cu producția specializată. Aceasta are un efect pozitiv 

asupra calității ceramicii. Piesele de podoabă sunt confecționate mai precis și mai detaliat, uneltele devin mai 

eficiente. Crește importul de silex din regiunea Ludogorie. Apare și prima armă de luptă corp la corp – 

toporul de luptă din corn.  
Procesele menționate mai sus au dus la schimbări semnificative în structura societății și la evoluția 

considerabilă a conștiinței populației. Cu toate că în plastica antropomorfă nu se observă schimbări 

semnificative, practicile funerare evoluează considerabil și ilustrează foarte bine constituirea unei noi 

societăți, chalcolithice. Se impune conceptul de a nu fi deranjat somnul etern al celor decedați și mormintele 

încep să fie marcate: cu plăci de piatră – înfipte vertical sau depuse orizontal, ori prin fragmente ceramice 

mari. Continuă să predomine inhumația în poziție întinsă, cu capul îndreptat spre nord, însă apar tot mai 

multe morminte de femei îngropate în poziție chircită. Crește și numărul mormintelor simbolice, precum și al 

banchetelor funerare. Scad considerabil cazurile în care sunt depuse ca ofrande cranii de ierbivore mari. Cu 

toate că tipul inventarului funerar nu se modifică, în complexe crește numărul vaselor în schimbul uneltelor. 

Scade brusc numărul mormintelor fără inventar, ceea ce, de asemenea, este un indiciu pentru prosperitatea 
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populației. Crește cantitatea și varietatea pieselor de podoabă. Apare și diadema – atât din mărgele de 

Spondylus, cât și din roci minerale. Sunt descoperite și primele înmormântări mai bogate, care ies în evidență 

pe fundalul inventarului mai standardizat al mormintelor „obișnuite“. Este evident că în societate începe o 

separare în diferite grupuri – războinici, meșteșugari, păstori, agricultori. În această lume „masculină“, rolul 

femeii rămâne pe locul doi, cu toate că descoprirea unor complexe mai bogate și mai ales mormântul cu 

idolii (mormântul M. 626  din necropola Durankulak) atestă păstrarea semnificației femeilor în viața socială 

și, probabil, chiar rolul lor primordial în practicarea normelor religioase și de cult. 

 

 Ultima, cea de-a patra fază a culturii Hamangia, reprezintă una din perioadele culturale cel mai bine 

studiate din punct de vedere teritorial și cronologic pe teritoriul Bulgariei. Cu toate că încă nu există sinteze 

asupra acesteia, imaginea evoluției societății hamangiene târzii, care a trăit în timpul epocii mijlocii a pietrei 

și cuprului, se poate reconstitui fiabil și detaliat.  

În arealul culturii au loc schimbări semnificative. Purtătorii acesteia sunt împinși aproape în întregime 

de pe teritoriul Dobrogei de Nord de către triburile aparținând culturii Boian, faza Spanțov. Grupurile 

hamangiene populează o fâșie îngustă (nu mai mult de 40-45 km) de-a lungul țărmului Mării Negre. Granița 

nordică a teritoriului lor se întinde până la Constanța. La sud însă domeniile lor cuprind și valea râului 

Kamchia și ajung până la poalele Munților Balcani. Această extindere într-o zonă geografică complet diferită 

din punct de vedere al caracteristicilor și diversității reliefului se datorează încheierii proceselor intense de 

asimilare care au avut loc între culturile Hamangia și Sava. Triburile întrețin contacte intense între ele, ceea 

ce impulsionează creșterea lor dinamică și trecerea la următorul nivel, mai înalt, al dezvoltării lor – intarea în 

epoca eneolitică târzie. Acestea oglindesc procesele de consolidare globale care au loc pe întregul teritoriu 

Peninsulei Balcanice în perioada trecerii de la chalcolithicul timpuriu la cel târziu. Într-o perioadă foarte 

scurtă – în cel mult o sută - cincizeci de ani (4750-4600 î. Hr), comunitatea culturală care populează Longoza 

și Dobrogea de Sud înregistrează o dezvoltare foarte intensă și devine un fenomen primordial în nord-estul 

Peninsulei Balcanice și în zona de silvostepă a Europei de Est. Dacă cu câtva timp în urmă aceasta era 

puternic influențată de vecinii săi care populau teritoriile de nord și nord-est, la sfârșit începe să joace un rol 

major în relațiile bilaterale.  

Un semn al vremurilor tumultuoase și al conflictelor militare este apariția de diverse fortificații care 

apărau așezările întemeiate în locuri protejate natural. Așezarea din punctul Dolapkupak,lângă com. 

Draganovo (Димов 2009, 12), era fortificată cu o groapă și un șanț, iar așezarea din locul Koriyata din 

apropierea orașului Suvorovo – cu un zid de piatră (Иванов, Янчев 1991). În jurul așezării de tip tell de la 

Provadia-Solnițata a fost ridicat un sistem complicat, compus dintr-un șanț și o palisadă de piatră și lut în 

care sunt incorporate ziduri de piatră cu bastioane (Николов и др. 2009, 66-71). Peste tot, clădirile sunt 

spațioase, masive, cu socluri de piatră și ziduri groase. Pereții deasupra acestora erau executați prin diverse 

tehnici, utilizându-se lut și lemn (Boyadžiev 2004, 1-6). Construcțiile mai reprezentative erau cu două etaje. 

Date despre utilizarea pietrei în construcțiile de locuințe lipsesc numai cu privire la așezarea de tip tell - 

Sava, situată în partea cea mai sudică a arealului culturii, . 

În agricultură este consemnată extinderea gamei de plante cultivate pentru hrană. Pe lângă cele mai 

râspăndite - alacul, grâul emmer și orzul, purtătorii culturii Hamangia cultivau și grâu cu bob golaș, mei, 

latir, linte, mazăre și pâlnie ervilă. Culegeau alune de pădure, coarne, prune și struguri sălbatici (Маринова 

2008а; Маринова 2008б; Маринова 2008в; Маринова 2009, 104; Славчев и др. 2018, 38). În privința 

animalelor domestice se observă preponderența - aproape dublă - a bovinelor față de ovine și caprine și 

prezența redusă a porcinelor. Se vânau cerbi, porci mistreți, caprioare, iepuri, vulpi (Нинов 2008а; Нинов 

2008б; Славчев и др. 2018, 39), carnea de vânat fiind consumată mai rar (Нинов 2008б, 275) – cel mai 

probabil, din cauza importanței scăzute a vânătorii în viața economică.  



 

 111 

Abia în ultima, a patra fază a culturii Hamangia, tehnica utilizării nucleelor mari începe să predomine 

în industria silexului (Sirakov 2002, 239-241; Анастасова 2008а; Славчев и др. 2017, 38), o tehnică 

utilizată de mult timp de către celelalte culturi de pe teritoriul Balcanilor Centrali și de Est. Motivul probabil 

al acestei „întârzieri“ este că abia în acea perioadă începe aprovizionarea mai intensă a zonei litorale cu silex 

de calitate, foarte clivabil, adus din regiunea Ludogorie. Se pare, însă, că dificultățile în procurarea rocilor 

vulcanice dure nu au fost depășite, întrucât uneltele de piatră rămân rare. În schimb, continuă confecționarea 

și utilizarea uneltelor de os și din corn de cerb. 

Cu toate că s-a extins spre sud, arealul culturii Hamangia este limitat pe de o parte de particularitățile 

reliefului în această zonă a Peninsulei Balcanice, iar pe de alta – de triburile vecine, printre care de asemenea 

se observă o creștere demografică semnificativă. Acest lucru obligă populația hamangiană să caute modalități 

de a valorifica la maximum resursele disponibile, precum și noi căi de dezvoltare în viitor. Meșteșugurile 

încep să se distingă tot mai clar ca producții separate. Pe noul teritoriu al culturii Hamangia sunt documentate 

producții strict specializate – un centru pentru extracția sării din apropierea orașului Provadia și un atelier de 

ceramică lângă Suvorovo. Acestea anticipează schimbările radicale care vor urma în sfera economică, și prin 

urmare – în toate domeniile vieții.  

Impulsul principal în acest sens se datorează importanței crescânde a metalurgiei. În perioada 

chalcolithicului mijlociu aceasta înregistrează o dezvoltare semnificativă (Dimitrov 2002, 128, 140-141) și 

purtătorii culturii Hamangia par a fi cei mai mari utilizatori de piese din metal din Peninsula Balcanică. În 

necropolele lor sunt descoperite cantități mari de mărgele de cupru, inele și brățări, precum și primele piese 

de aur prelucrat – mărgele confecționate dintr-o fâșie înfășurată. Evident, populația hamangiană începe să 

joace un rol de frunte în comerțul cu metale aflat în dezvoltare. Apariția și dezvoltarea mineritului și 

metalurgiei a dus la constituirea unor grupuri specializate de mineri și metalurgi, ai căror activitate nu le 

permite să aloce timp și să se angajeze în producția de alimente pentru propriile nevoi. Aceștia schimbă 

produsele din activitatea lor cu produse alimentare. Cel mai probabil, reprezentanții culturii Hamangia, care 

au dobândit experiență în distribuția pieselor confecționate din scoici mediteraneene, au reușit să se încadreze 

în această nișă comercială. Cunoștințele lor în sfera transportului pe apă – maritim și fluvial – le-a permis să 

devină intermadiari și organizatori ai unei rețele de schimburi comerciale vaste și cuprinzătoare. Acest 

schimb sistematic a stimulat și mai mult dezvoltarea producției specializate și relațiilor intense dintre triburi, 

pe un teritoriu amplu (Тодорова 1986, 165). O ilustrare bună a acestor noi posibilități este vestitul tezaur de 

la Cărbuna, descoperit pe teritoriul culturii Precucuteni-Tripolia, care conține - alături de alte obiecte – 444 

piese de cupru și 270 podoabe de Spondylus (Сергеев 1963, 135; Дергачев 1998, 29–43, 45–47), ale căror 

origine ar trebui căutată în ținuturile situate la vest de coasta Mării Negre. 

Noile relații, destul de complicate, rezultă în schimbări radicale în toate domeniile vieții comunităților 

preistorice. Producțiile locale, existente până atunci, se transformă în meșteșuguri. Apar meseriile – membrii 

societății încep să desfășoare activități individuale, legate de diferite aspecte ale sistemului economic. Începe 

producția în masă – confecționarea în serie a unor produse identice sau similare, care satisfac cerințele unor 

astfel produse ale unui grup mai restrâns sau mai larg de consumatori. Începuturile acestui sistem datează 

încă din neolitic, însă el se formează definitiv în epoca cuprului (eneolitic), când extinderea producției 

cuprinde, pe lângă metalurgie și olărit, țesătoria, prelucrarea mineralelor, confecționarea pieselor de os și a 

podoabelor din cochilii de moluște marine. Se observă o tranziție de la angajarea individului în activități 

colective la o activitate specializată care solicită muncă individuală. Schimbarea generală este în direcția 

valorificării abilităților personale ale fiecărui membru al societății. 

Astfel, apare necesitatea coordonării eforturilor multidirecționale pentru a se obține cele mai 

satisfăcătoare rezultate pentru comunitate. Apariția producției specializate duce la nevoia reglementării și 

gestionării relațiilor dintre diversele grupuri de meșteșugari. Aceasta solicită modificarea mecanismelor 

puterii, până atunci exercitată în domeniul religiei, afacerilor militare și vânătorii. Anterior, organizarea 
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oamenilor în grupuri se făcea cu ocazia unor evenimente temporare – accidentale sau sezoniere - cum ar fi o 

campanie militară, o expediție de vânătoare. Noile realități determină apariția supravegherii economice. 

Concentrarea acestor funcții de guvernare duce la o nouă semnificație a mecanismului puterii. Astfel, în faza 

târzie a comunității hamangiene, statutul social superior și puterea se bazau pe controlul circulației bunurilor 

pe de o parte, și al sistemului de relații dintre așezări și regiuni pe de alta – adică, controlul asupra tuturor 

relațiilor comerciale, de distribuție și de schimb. Reprezentanții acestei puteri se disting clar. Sunt 

înmormântați în cele mai bogate morminte din necropolele datate în ultima fază a culturii Hamangia. Statutul 

lor superior în structura socială este însemnat printr-o serie de indicatori – numeroase vase ceramice bogat 

ornamentate, bijuterii fin prelucrate și fastuoase, piese de podoabă din materii prime rare și valoroase – aur, 

cupru, malahit. Cel mai clar indiciu al puterii este toporul de luptă –sceptru, descoperit în palma individului 

îngropat în mormântul M.3 de la necropola Varna II. 

Astfel, într-o perioadă relativ scurtă de existența – aproximativ 600 de ani – o cultură arheologică își 

trăiește metamorfoza de la un fenomen arhaic și întârziat, la un motor progresiv și conducător al proceselor 

economice și sociale în partea de Est a Peninsulei Balcanice. Dezvoltarea acesteia, însă, nu se oprește aici. 

Purtătorii culturii Hamangia dau naștere celui mai strălucit și dezvoltat fenomen preistoric din Europa – 

cultura Varna, în cadrul căreia, în cea de-a doua jumătate a mileniului al V-lea î. Hr., toate realizările sale vor 

deveni și mai strălucitoare și vor da impulsul inițial pentru dezvoltarea primei protocivilizații europene. 
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