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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

 

Redactarea tezei de doctorat intitulată Începuturile epocii fierului în 

Dobrogea1, ne-a prilejuit prelucrarea datelor şi materialelor arheologice 

provenite de pe majoritatea siturilor hallstattiene timpurii identificate şi 

cercetate în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. Dimensiunile relativ 

mari ale lucrării, precum şi faptul că nu deţinem dreptul de autor asupra 

întregului material studiat ne-a determinat să publicăm separat fiecare sit sau 

ansamblu de situri. 

Inaugurată de monografia aşezării de la Jijila–Cetăţuie2, această serie de 

publicaţii este reluată cu prezenta lucrare şi sperăm continuată de cele 

dedicate cercetărilor de la Niculiţel–Cornet, Beidaud, Garvăn–Mlăjitul Florilor, 

Enisala–Palanca sau Babadag–Cetăţuie. 

Materialele rezultate în urma cercetărilor de la Revărsarea–Dealul 

Tichileşti, ne-au fost încredinţate spre studiu de către autorul săpăturii, Gavrilă 

Simion, şi au fost publicate parţial în revista Peuce3. Cu această ocazie 

atrăgeam atenţia că materialul expus reprezintă o selecţie fără valoare 

statistică. Relativ recent, printr-o şansă nesperată, am identificat întregul lot de 

materiale provenit din acest sit, ceea ce ne-a îndemnat să revenim asupra 

acestui subiect, prin publicarea exhaustivă.  

                                                           
1  Teza, redactată sub conducerea Prof. univ. Attila László, a fost susţinută în ianuarie 2010 în 

cadrul Universităţii „A. I. Cuza” din Iaşi. 
2  Sîrbu, Ailincăi, Simion 2008. 
3  Ailincăi 2010a. 



Datate de noi într-o perioadă ulterioară culturii Babadag4, descoperirile 

hallstattiene din punctul Cotul Tichileşti, oferă o succesiune cronologică inedită 

şi totodată importantă pentru stabilirea unei evoluţii cât mai obiective a 

culturilor arheologice de la începutul epocii fierului în zona Dunării 

Inferioare.  Această situaţie ne-a determinat includerea în această lucrare a 

unor referiri legate de descoperirile din acest sit, precum şi reluarea unor 

discuţii privitoare la sfârşitul culturii Babadag şi relaţiilor acesteia cu 

fenomenul Basarabi şi grupul Stoicani. 

Profit de această ocazie  pentru a mulţumi domnului Victor H. Baumann 

pentru permisiunea de a reanaliza descoperirile hallstattiene de la Cotul 

Tichileşti. Gânduri de recunoştinţă se îndreaptă spre Gabriel Jugănaru, Florin 

Topoleanu şi Kris Lockyear care ne-au furnizat importante date despre siturile 

din prima epocă a fierului, identificate în nordul Dobrogei şi ne-au înlesnit 

accesul la o serie de materiale arheologice inedite. Tot aici este momentul să 

amintesc ajutorul nepreţuit, dat cu atâta generozitate de Mihai Florea şi Aurel 

Stănică în alegerea şi întocmirea hărţilor, ortofotoplanurilor şi planurilor 

topografice. 

Datorez de asemenea mulţumiri colegilor Florian Mihail şi Cristian Micu 

alături de care am efectuat numeroase cercetări de suprafaţă şi sondaje pe 

teritoriul comunelor Luncaviţa şi Văcăreni. 

La sfârşitul acestei scurte introduceri doresc să aduc un nou omagiu 

părintelui arheologiei tulcene, Prof. dr. Gavrilă Simion, memoriei căruia dedic 

această lucrare.  

 

 

Tulcea 

21 decembrie 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Ailincăi 2010b. 



I.

CADRUL GEOGRAFIC

1. DATE GENERALE DESPRE GEOGRAFIA

DOBROGEI DE NORD-VEST

Dobrogea prezintă o mare complexitate morfogenetică. Aici se îmbină 

cele mai noi cu cele mai vechi unităţi de relief din România, respectiv delta 

cuaternară a Dunării şi munţii hercinici ai Măcinului1. Luând în considerare

repartiţia pe orizontală a formelor de relief, se observă că regiunile joase, cu 

altitudini între 0 şi 6 m, ocupă suprafeţe aproximativ egale cu cele ale 

regiunilor înalte, încadrate între 6 şi 467 m (aceasta din urmă fiind cota 

maximă înregistrată în Munţii Măcinului).  

Dobrogea se prezintă ca un podiş relativ rigid, format pe roci vechi 

(şisturi verzi, granite) şi structuri sedimentare mezozoice şi neozoice, puternic 

erodat de acţiunea îndelungată a factorilor modelatori externi, cu un relief 

domol, uşor ondulat şi cu altitudini relativ reduse (200-300 m).  

Din punct de vedere geografic, Dobrogea se poate împărţi în patru zone: 

regiunea Dobrogei de nord; regiunea Dobrogei de mijloc; regiunea Dobrogei de Sud –

despărţite de linia Hârşova – Capul Midia şi Delta Dunării şi complexul lagunar 

Razim-Sinoie.

Regiunea Dobrogei de Nord – se subdivide din punct de vedere geologic

în trei sectoare: Masivul hercinic al Măcinului, Dealurile Tulcei şi Podişul 

Babadagului2. Geomorfologic, în zona triasică a Tulcei au fost identificate două 

regiuni distincte: Dealurile Niculiţelului şi Dealurile Tulcei.

Zona de nord-vest a Dobrogei este dominată de Munţii Măcinului care 

înregistrează înălţimi de 300-400 m. Aceştia alcătuiesc în regiune un ansamblu 

cu forma unui triunghi ascuţit, cea mai mare lăţime (24 km) fiind înregistrată 

1 Popescu 1982, 753-754.
2 Posea, Popescu, Ielenicz 1974, 22.
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între Valea Lozovei şi localitatea Turcoaia. Limitele de N şi V sunt marcate de 

lunca Dunării, în vreme ce Pasul Iaila marchează graniţa cu Podişul Babadag; 

iar linia de încălecare tectonică Luncaviţa–Consul şi Pasul Teilor separă această 

unitate de relief de Dealurile Niculiţelului. Munţii Măcinului se desfăşoară în 

general pe direcţia NV–SE, sub forma unor culmi paralele, din ce în ce mai 

numeroase şi mai fragmentate în partea de S-SV, şi a unor masive cu totul 

izolate (Iacobdeal, Piatra Roşie, Dealul Bujoarele). Culmea principală începe 

cu pintenul Bugeacului – unde înregistrează una din cele mai mici altitudini 

(95 m) şi se prelungeşte până în Dealul Carapelit, fiind dominată de vârfurile 

Ţuţuiatu (467 m) şi Pietrosul Mare (426 m). Pe latura vestică prima culme 

secundară, cea a Pricopanului, cu numeroase vârfuri ascuţite (altitudine 

maximă 370 m), închide depresiunea longitudinală Greci marcată de câteva 

văi largi şi prelungită spre NV cu Depresiunea Jijilei iar spre SE cu partea

superioară a Depresiunii Cernei. A doua culme secundară, paralelă cu cele 

precedente, este formată din masive mamelonare, înecate în loess (Orliga, 

Priopcea, Mircea Vodă, etc.). Pe latura estică apar numai două culmi 

secundare paralele.

Podişul Niculiţel reprezintă o zonă de tranziţie între Munţii Măcinului şi 

Dealurile Tulcei, fiind constituit dintr-o asociere de culmi şi platouri, cu 

altitudini între 250-300 m. Acest podiş se întinde spre NE până la Pasul Sarica,

iar spre N, se termină printr-un versant abrupt cu mici depresiuni în trepte, 

glacisuri întinse şi terase false, loessoide, care domină lunca Dunării3. Limita

de E o reprezintă linia N-S care trece prin vestul localităţilor Poşta şi Nalbant, 

nordul localităţilor Nicolae Bălcescu până în S localităţii Iulia, unde depăşeşte 

valea râului Taiţa pentru a include în cuprinsul lor şi Dealul Consul.

Din punct de vedere orohidrografic, Dealurile Niculiţel prezintă liniile 

structurale pe direcţia NV-SE, având şi un mare centru de divergenţă a 

culmilor şi apelor în Dealul Mare de la Niculiţel, de unde radiază în toate 

direcţiile izvoarele diferitelor pârâiaşe ale Teliţei şi o parte din ale Taiţei. 

În cadrul unităţii geografice se poate individualiza o culme principală 

orientată NV-SE, care începe cu dealurile Tichileştilor (260 m), constituită din 

granite de tip Ţuţuiatu, ce se continuă spre SE prin Dealul Cornet (293 m), 

Dealul Cocoş (249 m), şi Dealul Mare–Niculiţel (toate formate din diabaze).  

3   Coteţ 1973, 342-343. 
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Fig. 1. Zona Isaccea, hartă austriacă de la 1910 / 

Isaccea area, Austrian map from 1910 (via opengis.unibook.ro).

Paralel cu culmea principală, spre NE se schiţează o alta mai fragmentată, 

reprezentată prin câteva dealuri scunde ce se întind până la sud de Teliţa, cum 

sunt dealurile lui Asan, lui Ţugulea şi Dealul Valul lui Traian (258 m), toate 

constituite din diabaze; apoi culmile Sarica (290 m), Cilic (248 m), La Muchea

Verde şi Cara (178 m) în care predomină triasicul sedimentar4.

În cuprinsul acestei regiuni deluroase există şi câteva depresiuni între 

care cea mai importantă este Depresiunea Saun, orientată spre valea Dunării cu 

glacisuri loessoide întinse. Alte mici depresiuni pe bazine hidrografice se află 

pe văile Morilor, Cilicului, Stufari, Teilor şi Iulia. 

4  Coteţ 1973, 342-344. 
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Fig. 2. Harta zonei Tichileşti / Tichileşti area map (Direcţia Topografică Militară, 

Harta Topografică / Military Topographic Directorate, Topographic Map

1:25.000, L-35-105-B-a).
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Dealurile Tulcei sunt caracterizate de insularitatea masivelor deluroase,

cu versanţi prelungi, acoperiţi de loess, şi de altitudini mici cu valori în jur de 

250 m. Această regiune vine în contact direct spre N şi E cu lunca şi Delta 

Dunării, iar spre S cu Complexul lacustru Razim-Sinoie şi Podişul Babadag. 

Culmea principală nordică, dominată de Dealurile Beştepe (altitudine maximă 

243 m), este destul de ondulată, în cuprinsul său individualizându-se 

numeroase înălţimi izolate. Partea de S a regiunii este mai fragmentată şi 

cuprinde atât zone joase de tipul câmpiilor (Satu Nou–Lacul Babadag,

Sarighiol–Sarinasuf), sau depresiunilor (Cataloi–Mihail Kogălniceanu), cât şi 

zone de deal (Uzumbair–Pietriş). 

Limita de N a zonei studiate, se termină printr-un versant abrupt, cu 

mici depresiuni în trepte, glacisuri întinse (între Luncaviţa şi Isaccea–

Mănăstirea Saun) şi terase false, loessoide, care domină Lunca Dunării. 

În cuprinsul acestei regiuni deluroase există şi câteva depresiuni între 

care cea mai importantă este Depresiunea Saun, orientată spre valea Dunării cu 

glacisuri loessoide întinse. Alte mici depresiuni pe bazine hidrografice se află 

pe văile Morilor, Cilicului, Stufari, Teilor şi Iulia. 

Nordul Dobrogei, mai ales regiunea din preajma Dunării, este scăldat de 

lacuri de luncă cu suprafeţe întinse, dar adâncimi reduse. Cele mai mari sunt 

L. Crapina (29,4 kmp) şi L. Jijilei (12,3 kmp), alături de care mai putem 

menţiona şi unele cu suprafeţe mai reduse precum Ghiolul Pietrei, L. Rotund, 

L. Somova etc.5. Nu este lipsit de interes să amintim că la începutul sec. XX 

lunca Dunării, în segmentul corespunzător nordului Dobrogei, se înfăţişa ca o 

regiune mlăştinoasă, acoperită cu stuf, păduri de sălcii, trestie, brăzdată de 

numeroase gârle, canale şi insule, acoperite la rândul lor de sălcii şi stuf6.

2. ZONA TICHILEŞTI 

Din punct de vedere administrativ, zona Tichileşti făcea parte la sfârşitul 

sec. XIX - începutul sec. XX din comuna Luncaviţa, fiind cunoscută mai ales prin 

existenţa unei mănăstiri menţionate de M. D. Ionescu: “aşezată în fundul unei văi 

scurte ... la jumătatea distanţei între Isaccea şi Rakel ... (aceasta era) o mică bisericuţă, 

5 Ielenicz 1982, 755.
6 Ionescu 1904, 184-198.



14 Sorin-Cristian Ailincăi 

care altă dată avea mai mulţi călugări lipoveni bespopovi, azi sunt 3 călugăriţe bespopove, 

plecate de la Cilicul, nemai putendu trăi între călugăriţele rusoice”7.

Fig. 3. Mănăstirea Tichileşti la începutul sec. XX /  

Tichileşti Monestary in the early 20th century.

Siturile analizate de noi în această lucrare sunt amplasate pe două 

promontorii aflate la V de localitatea Revărsarea (oraş Isaccea, jud. Tulcea), în 

vecinătatea DN 22 care uneşte oraşele Tulcea şi Galaţi, de o parte şi de alta a 

drumului ce duce la Sanatoriul Tichileşti. 

Zona se află în vecinătatea directă a Ghiolului Pietrei spre nord (în vechime

denumit Piatra Căcată – Fig. 1) şi este străjuită de dealuri înalte, cu pante abrupte 

la est (Dealul Asan – 202,8 m, Dealul Ulucii), vest (Dealul Mimnia – 139 m) şi sud 

(Dealul Cornetul Oglinzii – 293,6 m), dominând astfel zona Dunării. 

Situl de la Dealul Tichileşti este bine individualizat şi oferă o vizibilitate 

bună asupra zonei înconjurătoare, reprezentând în fapt o terminaţie a acestui 

deal, bine delimitat de văi adânci atât la vest (Valea Tichileşti), cât şi la est 

(Valea Rece), singura cale de acces mai facilă fiind dinspre sud, spre versantul 

nordic al dealului cu acelaşi nume. 

7  Ionescu 1904, 390; vezi şi Lahovary, Brătianu, Tocilescu 1902, 598. În prezent, pe locaţia 

mănăstirii se află Sanatoriul Tichileşti, singura leprozerie din România. 
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Fig. 4. Zona Isaccei, hartă contemporană / Isaccea area, contemporary map

(Direcţia Topografică Militară, Harta Topografică / Military Topographic

Directorate, Topographic Map 1:100.000, L-35-105).

Fig. 5. Topografia zonei Tichileşti / Topography of Tichileşti area.

Situat în vecinătatea vestică, pe panta lină a versantului Dealului Mimnia,

obiectivul denumit Cotul Tichileşti ocupă în momentul de faţă o poziţie dominantă 

faţă de zona bălţii, însă este mult mai accesibil dinspre E şi V.  
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Ambele situri, precum şi numeroasele obiective arheologice identificate 

în zona Isaccei, se pot datora atât generoaselor surse de hrană oferite de 

Dunăre şi bălţile ei, cât şi existenţei unor rute

sau pe uscat (paralel cu cursul Dunării).  

Fig. 6. Imagine 3D a zonei Tichileşti, vedere

axa E-V / 3D image of Tichileşti area, view from the north and E

profile.

În acest context merită să menţionăm

astăzi se află unul dintre cele mai importante vaduri ale 

acestuia fiind mai mică de 1 km. Acest avantaj 

a fost folosit cu siguranţă în antichitate, când a funcţionat cunoscut

fortificată romano-bizantină Noviodunum, care a avut pentru o perioadă de 

timp şi un pandant pe malul stâng al Dunării

(identificată lângă Orlovka, Ucraina). 

Sorin-Cristian Ailincăi 

Ambele situri, precum şi numeroasele obiective arheologice identificate 

se pot datora atât generoaselor surse de hrană oferite de 

rute de comunicaţie pe apă (Dunăre) 

dinspre N şi profilul altimetric pe 

3D image of Tichileşti area, view from the north and E-W altimetric

şi faptul că în dreptul Isaccei de 

astăzi se află unul dintre cele mai importante vaduri ale Dunării, lăţimea 

acestuia fiind mai mică de 1 km. Acest avantaj existent probabil şi în preistorie 

sit cu siguranţă în antichitate, când a funcţionat cunoscuta aşezare 

, care a avut pentru o perioadă de 

malul stâng al Dunării, fortificaţia denumită Aliobrix 



II.

SITURI DIN PERIOADA TIMPURIE ŞI MIJLOCIE  

A EPOCII FIERULUI ÎN NORD-VESTUL DOBROGEI

1. ISTORICUL CERCETĂRII 

Zona de nord-est a Dobrogei a fost intens cercetată arheologic, mai ales 

după al doilea război mondial. Chiar dacă în centrul atenţiei au fost de cele 

mai multe ori vestigiile antice (de exemplu: cetăţile Troesmis, Dinogetia, 

Noviodunum, bazilica de la Niculiţel, aşezările rurale romane de la Greci, 

Niculiţel ori Teliţa, etc.) sau medievale (Biserica Sf. Atanasie de la Niculiţel), 

au fost identificate şi cercetate de-a lungul timpului în acest areal şi 

numeroase situri preistorice.

Între acestea, un loc aparte îl reprezintă obiectivele care pot fi atribuite 

primei epoci a fierului. Cercetările dedicate acestei perioade istorice au căpătat 

amploare în Dobrogea îndeosebi după debutul celor de la Babadag (1962)1,

chiar dacă primele date concrete despre vestigiile primei epoci a fierului la 

Dunărea de Jos au fost puse în circulaţie încă de la începutul anilor '50. În 

acest context, deşi situată în afara teritoriul dobrogean, cea dintâi aşezare a 

culturii Babadag a fost sondată de Mircea Petrescu-Dîmboviţa în 1946 şi 1948-

1949 la Stoicani–Cetăţuie2. Tot în aceeaşi perioadă, mai precis în 1943, 

colectivul şantierului arheologic Dinogetia identifica aşezarea de la Garvăn–

Mlăjitul Florilor, care va fi sondată în 1957, rezultatele fiind publicate sumar la 

scurt timp. Cu această ocazie, autorii raportului considerau că ceramica are

toate caracteristicile epocii I a fierului şi propuneau executarea unor săpături ample, 

considerând mai ales că Hallstatt-ul nord-dobrogean este aproape necunoscut3.

1 Morintz 1964; Morintz 1987.
2   Petrescu-Dîmboviţa 1953a, 132-144, 154-155. 
3   Ştefan et alii, 1959, 646.
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Aceste date sunt urmate la un interval mare de timp de săpăturile de la 

Tulcea–Dealul Taberei, care pe lângă vestigiile getice, romane şi medievale au 

identificat şi o locuire hallstattiană4.

Primele cercetări de amploare în situri din perioada timpurie a epocii 

fierului au avut loc abia în 1988, când cu prilejul instalării unui gazoduct ce 

traversa toată Dobrogea de la nord la sud au fost efectuate şi săpături de salvare 

la Niculiţel–Cornet5 şi Teliţa–Amza6, intervenţii care se vor repeta şi în anul 2000. 

Tot de instalarea unei conducte de gaz se leagă şi efectuarea 

cercetărilor de salvare de la Revărsarea–Dealul Tichileşti şi Cotul Tichileşti în

1990, acestea fiind urmate la scurt timp de cele de la Garvăn–Mlăjitul Florilor

(1992, 1994-1995).

Fig. 7. Harta cu siturile incluse în catalog / Map of the sites included in the catalogue.

În anul 2001 au început investigaţiile arheologice de la Jijila–Cetăţuie,

care au continuat pe parcursul a patru campanii (2001, 2003-2005), rezultatele

fiind publicate în 2008 sub forma unei monografii7.

4 Baumann 1975.
5  Jugănaru, Topoleanu 1994; Topoleanu, Jugănaru 1995; Ailincăi, Topoleanu 2003; Ailincăi 2008. 
6  Baumann 1995; Jugănaru 2003; Ailincăi 2010c. 
7  Sîrbu, Ailincăi, Simion 2008. 
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O altă serie de materiale provin din descoperiri izolate sau din obiective 

cercetate, mai ales, pentru studierea altor perioade istorice (Isaccea–

Noviodunum, Luncaviţa–tell); în vreme ce alte contribuţii au fost aduse cu 

prilejul efectuării unor cercetări de suprafaţă8, care au dus la identificarea unor

situri precum cele de pe teritoriul localităţilor Isaccea (din punctele Cariera

Flam, Suhat), Somova sau Luncaviţa (Valea Joiţei), urmate în unele cazuri de

efectuarea unor sondaje9.

2. REPERTORIUL AŞEZĂRILOR DIN PERIOADA TIMPURIE  

ŞI MIJLOCIE A EPOCII FIERULUI ÎN NORD-VESTUL DOBROGEI 

1. Garvăn–Mlăjitul Florilor, com. Jijila, jud. Tulcea

Aşezarea din punctul Mlăjitul Florilor este situată la cca. 2 km vest de 

localitatea Garvăn şi 2,5 km sud-est de cetatea Dinogetia. Aceasta ocupa un 

promontoriu stâncos, puţin înalt, amplasat pe malul nordic al lacului Jijila 

(Fig. 8).

Identificat în 1956 în urma unor cercetări de suprafaţă şi a unui 

sondaj efectuat de colectivul şantierului Dinogetia10, situl a fost cercetat

sistematic abia în 1992 şi 1994-1995 de către G. Jugănaru, rezultatele fiind 

doar în mică parte publicate ulterior11. În cele trei campanii au fost săpate 

şapte secţiuni (S I, II, III, IVA, IVB, V, VI) şi cinci casete (Cas. IV A-D şi Cas. V), 

însumând o suprafaţă totală de 578 mp (Fig. 9). 

În singurul studiu dedicat cercetărilor de la Garvăn, autorul acestora,             

G. Jugănaru considera că aşezarea avea trei niveluri de locuire, fiecare 

corespunzătoare unei faze a culturii Babadag, conform împărţirii cronologice 

propuse de S. Morintz pentru aşezarea eponimă12. Relativ recent, prin

bunăvoinţa autorului cercetărilor am avut acces la întreg lotul de materiale şi 

documentaţia disponibilă. Analiza noastră, deşi prezintă unele carenţe 

datorate lipsei unei mari părţi din  planuri, bazată doar pe jurnalul de 

8  Ailincăi, Micu, Maille 2004. 
9  Ailincăi 2008. 
10   Ştefan et alii 1959, 646-648.
11   Jugănaru 1997; Jugănaru 2005. 
12   Jugănaru 1997. 
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săpătură existent, a dovedit existenţa a cel puţin cinci niveluri de locuire. 

Stratigrafia nu este uniformă pe toată suprafaţa sitului, depuneri consistente 

înregistrându-se doar în alveolele stâncii native care probabil au fost folosite

ca adăpost de locuitorii din epoca fierului. 

Fig. 8. Aşezarea din prima epocă a fierului de la Garvăn–Mlăjitul Florilor /            

The Early Iron Age settlement at Garvăn–Mlăjitul Florilor (fotografie / photo

by M. Stoian).

Din punct de vedere al cronologiei, autorul cercetării menţiona în 

articolul publicat precum şi în monografia Cultura Babadag13, că evoluţia sitului 

s-a desfăşurat pe parcursul celor trei faze ale culturii Babadag, ilustrând 

fragmente ceramice scoase din contextul arheologic dar care corespundeau

caracteristicilor stilistice definite de Sebastian Morintz.

Analiza materialului arheologic (în care putem recunoaşte aproape toate 

tipurile ceramice specifice culturii Babadag – Fig. 10) exclusiv în funcţie de 

contextul descoperirii, pune la îndoială modelul propus de autorul cercetării. 

În primul rând, materialul ceramic decorat prin imprimare apare în toate

nivelurile şi în cele mai multe cazuri este asociat cu cel incizat. Doar cinci 

complexe închise conţin ceramică decorată exclusiv prin incizie (gr. 4, niv. 4,           

13   Jugănaru 2005. 
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S IVB; gr. 3 şi 7, niv. 4, S V; gr. 8, niv. 5, S V; gr. 1, Cas. VA, niv. 3). Materialul 

arheologic din aceste complexe este însă redus cantitativ şi limitat tipologic 

pentru a reprezenta o fază de locuire aparte, inciziile fiind folosite mai ales 

pentru decorarea ceştilor, a unui vas bitronconic şi a unei străchini. Acelaşi 

semn de întrebare se poate ridica şi asupra locuirii din faza a III-a a culturii 

Babadag, pe care nu l-am putut sesiza în urma analizei materialului ceramic.

Fig. 9. Planul cercetărilor de la Garvăn–Mlăjitul Florilor /

Investigation plan at Garvăn–Mlăjitul Florilor (Jugănaru 2005). 

Tot Gabriel Jugănaru atrăgea atenţia asupra descoperirii în cel mai vechi 

nivel de locuire a unor recipiente de tip Noua14, încadrate de noi în

14   Jugănaru 1997. 
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subcategoria A515. Deşi până în prezent acestea sunt cunoscute doar în acest 

sit, ele se regăsesc în toate nivelurile de locuire.  

Fig. 10. Ceramică descoperită în aşezarea de la Garvăn–Mlăjitul Florilor / 

Pottery from EIA settlement at Garvăn–Mlăjitul Florilor.

15  Ailincăi 2011, 81-82, Fig. 15. 
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Lipsa altor recipiente specifice sfârşitului epocii bronzului16, ne face să 

atribuim aceste vase locuirii Babadag, prezenţa lor aici putându-se explica 

doar prin păstrarea unor tradiţii din perioada anterioară. De altfel, fragmente 

de la astfel de vase am putut vedea în colecţia Muzeului de Istorie din Galaţi, 

descoperite în aşezarea de la Suceveni17.

În concluzie, putem sublinia că locuirea de la Garvăn–Mlăjitul Florilor se

poate încadra într-un interval cronologic specific evoluţiei culturilor cu 

ceramică imprimată şi incizată, corespunzător fazei a II-a a culturii Babadag, 

după cronologia lui S. Morintz. Interesantă ar fi fost sesizarea unei evoluţii 

stilistice şi tipologice a ceramicii, însă acest lucru nu a fost posibil datorită 

stării fragmentare a ceramicii şi a unităţii tipologice a decorului. 

2. Garvăn–Balta Lăţimea 

Cu prilejul unor cercetări arheologice de suprafaţă în teritoriul cetăţii 

Dinogetia, în zona de nord-vest a Bălţii Lăţimea au fost descoperite o serie de

materiale preistorice, doar menţionate din păcate, de autorul cercetării18.

Fig. 11. Fragmente ceramice descoperite la Garvăn–Balta Lăţimea /

Pottery fragments found at Garvăn– Balta Lăţimea.

În cadrul lotului de materiale provenite din situl hallstattian de la

Babadag, preluat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea din 

gestiunea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti am 

identificat un pachet cu fragmente ceramice ce purta marcajul Garvăn–Balta

16  Ne este greu să ne închipuim o aşezare de tip Noua în care să se regăsească doar o singură 

categorie de recipiente.
17 Adamescu 2011.
18 Barnea 1974, 103.
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Lăţimea. Aceste fragmente provin de la unul sau două vase bitronconice 

decorate cu motive de tip II.B.2-1 sau VI.A.1-b realizate prin incizie (Fig. 11).

3. Isaccea–passim, jud. Tulcea

În colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea, cu nr. inv. 4579 

şi 24504, se află două vase de mici dimensiuni ce pot fi atribuite culturii 

Babadag. Acestea provin de pe teritoriul oraşului Isaccea fără a se cunoaşte 

locul exact al descoperirii.

Primul dintre acestea este o ceaşcă cu o toartă supraînălţată, corpul 

bitronconic, aspect plat, cu diametrul maxim dispus în partea inferioară, zonă 

în care se pot observa şi trei proeminenţe dispuse simetric. Vasul este bogat 

decorat în partea mediană şi pe toartă, cu linii incizate dispuse orizontal şi 

oblic (Fig. 14/8).

Cel de al doilea recipient este un vas de formă bitronconică de mici 

dimensiuni, cu aspect suplu, umărul bine profilat şi marginea răsfrântă spre 

exterior. În zona diametrului maxim, situat în partea mediană, se poate 

observa un şir de cercuri concentrice imprimate, iar deasupra acestuia un şnur 

realizat în aceeaşi tehnică (Fig. 14/9). Cele două descoperiri pot sugera 

existenţa pe teritoriul oraşului Isaccea, fără a putea preciza dacă este vorba 

despre unul din punctele deja menţionate, a unei aşezări databile probabil în 

faza clasică a culturii Babadag.

4. Isaccea–Noviodunum

Cetatea Noviodunum este situată pe malul drept al Dunării, la 

aproximativ 2 km est de oraşul Isaccea, pe un promontoriu înalt de peste                

20 m. În cursul cercetărilor de suprafaţă efectuate de I. Barnea şi B. Mitrea, 

precum şi a cercetărilor arheologice preventive ce au urmat, au fost semnalate 

fragmente ceramice din prima epocă a fierului19. Materialul arheologic nu este

descris, nici ilustrat, fapt ce face imposibilă încadrarea cronologică a 

descoperirilor.

19 Barnea 1977, 107.
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5. Isaccea–cariera Flam

Cariera Flam este situată la aproximativ 350 m SV de cetatea 

Noviodunum, fiind deschisă în terasa ce marchează sfârşitul zonei de luncă 

(Fig. 12). Din această zonă, provine un fragment de vas bitronconic 

ornamentat prin incizie cu un decor de tip VI.A.120 (Fig. 14/1), specific

ceramicii culturii Babadag.

Fig. 12. Zona cetăţii Noviodunum / Noviodunum fortification area.

6. Isaccea–Suhat 1

Punctul Suhat se află în nord-vestul localităţii Isaccea, la aproximativ 1 km 

de cursul actual al Dunării, în imediata apropiere a unei zonei inundabile, situl 

fiind cunoscut în literatura de specialitate datorită cercetării unei aşezări a 

culturii Boian21.

Cu prilejul unor cercetări de suprafaţă din anii '80, în apropierea luncii 

inundabile, pe versantul nordic al promontoriului ocolit de strada Suhat, a fost

20  Ailincăi 2011, 155, Fig. 128. Informaţiile şi fragmentul ceramic ne-au fost oferite cu 

amabilitate de F. Topoleanu, căruia îi mulţumim şi cu această ocazie. 
21 Micu et alii 2000, 5-52.
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identificat un sit din prima epocă a fierului (Fig. 13)22. Fragmentele ceramice

culese cu această ocazie provin de la ceşti (Fig. 14/2, 6), străchini (Fig. 14/5, 7) 

şi un vas de bucătărie (Fig. 14/3), alături de care am putut identifica şi o 

fusaiolă din lut de formă bitronconică (Fig. 14/4). Formele ceramice, precum şi 

modalitatea de ornamentare a ceştilor (decor de tip I şi II.B.2-1) indică o datare 

a acestui sit în perioada de evoluţie a culturii Babadag.

Fig. 13. Siturile de la Isaccea, zona Suhat / Sites from Isaccea, Suhat area.

7. Isaccea–Suhat 2

O altă aşezare hallstattiană a fost identificată în zona de sud-est a 

dealului ocolit de strada Suhat, la intrarea în Isaccea dinspre localitatea

Revărsarea. Datorită amenajărilor recente care au creat adevărate „profile”, 

am putut observa succesiunea mai multor niveluri arheologice databile la

prima vedere în epocă romană, epocă getică şi în prima epocă a fierului. 

Fragmentele ceramice hallstattiene, deşi atipice, se remarcau prin culoarea lor 

neagră-cenuşie şi luciul metalic căpătat în urma lustruirii. Lipsa oricărei forme 

22  Informaţiile şi materialul ceramic ne-a fost oferit cu amabilitate de F. Topoleanu, căruia îi 

mulţumim şi pe această cale. Materialele antice descoperite cu această ocazie au fost deja 

publicate: Topoleanu 1984.
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de decorare ne împiedica în urmă cu câţiva ani să nu încadrăm acest sit într-o 

anumită fază a culturii Babadag23.

În anul 2008, în cadrul Noviodunum Archaeological Project (NAP) au fost

efectuate cercetări arheologice în acest sit, în urma cărora au fost identificate o 

serie de complexe ce pot fi atribuite epocii fierului. Materialul ceramic

descoperit cu această ocazie deţine anumite caracteristici ce nu sunt specifice 

culturii Babadag, ci mai degrabă unei perioade ulterioare acesteia.

Fig. 14. Ceramică atribuită culturii Babadag descoperită pe teritoriul localităţii 

Isaccea. 1. Cariera Flam; 2-7, 10. Suhat 2; 8-9. Passim / Pottery ascribed to

Babadag culture, found at Isaccea. 1. Flam quarry; 2-7,10. Suhat 2; 8-9.

Passim.

23  Ailincăi, Micu, Maile 2004. 
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8. Jijila–Cetăţuie 

Aşezarea de la Jijila–Popa Isac sau Cetăţuie este situată la 9 km sud-est de 

localitatea Jijila, 7 km est de oraşul Măcin şi 6,5 km nord de Greci. Geografic,

aceasta se află în zona de nord-est a Munţilor Măcinului, la izvoarele pârâului 

Jijila. Pe ansamblu zona este greu accesibilă, deluroasă, cu văi abrupte precum 

Valea Sulucului, Valea Chernoaga sau cea denumită La Moş Andrei. Singura cale

mai uşor de parcurs către nord-vest este Valea Jijilei săpată în dealurile de loess

de pârâul cu acelaşi nume. 

Situl este amplasat pe platoul unui deal cu versanţi abrupţi (Fig. 15) 

dinspre nord, est şi vest, o mică porţiune fiind uşor accesibilă dinspre partea 

de SSV, zonă care de altfel a fost blocată în prima epocă a fierului printr-o 

fortificaţie impresionantă formată din două sau chiar trei valuri. Pe latura 

estică s-a observat existenţa unor terasări care în urma cercetării s-au dovedit a 

fi fost amenajate tot din epoca fierului, pentru a bloca accesul şi prin această 

parte.

Fig. 15. Aşezarea culturii Babadag de la Jijila–Cetăţuie / The Early Iron Age 

settlement at Jijila–Cetăţuie (fotografie / photo by Mircea Stoian)

Primele informaţii despre acest sit le regăsim în arhiva lui Pamfil Polonic 

întocmită la sfârşitul sec. XIX. Cunoscutul topograf menţiona că „la sursele 
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pârâului Jijila se zice că s-ar afla o cetate rotundă şi că sub ea s-ar găsi beciuri; 

iar în jurul cetăţii s-ar vedea urmele unui sat vechi (Seliştea)”24.

100m

S I

S II

S III
S IV

S V

S VI

S VIIC 4

C 1

C 3

C 2

Fig. 16. Jijila–Cetăţuie. Ridicare topografică / Jijila–Cetăţuie. Land survey

(Sîrbu, Ailincăi, Simion 2008). 

Deşi în 1951 a cercetat în amănunt zona de nord-vest a Dobrogei, Eugen 

Comşa va face referiri la cetatea de la Popa Isac25 mai târziu într-un studiu

bazat pe arhiva Polonic şi o consideră ca fiind neolitică26. În 1990, în cadrul

unei campanii de cercetări de suprafaţă, situl a fost reperat de către G. Simion 

şi însemnat pe hărţile topografice ale Muzeului „Delta Dunării”.  

24 Polonic, Despre valurile, drumurile şi cetăţile din Ţările locuite de romani, (ms.).
25   Comşa 1953, 747-757. 
26   Comşa 1987, 10. 
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Fig. 17. Ceramică descoperită în situl de la Jijila–Cetăţuie / Pottery found at Jijila–

Cetăţuie (Sîrbu, Ailincăi, Simion 2008).
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Cercetările arheologice s-au desfăşurat pe parcursul a patru campanii 

(2001, 2003-2005) şi s-au concretizat în şapte secţiuni şi patru casete ce                  

însumează o suprafaţă de 636 mp27.

În perimetrul cercetat au fost identificate 62 de complexe ce conţineau 

material ceramic din prima epocă a fierului care pot fi considerate în marea lor 

majoritate gropi de provizii sau menajere. Secţiunile V, VI şi VII au avut ca 

scop cercetarea fortificaţiei. S-a putut observa astfel blocarea accesului prin 

partea de sud cu două valuri însoţite de două şanţuri; în vreme ce latura estică 

a fost întărită cu o linie dublă de şanţuri şi valuri de dimensiuni mai reduse. 

Materialul arheologic descoperit este reprezentat mai ales de ceramică, 

acesta fiind publicat într-o manieră exhaustivă. Din punct de vedere tipologic 

şi stilistic acesta poate fi considerat reprezentativ pentru perioada timpurie a 

culturii Babadag (Fig. 17).

9. Luncaviţa–Valea Joiţei 

Aşezarea, situată pe platoul unui deal din vecinătatea de sud-vest a 

localităţii, ocupă o suprafaţă de aproximativ 6 ha (Fig. 18). Spaţiul amintit, 

aflat la o altitudine de 50 m, este mărginit spre nord, est şi vest de pante 

abrupte, spre sud desfăşurându-se pe o suprafaţă relativ plană. Valea Joiţei este

străbătută de un mic curs de apă permanent.  

Situl a fost descoperit, în cursul unor cercetări de suprafaţă, de către 

colectivul şantierului arheologic Luncaviţa–Cetăţuia28. În vara anului 2006, în

cadrul programului de cercetare a microzonei Luncaviţa, au fost efectuate în 

acest sit două sondaje cu dimensiunile de 4 × 4 m dispuse la o distanţă de 8 m 

pe direcţia est-vest, denumite caseta I şi caseta II29.

Deşi redus cantitativ, materialul ceramic (Fig. 19) descoperit aici poate fi 

considerat specific culturii Babadag. Numărul mic de fragmente ceramice 

decorate, precum şi un fragment dintr-o fibulă de bronz (Fig. 19/15) ce poate fi 

datată în intervalul sec. VIII-VI a.Chr.30 indică probabil o datare a sitului în 

perioada finală a culturii Babadag. 

27  Sîrbu, Ailincăi, Simion 2008. 
28   Ailincăi, Micu, Maille 2004, 34-35. 
29   Ailincăi 2008. 
30  Ailincăi 2008, 134. 
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Fig. 18. Aşezarea din prima epocă a fierului de la Luncaviţa–Valea Joiţei / The 

Early Iron Age settlement at Luncaviţa–Valea Joiţei.

10. Luncaviţa–tell

Aşezarea este situată la 4 km sud de localitate, pe marginea unei terase 

(Fig. 20/1), la mică distanţă de unul din afluenţii pârâului Luncaviţa, într-o 

zonă dominată de limita estică a Munţilor Măcinului. 

Cele mai vechi menţiuni despre sit aparţin lui Pamfil Polonic, în vreme 

ce primele cercetări au fost efectuate aici de Eugen Comşa în anii `50, care 

menţionează descoperiri eneolitice, din epoca bronzului, cea a fierului şi 

perioadă medievală31. Începând cu anul 1998 a fost pus în aplicare un program

de cercetare a aşezării-tell din punctul Cetăţuia32. Confirmând informaţiile lui 

Comşa, pe suprafaţa aşezării-tell au fost descoperite în stratul vegetal câteva 

fragmente ceramice din prima epocă a fierului, ce par să se concentreze spre 

zona de vest, fără a se putea documenta existenţa unor complexe 

arheologice33.

31   Comşa 1952; Comşa 1962. 
32 Micu, Maille 2002a ; Micu, Maille 2002b.
33   Ailincăi, Micu, Maille 2004, 34. 
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Fig. 19. Aşezarea din prima epocă a fierului de la Luncaviţa–Valea Joiţei / 

Artefacts from the Early Iron Age settlement at Luncaviţa–Valea Joiţei. 

Materialul ceramic din prima epocă a fierului a fost descoperit în stratul 

vegetal, amestecat cu ceramică neolitică şi romană, indicând o scurtă perioadă 

de locuire în acest loc. Fragmentele ceramice specifice culturii Babadag, provin

de la vase de dimensiuni mari şi medii, de formă bitronconică (Fig. 20/2, 5-6), 

bine arse şi lustruite, de culoare neagră, cenuşie şi roşietică; de la o ceaşcă  

(Fig. 20/3) şi o strachină cu buza decorată cu caneluri oblice şi răsfrântă spre 

interior (Fig. 20/4). Dintre acestea, doar două fragmente erau decorate: este 

vorba de fragmentul de ceaşcă pe care se pot observa benzi imprimate, dar şi 
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de un fragment de la un vas de mari dimensiuni, decorat cu benzi formate din

linii paralele.

Fig. 20. Vestigii ale culturii Babadag de la Luncaviţa–Tell. 1. vedere dinspre

sud; 2-6. ceramică descoperită în nivelul vegetal / Remains of Babadag

Culture at Luncaviţa – Gumelniţa culture tell). 1. view from the south; 2-6. 

pottery found in the vegetal level (Ailincăi, Micu, Maille 2004). 
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11. Luncaviţa, com. Luncaviţa–passim

În depozitul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea se află trei 

vase achiziţionate în anii `70 care provin de pe teritoriul comunei Luncaviţa 

fără a fi menţionat locul descoperirii. Este vorba despre o ceaşcă de cu o toartă 

supraînălţată de tip C2-IV.3-1 (Fig. 21/2), o alta cu două toarte (tip C1-IV.3-5 –

Fig. 21/1) şi un vas bitronconic de mici dimensiuni de tip A2-IV.3-1, decorat pe

umăr cu caneluri oblice (Fig. 21/3). Din punct de vedere tipologic acestea pot fi 

greu atribuite cu siguranţă vreunei faze a culturii Babadag cu toate că pot 

proveni din situl de la Valea Joiţei.

Fig. 21. Recipiente de epoca fierului descoperite pe teritoriul comunei Luncaviţa /

Early Iron Age potttery discovered at Luncaviţa.

12. Niculiţel–Cornet

Situată în nord-vestul Dobrogei, aşezarea este amplasată la cca. 5 km nord 

de comuna Niculiţel, în zona bălţilor Dunării, pe o terasă relativ înaltă din 

apropierea lacului Gorgonel. Situl a fost cercetat în 1988 şi 2000 cu ocazia unor 

campanii de salvare a vestigiilor arheologice ameninţate de săparea unui şanţ 

pentru instalarea unor conducte de gaz metan. Investigaţiile au fost conduse de 

Florin Topoleanu (1988, parţial 2000) şi Gavrilă Simion (o parte a campaniei 2000); 

la acestea au mai participat Gabriel Jugănaru (1988) şi  Sorin Ailincăi (2000). 

Informaţiile arheologice salvate cu acest prilej sunt extrem de bogate şi 

variate. Astfel, cele mai vechi urme de locuire datează din eneolitic (cultura 

Gumelniţa, faza A1), urmată de perioada mijlocie a epocii bronzului34, epoca

timpurie a epocii fierului, cea elenistică şi romană35. Cea mai mare parte a

descoperirilor aparţin însă unei întinse aşezări a culturii Babadag, doar sumar 

34  Ailincăi 2005; Ailincăi 2008, 11. 
35  Topoleanu, Jugănaru 1995. 
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publicată în câteva articole dedicate mai ales numeroaselor complexe ce 

conţineau oseminte umane36.

Cercetările arheologice din campaniile 1988 şi 2000 însumează o 

suprafaţă de 3221 mp, fiind cercetate 194 de amenajări din prima epocă a 

fierului, dintre care doar 60 (30,93%) au fost investigate integral. Această 

situaţie ne împiedică să facem o analiză obiectivă asupra dimensiunilor şi 

formei complexelor arheologice. Totuşi, pe ansamblu, având în vedere datele

cunoscute despre forma, adâncimea şi conţinutul acestora, putem considera că 

cele mai multe dintre ele (169 complexe – 87,11%) pot fi interpretate drept gropi

menajere, de provizii sau cu alt scop utilitar. Dintre acestea 86 (50,89%) aveau o

formă ovală, 35 (20,71%) erau circulare, iar în 48 (28,40%) de cazuri nu s-a putut

reconstitui forma.

Stratigrafia sitului este compusă din două niveluri, cel mai recent poate 

fi atribuit epocii romane şi este caracterizat prin numeroase pietre şi 

fragmente ceramice descoperite sub solul vegetal. Acestuia i se mai atribuie o

serie de gropi, precum şi un complex de mari dimensiuni cercetat parţial în           

S VI-VIII/2000 ce conţinea rebuturile unui cuptor de olărit. Sub acest nivel se 

află un strat de depuneri cu o grosime medie de aproximativ 0,50 m care 

suprapune solul steril în care au fost săpate toate complexele atribuite de noi 

epocii fierului.

Dintre numeroasele amenajări atribuite acestei perioade au fost 

înregistrate doar nouă situaţii în care gropile de intersectează şi un singur caz 

în care o groapă este acoperită de podeaua unei locuinţe. Pe ansamblu se 

poate sesiza că există o serie de gropi ce conţin material exclusiv incizat, însă 

de cele mai multe ori cele trei tehnici principale de decorare caracteristice

culturii Babadag apar asociate în complexele închise. Acest fapt ne determină 

să considerăm că aşezarea de la Niculiţel prezintă o singură secvenţă 

cronologică specifică unui orizont cu ceramică imprimată şi incizată conformă 

caracteristicilor fazei a II-a a culturii Babadag, după S. Morintz (Fig. 22/1-27). 

36  Jugănaru, Topoleanu 1994; Topoleanu, Jugănaru 1995; Ailincăi, Topoleanu 2003; Ailincăi 

2008.
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Fig. 22. Ceramică descoperită în aşezarea din prima epocă a fierului de la 

Niculiţel–Cornet / Early Iron Age pottery from Niculiţel–Cornet settlement.
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13. Niculiţel–Mănăstirea Saon 

Cu ocazia unor cercetări de suprafaţă efectuate pe teritoriul comunei 

Niculiţel a fost identificat un alt sit ce poate fi atribuit culturii Babadag. Acesta 

se află pe o terasă înaltă de pe malul sudic al lacului Saon, la aproximativ               

800 m vest de mănăstirea cu acelaşi nume37 (Fig. 23).

Fig. 23. Siturile din prima epocă a fierului de la Niculiţel–Cornet şi Mănăstirea 

Saon / The EIA sites at Niculiţel-Cornet and Saon Monastery.

14. Rachelu–Cimitir

Situl este amplasat în nordul localităţii Rachelu, chiar în incinta 

cimitirului, pe un promontoriu situat pe malul fermei piscicole Isaccea, zonă 

sigur inundabilă şi în vechime (Fig. 24). Aşezarea are probabil un singur nivel 

de locuire gros de aproximativ 0,40 m, în profilul realizat prin tăierea 

drumului ce duce la baltă putând fi identificate urmele unei locuinţe de tip 

bordei, a unei vetre şi a mai multor gropi tronconice în profil. Ceramica 

recoltată provine de la ceşti, vase de tip borcan şi vase bitronconice nedecorate                  

37  Informaţia ne-a fost oferită cu amabilitate de G. Jugănaru, căruia îi mulţumim şi cu această 

ocazie.
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(Fig. 25/1-2), ceea ce poate indica, cu rezervele de rigoare, o încadrare

cronologică spre finalul culturii Babadag38.

Fig. 24. Aşezarea din prima epocă a fierului de la Rachelu / The Early Iron Age

settlement at Rachelu.

Fig. 25. Ceramică descoperită în situl de la Rachelu / EIA pottery from Rachelu.

15. Revărsarea–Cotul Tichileşti, Isaccea, jud. Tulcea

Staţiunea arheologică se află pe un bot de deal aflat la o distanţa de 

aproximativ 5 km de localităţile Revărsarea şi Rachelu pe o suprafaţă de 

aproximativ 8000 mp, în vecinătatea drumului naţional ce uneşte cele două 

localităţi şi a ghiolului Crapina.  

38  Ailincăi, Micu, Maille 2004, 35, Fig. 4/7-8. 
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Cercetările arheologice efectuate aici în 1990 de către Victor H. Baumann 

au fost determinate de salvarea informaţiilor arheologice ameninţate de 

lucrările pentru instalarea unei conducte de gaz metan. Săpăturile au constat în 

două secţiuni dispuse în forma literei „T”, suprafaţa acestora fiind lărgită în 

câteva cazuri de trasarea unor casete laterale39. Rezultatele obţinute au fost 

publicate ulterior, în acest sit fiind identificate vestigii din prima şi a doua 

epocă a fierului, epocă romană şi medievală timpurie40.

Fig. 26. Siturile din prima epocă a fierului de la Tichileşti / The EIA sites at Tichileşti.

Deşi atribuite iniţial fazei a III-a a culturii Babadag, descoperirile 

hallstattiene din Locuinţa I, în care au fost identificate şi recipiente decorate în 

stil Basarabi, pot fi considerate contemporane cu necropola de inhumaţie 

investigată parţial în partea sudică a sitului, cimitir asemănător cu cele 

cercetate la Stoicani sau Orlovla–Kartal III. Având în vedere aceste argumente,

relativ recent am propus o datare a sitului într-o perioadă post-Babadag41.

39  Baumann 1995, 227 şi urm. 
40 Baumann 1995, 227-268.
41  Ailincăi 2010b. 
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16. Revărsarea–Dealul Tichileşti, Isaccea, jud. Tulcea

Aşezarea este situată pe un promontoriu aflat la vest de localitatea 

Revărsarea (oraş Isaccea, jud. Tulcea) în vecinătatea DN 22 care uneşte oraşele 

Tulcea şi Galaţi (Fig. 26). Situl este flancat dinspre sud, est şi vest de dealuri cu 

o altitudine mai mare, în vreme ce partea de nord era probabil scăldată de 

bălţile Dunării. Accesul spre platoul locuit în vechime este îngreunat de 

existenţa unor pante abrupte pe laturile de nord, est şi vest. 

Montarea unei conducte de gaz metan în această zonă a determinat 

demararea unor cercetări arheologice preventive şi în situl de pe Dealul

Tichileşti. Lucrările, desfăşurate în perioada 20 iulie-10 septembrie 1990, au 

fost conduse de G. Simion şi au scos la lumină importante vestigii din prima 

epocă a fierului, epocă romană şi chiar medievală42.

Cercetările arheologice s-au concretizat în săparea a trei secţiuni (S I, II, 

III) care însumează o suprafaţă de 670 mp. Pe ansamblu au fost cercetate 28 de 

complexe arheologice ce pot fi considerate gropi de provizii sau menajere,

precum şi locuinţe43. Materialul ceramic, precum şi cele două fibule 

descoperite datează locuirea în perioada clasică a culturii Babadag, probabil în 

sec. X-IX a.Chr.

17. Somova, com. Somova, jud. Tulcea

Descoperită la începutul anilor `70, în urma unor periegheze, aşezarea 

culturii Babadag de pe teritoriul localităţii Somova44 a rămas şi în prezent 

necercetată. Aceasta a fost localizată în nordul localităţii, pe o suprafaţă relativ 

mare, pe un promontoriu din loess, în imediata vecinătate a bălţii cu acelaşi 

nume.

Ca urmare a altei cercetări de suprafaţă în zona amintită, efectuată de 

Cristian Micu, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de mici

dimensiuni, dintre care unul păstra o parte dintr-un decor realizat prin 

imprimare, fapt ce confirmă atribuirea acestui sit culturii Babadag45.

42 Simion 1998, 231-238; Simion 2003, 99-114.
43  Ailincăi 2010a. 
44 Simion 1974, 291, n. 3.
45  Informaţia ne-a fost oferită cu amabilitate de C. Micu căruia îi mulţumim şi pe această cale. 
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18. Teliţa–Amza, com. Frecăţei, jud. Tulcea 

Aşezarea, aflată la aproximativ 3 km nord-est de localitatea Teliţa, se 

prezintă sub forma unei terase înalte prelungite la sud în platoul Teliţei. 

Aceasta este înconjurată din trei părţi de văi abrupte, partea vestică fiind mai 

accesibilă. Situl a fost cercetat de către V.H. Baumann pe parcursul a trei 

campanii (1987-1988, 2000), prilejuite de necesitatea salvării vestigiilor 

arheologice ameninţate de săpăturile efectuate pentru instalarea unor 

conducte de gaz metan. Descoperirile datate în prima epocă a fierului, epocă 

romană şi medievală timpurie au fost în cea mai mare publicate46.

Deşi distrusă în mare parte de locuirile ulterioare, aşezarea culturii 

Babadag de la Teliţa–Amza pare să se fi întins pe o suprafaţă relativ mare 

(aprox. 16 ha), cu precădere pe marginea terasei, în apropierea sursei de apă. 

Cum nu au fost identificate suprapuneri stratigrafice clare, putem aprecia că 

aceasta a avut un singur nivel de locuire caracterizat de gropi şi locuinţe de tip 

bordei.

În privinţa cronologiei acestei locuiri, autorul cercetărilor, V.H. Baumann, 

era iniţial de părere că ceramica descoperită poate fi atribuită celor trei faze de 

evoluţie a culturii Babadag47, iar materialele rezultate în urma campaniei din

anul 2000  le încadra în fazele a II-a şi a III-a ale aceleiaşi culturi48. În ambele

cazuri analiza domniei sale s-a bazat exclusiv pe modalitatea de realizare a

decorului.

Materialul arheologic hallstattian din campania 2000 a fost analizat

separat de către G. Jugănaru, care menţinea idea unei evoluţii pe orizontală a 

aşezării pe parcursul celor trei faze de evoluţie a culturii Babadag, cu un 

moment de vârf în faza a III-a49, având ca argument principal datarea târzie a

toporului cu aripioare (Fig. 27/22) pe care îl considera analog cu cel descoperit

în depozitul de la Vinţu de Jos50 şi îl încadra în varianta III 1C1 după A. 

Wesse51.

46   Baumann 1995, 13-173; Baumann 2003, 155-232; Jugănaru 2003, 91-112. 
47 Baumann 1995, 20.
48 Baumann 2003, 156.
49   Jugănaru 2003, 95. 
50   Jugănaru 2003, 95. 
51 Wesse 1999, 76.
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Fig. 27. Teliţa–Amza. Artefacte atribuite culturii Babadag / Teliţa–Amza. 

Babadag culture artefacts.

După părerea noastră, debutul aşezării în faza I a culturii Babadag este 

puţin probabilă. Fragmente ceramice decorate prin imprimare apar în asociere 

cu caneluri sau motive incizate în c. 6, dar şi în bordeiele cercetate din S II, c. 8; 

S XII, c. 16 şi S XIII, c. 9 (Fig. 27). Decorarea preponderent prin incizii a ceştilor 

este un fapt des întâlnit şi în faza a II-a culturii Babadag aşa cum reiese şi din 
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analiza ceramicii din aşezările de la Babadag, Jijila, Garvăn–Mlăjitul Florilor

sau Niculiţel–Cornet, şi nu reprezintă un reper cronologic pentru o eventuală 

încadrare a acestora în prima fază a culturii Babadag. Cele câteva fragmente 

de vase bitronconice decorate exclusiv prin incizii sunt şi ele prezente în 

aşezări Babadag II.  

Având în vedere o triere a materialului anterior analizei noastre este

imposibil să stabilim procentul ceramicii decorate prin imprimare şi incizii. 

Totuşi, aşa cum am putut sesiza în cazul aşezărilor încadrate în ultima fază a 

culturii Babadag precum cea eponimă, Enisala–Palanca, Luncaviţa–Valea Joiţei

sau Gura Canliei, vasele decorate prin metodele amintite mai sus, deşi sunt 

prezente, deţin o pondere mai redusă decât în cazul aşezării de la Teliţa–Amza.

Pe de altă parte, în ciuda faptului că este folosit ca principal indiciu 

cronologic pentru încadrarea sitului în faza a III-a a culturii Babadag datorită 

asemănării fără dubii cu exemplarul din depozitul de la Vinţu de Jos, toporul 

din fier cu aripioare poate avea totuşi o datare mai largă. Exemplarul 

descoperit la Teliţa este caracterizat printr-o îngroşare accentuată a părţii active, 

fapt cunoscut până în prezent numai la exemplarul de la Vinţu de Jos datat în 

sec. al VII-lea (Ha C)52. Acest fapt nu este luat însă în consideraţie de A. Wesse, 

care încadrează toporul din depozitul mai sus amintit în tipul III I C, 1, una din 

caracteristicile sale fiind însă o lungime maximă de 16 cm, această variantă 

regăsindu-se pe teritoriul Serbiei, Transilvaniei, Bucovinei şi cursul mijlociu al 

Niprului53. Din punct de vedere morfologic, toporul de la Teliţa poate fi 

încadrat în tipul III I C al cercetătoarei germane, dar dimensiunile corespund 

variantei III I C, 3, alături de cele două exemplare din depozitul de la Bârlad54,

datat în sec. IX a.Chr (Ha B2)55.

În concluzie, considerăm că aşezarea de la Teliţa–Amza, poate fi atribuită 

fazei a II-a a culturii Babadag, fără a exclude însă posibilitatea ca aceasta să fi 

existat şi la începutul celei de a treia faze. Puţinele fragmente decorate prin 

imprimare, combinate cu existenţa unor forme ceramice întâlnite şi în faza a 

52   Petrescu-Dîmboviţa 1977, Fig. 393/5. 
53 Wesse 1999, 77.
54 Wesse 1999, 77.
55   Petrescu-Dîmboviţa 1977, 144-145. 
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III-a a culturii, cum sunt ceştile zvelte, pot indica şi o perioadă de tranziţie 

între cele două etape.   

19. Tulcea–Dealul Taberei, jud. Tulcea

Situl a fost identificat în marginea de nord-vest a oraşului Tulcea pe 

malul lacului Somova, prezentându-se ca un promontoriu ovoidal având în

centru un mamelon de aceeaşi formă (Fig. 28/1-2). Acesta a fost identificat de 

G. Simion în urma unei periegheze efectuate în primăvara anului 1965 şi 

cercetat parţial în acelaşi an.  

Cercetările au fost efectuate de Gavrilă Simion şi Victor H. Baumann în 

zone diferite ale sitului, un raport fiind publicat doar de cel de al doilea

cercetător56, în urma săpării celor trei secţiuni ce au cuprins o suprafaţă de 404 

mp. Ulterior situl a fost amintit sumar de Bernard Hänsel57, Gavrilă Simion58

sau Gabriel Jugănaru59.

Din punct de vedere stratigrafic, în partea estică a sitului, sub stratul 

vegetal actual se află vegetalul antic sau pământul alunecat sub care se află 

stratul de cultură antic de culoare neagră în care se regăsesc urme de arsură, 

fragmente ceramice, fragmente de vetre şi oase de animale. În centrul 

promontoriului, pe mamelon, stratul antic urmează vegetalului actual, 

prezentându-se sub forma unui strat gros, cenuşos. Pe versantul vestic, 

depunerile sunt mai reduse. Pe toată suprafaţa, la adâncimi de 1,70-1,80 m 

apăreau urme de locuire hallstattiană, caracterizată prin gropi săpate în loess, 

suprapuse de vestigii din epocă getică, romană şi medievală. 

56 Baumann 1975.
57 Hänsel 1976, 124, Taf. 14/14-15.
58 Simion 1993.
59   Jugănaru 2005. 
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Fig. 28. Aşezarea de la Tulcea–Dealul Taberei. 1. Planul topografic al zonei;

2. vedere aeriană; 3-8. Ceramică / The archaeological site at Tulcea – Dealul

Taberei. 1. The topographical plan; 2. Aerial view; 3-8. Pottery.
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Materialul arheologic păstrat este exclusiv ceramic (vase bitronconice de 

mari dimensiuni, căni, castroane, străchini cu marginea canelată)60. Din păcate 

acesta este redat în toate cazurile exclusiv prin fotografii mai mult sau mai

puţin reuşite. În depozitul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea am 

regăsit patru dintre aceste recipiente: o cană de culoare neagră, de dimensiuni 

medii, cu corpul bitronconic, pe diametrul maxim dispus în partea inferioară 

au fost realizate proeminenţe conice (Fig. 28/3); un vas bitronconic de 

dimensiuni mici, de culoarea gălbuie cu două proeminenţe perforate vertical 

în zona diametrului maxim (Fig. 28/8); o ceaşcă de culoare neagră cu pete 

maronii, cu corp bitronconic, o toartă supraînălţată şi proeminenţe în zona 

diametrului maxim (Fig. 28/7); un fragment de la un vas bitronconic de mici

dimensiuni, de culoare neagră (Fig. 28/4); la care se adaugă şi alte două 

fragmente de ceşti (Fig. 28/5-6). 

În ciuda puţinelor date pe care le avem despre locuirea hallstattiană de 

la Tulcea–Dealul Taberei, lipsa ceramicii decorate prin incizii şi imprimeuri ne 

determină să fim de acord cu datarea propusă de autorul cercetării în faza 

finală a culturii Babadag61 sau chiar unei perioade ulterioare acesteia.

20. Văcăreni, com. Văcăreni, jud. Tulcea 

Situl a fost identificat în cursul cercetărilor de teren efectuate pentru 

realizarea studiului istoric al comunei Văcăreni, la aproximativ 1,30 km sud-

est de localitate, pe partea stângă a unei văi ce traversează de la sud spre nord 

zona deluroasă, puternic afectată de intervenţia factorului antropic (terenuri 

cu destinaţie agricolă, amenajări, adăposturi sezoniere). Arealul locuit în 

vechime se întinde pe o suprafaţă relativ mare, plasată pe panta lină a unei 

terase, marcată de prezența unor fragmente ceramice, pietre de mici 

dimensiuni și oase de mamifere (în zona de nord-vest a perimetrului 

delimitat). Pe baza materialului ceramic înregistrat, deşi foarte fragmentar, 

situl poate fi atribuit primei epoci a fierului (cultura Babadag) și perioadei 

romane.

60 Baumann 1975, fig. 2/1-7.
61 Baumann 1975, 218.



III.

AŞEZAREA DIN PERIOADA TIMPURIE A EPOCII 

FIERULUI DE LA REVĂRSAREA–DEALUL TICHILEŞTI

1. INTRODUCERE

Lucrările efectuate pentru instalarea unei conducte de gaz metan pe 

traseul Isaccea–Jijila au determinat în anul 1990 o serie de cercetări arheologice 

de salvare în zona de vest a oraşului Isaccea, între localităţile Revărsarea şi 

Rachelu. În acest context au fost cercetate parţial şi două situri aflate pe malul 

sudic al Ghiolului Pietrei, în imediata apropiere a DN 22, Tulcea–Galaţi, de o 

parte şi de alta a drumului care duce spre sanatoriul Tichileşti. 

Fig. 29. Situl arheologic de la Revărsarea–Dealul Tichileşti / The archaeological 

site at Revărsarea–Dealul Tichileşti (fotografie / photo Albane Burens).

Cercetările arheologice, desfăşurate în perioada 20 iulie - 10 septembrie 

1990 în situl de la Dealul Tichileşti, conduse de G. Simion au scos la lumină 

importante vestigii din prima epocă a fierului, epocă romană şi chiar 

medievală, acestea fiind în parte deja publicate1.

1  Simion 1998, 231-238; Simion 2003, 99-114; Ailincăi 2010a. 
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Studiul recent al materialului arheologic aflat în colecţiile Muzeului de 

Istorie şi Arheologie din Tulcea, precum şi consultarea planurilor şi notelor de 

şantier ne-a determinat să avem o părere uşor diferită asupra încadrării 

cronologice a sitului faţă de cea deja publicată de autorul cercetării. Din acest 

motiv, precum şi din dorinţa noastră de a expune întreg lotul de artefacte 

disponibil vom încerca o nouă analiză a locuirii atribuite culturii Babadag, 

insistând mai ales pe prezentarea materialului arheologic în funcţie de 

contextul descoperirii.

2. DESCRIEREA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE2

2.a. Cercetările arheologice s-au concretizat prin săparea a trei secţiuni  

(S I, II, III), pe suprafaţa cărora au fost descoperite mai multe amenajări de 

locuire ce pot fi atribuite culturii Babadag (Pl. 2). Stratigrafia este unitară, având 

oscilaţii destul de mici pe toată suprafaţa cercetată. Astfel, sub solul vegetal gros 

de 0,35-0,40 m se află nivelul de depuneri arheologice (0,40-0,45 m), care 

suprapune direct solul steril.

Trebuie să precizăm că mai mult de jumătate din promontoriu este 

ocupat de pădure, cercetările arheologice efectuându-se exclusiv în partea 

nordică, neîmpădurită, a sitului. 

Secţiunea I (S I) (Pl. 3)

Această primă secţiune, cu dimensiunile de 2 × 77 m a fost trasată pe 

mijlocul platoului pe direcţia N-S şi avea, de la şanţul de protecţie al pădurii 

până în marginea sitului. Suprafaţa sa a fost împărţită în carouri de 2 × 2 m, 

numerotarea acestora făcându-se de la S spre N. Aici au fost cercetate mai 

multe amenajări de locuire din prima epocă a fierului, după cum urmează: 

gr. 1 – a fost cercetată parţial în partea vestică a c. 2-3. Aceasta avea un 

diametru de aproximativ 2 m şi o adâncime de 0,40 m. În partea superioară a 

2  În descrierea ce urmează vom utiliza doar parţial notările folosite în primul articol dedicat 

acestor cercetări, sursa noastră de informaţie fiind planurile şi jurnalul campaniei arheologice 

din 1990, principalul scop fiind redarea caracteristicilor complexelor şi ilustrarea separată a 

materialului arheologic în funcţie de contextul descoperirii. Aceste notări diferă însă de cele 

folosite de G. Simion în momentul publicării materialelor de la Dealul Tichileşti (Simion 2003).

Abrevieri folosite: S – Secţiune; c. – carou; gr. – groapă; loc. – locuinţă.  
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complexului au fost descoperite câteva fragmente de ţigle şi ceramică romană. 

Nu avem date despre o eventuală secţionare a complexului. Din această 

groapă am recuperat fragmente ceramice de la două vase bitronconice 

ornamentate prin imprimare (Pl. 6/14-15), o ceaşcă (Pl. 6/16) şi două vase de 

bucătărie (Fig. 6/12-13). Alături de acestea se afla o fibulă din fier cu două 

resorturi şi trei globuri pe arc (Pl. 6/12). 

Între c. 1-10, în afară de gr. 1, nu au fost descoperite alte complexe, ci 

doar fragmente ceramice (Pl. 6/1-11; 7).

loc. 1 – a fost identificată pe suprafaţa c. 12-13 şi parţial 14. Complexul a 

fost cercetat parţial, fiind suprapus în parte de un copac, şi avea o formă ovală, 

alungită, cu dimensiunile de 4,75 × 1,90 m. Pereţii au fost săpaţi oblic, spre 

interior, până la adâncimea de - 0,80 m. În pământul de umplutură au fost 

descoperite fragmente ceramice ce provin de la vase bitronconice (Pl. 8/1-8),

două ceşti (Pl. 8/10-11), un vas de bucătărie (Pl. 8/13), o strachină (Pl. 8/14) dar 

şi o fusaiolă de formă bitronconică, cu aspect plat (Fig. 8/12). 

gr. 2 – a fost cercetată parţial pe suprafaţa estică a c. 15-16. Aceasta avea 

un diametru de cca. 1 m, pereţii fiind săpaţi relativ drept până la adâncimea 

de - 0,50 m. Din acest complex am ilustrat fragmente de la o strachină (Pl. 9/1) 

şi o ceaşcă (Pl. 9/2).  

loc. 2 (?) – poate fi considerată de fapt o groapă de dimensiuni mai mari, 

de formă neregulată, identificată în cea mai mare parte în c. 17. În profilul de 

E, complexul avea o deschidere de 1 m, pereţii erau săpaţi oblic până la 

adâncimea de 0,60 m. Din punct de vedere stratigrafic, s-a putut observa că 

partea sa inferioară conţinea multă cenuşă. De aici provin câteva fragmente 

ceramice de vase bitronconice (Pl. 9/3-4, 6-7), două străchini (Pl. 9/8-9) şi o 

ceaşcă (Pl. 9/5). 

gr. 3 – se prezenta sub forma unei alveolări circulare, cu diametrul de 

2,20 m şi adâncimea de 0,50 m, surprinse în c. 18-19. Groapa conţinea 

numeroase pietre, oase şi bucăţi de chirpici, mai ales în partea sa inferioară. 

loc. 3 – a fost cercetată parţial în c. 27-29, având o lungime de 5 m. Pereţii 

au fost săpaţi oblic până la o adâncime de 0,70 m. Aici au fost descoperite 

foarte multe fragmente ceramice de la vase bitronconice (Pl. 11/5-6; 12/1-4, 6-7,

9), ceşti (Pl. 11/4; 12/5), străchini (Pl. 11/7-11; 13/1-6), vase de bucătărie (Pl. 

13/7-10; 14/1-3) precum şi o fusaiolă de mici dimensiuni (Pl. 12/8). 
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gr. 4 – cercetată în partea de V a c. 35, avea o deschidere în profil de 1,50 

m, o adâncime de 1,30 m, pereţii fiind săpaţi relativ drepţi. De aici provin 

numeroase fragmente ceramice de la vase bitronconice (Pl. 15/3-5), ceşti (Pl. 

15/6, 8; 15/10), străchini (Pl. 15/9-11; 17/8-9) şi vase grosiere (Pl. 16/1-3; 17/1-7). 

loc. 4 – a fost identificată în c. 36-37, avea probabil o formă rectangulară 

cu colţurile rotunjite, cu o lăţime de 2,60 m. Din acest complex provin 

fragmente ceramice de la vase bitronconice (Pl. 18/1-4, 6), o ceaşcă (Pl. 18/5), 

străchini (Pl. 18/7, 11) şi vase de bucătărie (Pl. 18/8-10, 12). 

Secţiunea II (S II) (Pl. 4) – a fost trasată pe direcţia E-V în partea sudică a 

sitului (Fig. 2) şi avea dimensiunile de 95 × 2 m, fiind dublată parţial în partea 

de N cu o secţiune paralelă denumită S IIb. Suprafaţa sa a fost împărţită în 

carouri de 2 × 2 m, numerotarea acestora fiind făcut dinspre V spre E. 

loc. 1 – a fost cercetată parţial în c. 4-6. Deşi s-a dorit o cercetare 

exhaustivă a acesteia prin deschiderea unei casete (parte din SIIb), complexul 

a fost în mare parte distrus de o groapă ce conţinea material din epocă 

romană. Locuinţa avea o formă neregulată în plan, cu o lăţime maximă de 2,10 

m şi era săpată până la adâncimea de 0,40 m.  

În ciuda bulversărilor suferite, complexul conţinea o cantitate mare de 

fragmente ceramice ce proveneau de la vase bitronconice (Pl. 22/1-3; 23/1-6),

ceşti (Pl. 23/7-9; 24/1-3), străchini (Pl. 24/5-12; 25/8), vase de bucătărie (Pl. 25/1-

7) şi o fusaiolă (Pl. 24/4). 

gr. 2 – a fost cercetată parţial în zona sudică a c. 11-12. În profil aceasta avea 

o deschidere maximă de 1,20 m, pereţii fiind săpaţi oblic până la adâncimea de 

0,40 m. De aici am înregistrat fragmente de la un vas bitronconic (Pl. 27/4), o parte

dintr-o ceaşcă cu una sau două toarte supraînălţate (Pl. 27/2), o strachină (Pl. 27/3) 

şi un vas de bucătărie (Pl. 27/1). 

loc. 2 – a fost cercetată parţial pe suprafaţa c. 13-15. Aceasta se prezenta 

iniţial sub forma unei aglomerări de ceramică şi chirpici, sub care se afla 

podeaua de lut bătătorit. Locuinţa a fost parţial distrusă de două gropi ce 

conţineau ceramică romană. Din acest complex provin fragmente ale unor 

vase bitronconice (Pl. 27/5-11; 28/1-10, 12; 29/1-5), o ceaşcă (Pl. 29/6), străchini 

(Pl. 27/12; 28/11; 29/7-13; 30/1-7) şi vase de bucătărie (Pl. 30/8-11; 31/1-8). Tot în 

acest complex a fost descoperit şi un frecător din piatră (Pl. 29/14). 
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gr. 6 – a fost identificată în c. 18-19 şi intră parţial în profilul sudic al 

secţiunii. Aceasta avea o formă ovală în plan cu lăţimea maximă de 1,70 m, 

pereţii fiind săpaţi oblic, până la adâncimea de 1,20 m. În acest complex s-au 

descoperit numeroase bucăţi de chirpici, oase şi pietre; dar şi numeroase 

fragmente de vase bitronconice (Pl. 32/1, 3-8), o ceaşcă (Pl. 32/2), străchini (Pl. 

32/13-14) şi vase de bucătărie (Pl. 32/12, 15). 

gr. 7 – a fost cercetată parţial în zona nordică a c. 20. Aceasta avea o 

deschidere în profil de 1,20 m şi o adâncime de 0,35 m, pereţii fiind săpaţi 

relativ drept. În umplutura acesteia au fost descoperite pietre de dimensiuni

medii, oase şi fragmente de la vase bitronconice (Pl. 33/2-3, 4-5, 7, 9), o ceaşcă 

(Pl. 33/3), străchini (Pl. 33/6, 8, 10, 13-14), un vas de bucătărie (Pl. 33/12) şi o 

fusaiolă (Pl. 33/11). 

gr. 8 – cercetată parţial în partea sudică a c. 21-22, avea probabil o formă 

ovală în plan, cu diametrul maxim de 2,20 m. În profil, groapa avea o formă 

tronconică, adâncimea ei fiind de 1,30 m. Nu avem date despre inventarul 

arheologic al acestui complex.

loc. 3 – identificată în partea nordică a c. 24-26, pe o lungime de 3,80 m, 

avea o formă greu de presupus datorită cercetării sale parţiale. În profil se 

poate observa că a fost adâncită până la - 0,30 m. Din umplutura sa am putut 

înregistra puţine fragmente ceramice din care am identificat resturile unor 

vase bitronconice (Pl. 34/1-2, 4-6), o ceaşcă (Pl. 34/3), o strachină (Pl. 34/7) şi un 

vas de bucătărie (Pl. 34/8). 

gr. 9 – se prezenta sub forma unei alveolări adânci de cca. 0,50 m, 

cercetată parţial în profilul de N al c. 28-29 pe o lungime de 2,4 m. Din acest 

complex deţinem mai multe fragmente de la vase bitronconice (Pl. 34/9-10, 12), 

o strachină (Pl. 34/14) şi un vas de bucătărie (Pl. 34/13).  

loc. medievală – între c. 38-39, a fost identificată o aglomeraţie de 

fragmente ceramice lucrate la roată puse pe seama prezenţei în această zonă a 

Hoardei de Aur în sec. XIV3.

Pe suprafaţa surprinsă de această secţiune, fără a fi identificată vreo 

amenajare, s-au descoperit mai multe aglomerări de fragmente ceramice, 

singura menţionată pe plan fiind cea din c. 40-41, identificată de autorul 

cercetărilor cu o locuinţă (Pl. 43/6-9; 44-51). 

3 Simion 1998, 229-232.
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loc. 4 – a fost cercetată pe suprafaţa c. 44-47, în S II a-b. Amenajarea avea 

o formă alungită-neregulată în plan, fiind adâncită în solul steril până la 0,30 

m. Din acest complex au fost recuperate fragmente de vase bitronconice (Pl.

52/4-5, 9-11), o ceaşcă (Pl. 52/8), străchini (Pl. 53/1-8), vase de bucătărie (Pl. 

54/1-5) şi două fusaiole (Pl. 52/6-7). 

Secţiunea III (S III) (Pl. 5) – a fost trasată paralel cu S II şi perpendicular 

pe S I, spre limita de N a sitului. Aceasta avea dimensiunile de 91 × 2 m, fiind

dublată pe alocuri de o secţiune paralelă notată cu S IIIb. Suprafaţa cercetată a 

fost împărţită în carouri de 2 × 2 m, numerotate de la vest la est4.

gr. 1 – a fost cercetată pe suprafaţa c. 1-2, avea o formă circulară în plan, 

pereţii erau săpaţi drept până la adâncimea de 0,50 m. Din inventarul acestui 

complex deţinem o cantitate mare de ceramică, ce provine de la vase 

bitronconice (Pl. 55/1-2, 4-9; 56/1-5, 7-9), o ceaşcă (Pl. 56/6), străchini (Pl. 55/3; 

56/10-13; 57/1-2, 6) şi vase grosiere (Pl. 57/3-5, 7-8). 

loc. 1 – complexul se prezintă sub forma unei alveolări, surprinsă parţial 

pe suprafaţa c. 2-6, care în profilul de S apare ca o terasare a pantei pe o 

lungime de 7,5 m. În acest complex au fost descoperite fragmente de vase

bitronconice (Pl. 58/1-16; 59/1), ceşti (Pl. 59/2-6), străchini (Pl. 59/7-14; 61/1-3) şi 

vase de bucătărie (Pl. 60/1-8; 61/4-11). Tot aici au fost descoperite două 

fusaiole din lut (Pl. 59/15-16), dintre care putem remarca un exemplar decorat

cu motive incizate.

gr. 2 – cercetată parţial în c. 4, perforează loc. 1. În profil aceasta a fost

surprinsă pe o lungime de 1,5, pereţii săi fiind săpaţi drept până la o adâncime de 

1 m. Pe lângă cele câteva fragmente ceramice descoperite (Pl. 62/1-3), în acest 

complex au fost descoperite o mandibulă umană şi o fibulă de fier cu două 

resorturi şi şapte nodozităţi rombice pe arc (Pl. 62/4). 

gr. 3 – cercetată parţial în zona sudică a c. 8-9, avea probabil o formă ovală 

în plan cu diametrul maxim de 2,5 m. În profil se poate observa că peretele de E 

a fost săpat vertical până la adâncimea de 0,80 m, în vreme ce în partea de V 

acesta este oblic. Din acest complex am înregistrat un fragment de vas

4  Secţiunea a avut iniţial 55 m, fiind prelungită ulterior, iar carourile au fost numerotate de 

autorul cercetării pornind de la un punct 0 cu + şi -. Pentru a înlătura eventualele confuzii, 

numerotarea carourilor în actuala descriere a fost refăcută. 
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bitronconic (Pl. 62/10), două ceşti (Pl. 62/5, 7), două vase de bucătărie (Pl. 62/8-

9) şi o fusaiolă (Pl. 62/6). 

gr. 4 – a fost identificată pe suprafaţa c. 10-11, pereţii săi fiind săpaţi 

relativ vertical până la adâncimea de 0,60 m. Aceasta avea o formă ovală cu 

dimensiunile de 2,80 × 2,20 m. Din conţinutul său am înregistrat un fragment 

de vas bitronconic (Pl. 64/3), ceşti (Pl. 64/1-2) şi străchini (Pl. 64/4-11). 

gr. 5 –  avea o formă aproximativ circulară cu diametrul de 2 m, fiind 

identificată în c. 12-13. Forma sa în profil este neclară, iar adâncimea înregistrată 

este de 1 m. De aici provin puţine fragmente ceramice de la un vas bitronconic 

(Pl. 65/1), o strachină (Pl. 65/3) şi două vase de bucătărie (Pl. 65/2, 4). 

gr. 6 – se prezenta sub forma unei alveolări, probabil de formă circulară 

cu diametrul de 3,20 m şi o adâncime de 0,50 m. Din acest complex deţinem 

mai multe fragmente de la vase bitronconice (Pl. 65/5-8, 10; 67/7), ceşti 

(Pl. 65/9, 11-12; ), străchini (Pl. 65/13; 66/1-4; 67/5, 8-9) şi vase de bucătărie               

(Pl. 66/5-9; 67/1-3, 10). Tot în acest complex a fost descoperit şi un frecător din 

piatră (Pl. 67/4). 

loc. 2 – pe suprafaţa c. 19-20 a fost identificată podeaua unei locuinţe de 

suprafaţă, puternic afectată de o groapă ce conţinea material de epocă romană. 

Aceasta avea o formă alungită, neregulată cu o lăţime maximă de 2,5 m. Din 

această zonă au fost înregistrate mai multe fragmente de vase bitronconice (Pl. 

69/1-11), ceşti (Pl. 70/4-7), căni (Pl. 70/1-3), străchini (Pl. 71/1-4) şi vase de 

bucătărie (Pl. 71/5-7; 72/1-4). 

gr. 9 – a fost cercetată parţial în c. 24, fiind surprinsă în profilul de S pe o 

lungime de 1,50 m. Pereţii acesteia au fost săpaţi oblic până la adâncimea de 

0,50 m. Nu sunt informaţii privind inventarul arheologic al acestui complex. 

gr. 10 – a fost identificată în c. 25, avea o formă aproximativ circulară, iar 

pereţii au fost săpaţi oblic până la adâncimea de 0,60 m. Nu sunt informaţii 

privind inventarul arheologic al acestui complex.

gr. 11 – ocupa aproape toată suprafaţa c. 26 şi avea o formă aproximativ 

circulară cu diametrul de cca. 2 m. Pereţii săi au fost săpaţi oblic până la 

adâncimea de 0,70 m. Nu sunt informaţii privind inventarul arheologic al 

acestui complex.
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În c. 38-39 ale acestei secţiuni a fost menţionată o aglomeraţie de 

fragmente ceramice, bucăţi de chirpici şi oase (

în legătură cu vreo amenajare. 

2.b. Amenajările de habitat  

Cercetările arheologice de la Revărsarea

existenţa aici a unei aşezări cu un singur nivel de locuire din prima epocă a 

fierului. În cei 670 mp investigaţi, s-au înregistrat 28 de amenajări de habitat ce 

pot fi atribuite acestei perioade şi care sunt concentrate mai ales în zona 

centrală şi vestică a sitului (Pl. 2). Dintre acestea, 18 sunt gropi de diferite

dimensiuni ce au în plan o formă circulară sau ovală, pereţii lor fiind săpaţi 

vertical sau oblic.

Alte 10 amenajări au fost considerate locuinţe, acestea având o formă 

ovală sau aproximativ rectangulară. Cele mai multe dintre ele erau adâncite în 

pământ, până la maxim 0,60 m, în vreme ce doar două aveau podeaua 

amenajată la suprafaţa nivelului antic de călcare. 

Fig. 30. Propunere de reconstrucţie grafică a unei locuinţe de 

Proposal of graphic reconstruction of a hut

Din păcate, ca în cazul majorităţii cercetărilor întreprinse în aşezări ale 

culturii Babadag, strategia de săpătură s
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acestei secţiuni a fost menţionată o aglomeraţie de 

şi oase (Pl. 74/1-6), fără a putea fi pusă 

Cercetările arheologice de la Revărsarea–Dealul Tichileşti au evidenţiat 

existenţa aici a unei aşezări cu un singur nivel de locuire din prima epocă a 

au înregistrat 28 de amenajări de habitat ce 

pot fi atribuite acestei perioade şi care sunt concentrate mai ales în zona 

2). Dintre acestea, 18 sunt gropi de diferite

dimensiuni ce au în plan o formă circulară sau ovală, pereţii lor fiind săpaţi 

Alte 10 amenajări au fost considerate locuinţe, acestea având o formă 

u aproximativ rectangulară. Cele mai multe dintre ele erau adâncite în 

pământ, până la maxim 0,60 m, în vreme ce doar două aveau podeaua 

amenajată la suprafaţa nivelului antic de călcare. 

Propunere de reconstrucţie grafică a unei locuinţe de tip bordei.

Proposal of graphic reconstruction of a hut (desen /drawing by D. Luchian).

Din păcate, ca în cazul majorităţii cercetărilor întreprinse în aşezări ale 

culturii Babadag, strategia de săpătură s-a bazat mai ales pe sondarea
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stratigrafică a siturilor în detrimentul studierii unor suprafeţe mari pentru a 

surprinde mai bine organizarea spaţiului locuit. În ciuda acestui fapt, putem 

presupune despre complexele notate de noi cu Loc. 1/S I, Loc. 3/ S I, L 1/S II, L

2/S II, L 4/S II, Loc. 1/S III şi Loc. 2/S III că pot reprezenta eventual urmele unor 

locuinţe de tip bordei, de formă ovală sau rectangulară, cu dimensiuni reduse. 

Menţiuni referitoare la existenţa unor astfel de amenajări în siturile culturii 

Babadag sunt des întâlnite în literatura de specialitate. În studiul său din 1987, 

S. Morintz sublinia existenţa unui număr relativ mic de bordeie şi făcea 

observaţia că acest tip de locuinţă este des întâlnit în nivelurile timpurii, 

fazelor mai recente corespunzându-le locuinţe de suprafaţă5. Urma

observabilă arheologic a unor astfel de locuinţe este mai bine păstrată, datorită 

gropii săpate pentru construcţie, fapt care ajută la precizarea mai exactă a 

formei şi dimensiunilor. La Babadag sunt menţionate asemenea gropi cu 

adâncimi de până la 1 m, de formă aproximativ rectangulară, cu intrare 

dinspre S, în trepte, placate cu lespezi subţiri din piatră calcaroasă6. Astfel de

complexe au fost cercetate şi în situri precum Enisala–Palanca7, Teliţa–Amza8,

Rasova–Malu Roşu9, Murighiol–Ghiolul Pietrei10 sau Niculiţel–Cornet11.

Pe ansamblu, cu unele excepţii, aceste locuinţe aveau o suprafaţă relativ 

restrânsă, problematică fiind lipsa în multe cazuri a gropilor de pari. Din 

punct de vedere al planului, bordeiele identificate în siturile culturii Babadag

aveau de cele mai multe ori o formă ovală, alungită, mai rar circulară sau 

rectangulară. În aceste condiţii putem presupune că acestea erau amenajate 

prin amplasarea deasupra gropii a unui acoperiş din material uşor (probabil 

stuf sau papură), montat în două ape, pe cadre de lemn legate în partea 

superioară şi stabilizate la sol prin pietre de mari dimensiuni sau prin 

îngropare. Pentru bordeiele de formă ovală sau aproape rotundă ne putem 

gândi şi la existenţa unei suprastructuri de formă conică care de altfel dădea 

naştere unui spaţiu interior mai generos. Construite din aceleaşi materii 

5 Morintz 1987, 45
6  Morintz, Jugănaru 1995, 181; Morintz, Jugănaru, Munteanu 1995, 222-223 
7  Lăzurcă, Mănucu 1980; Ailincăi et alii 2011.
8  Baumann 1995; Jugănaru 2003. 
9 Irimia 1974.
10 Lungu 1990.
11  Topoleanu, Jugănaru 1995. 
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prime, prinse de bârne legate la vârf, acestea puteau avea un stâlp central de

susţinere (Fig. 30). 

2.c. Oseminte umane în aşezări 

Tot cu această ocazie putem aminti şi descoperirea în gr. 2/ S III, alături 

de o fibulă din fier cu şapte nodozităţi pe arc, a unei mandibule umane12.

Aceasta era întreagă, gracilă şi probabil a aparţinut unui individ de sex 

feminin, de vârstă înaintată13. Astfel de descoperiri „macabre” au devenit

obişnuite în aşezările culturii Babadag, numărul lor mărindu-se considerabil 

în lumina noilor studii şi cercetări.  

Fig. 31. Mandibula umană descoperită în situl de la Revărsarea–Dealul

Tichileşti/ Human mandible discovered at Revărsarea–Dealul Tichileşti 

(Haimovici, Bodi 2003).

Aceste descoperiri „macabre” din aşezările Babadag conţin atât indivizi 

reprezentaţi prin schelete complete aflate în conexiune anatomică; incomplete 

aflate sau nu în conexiune anatomică sau numai cranii ori membre. Situaţiile 

documentate până acum indică practici de expunere, descompunere şi 

12 Simion 2003, 102.
13 Haimovici, Bodi 2003, 481.
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manipulare a rămăşiţelor umane, conturând existenţa unui rit şi ritual funerar 

complex practicat de aceste comunităţi umane14.

Pe ansamblu, se pot emite unele ipoteze cu privire la procedeele prin

care aceşti indivizi erau depuşi în aşezări. În lipsa unor semne de 

dezarticulare la nici unul dintre cadavrele incomplete (sau la resturile

osteologice disparate) efectuate cu obiecte tăioase, sau urme ale unor rosături 

de animale, credem că starea lor ar putea fi explicată doar prin expunerea 

îndelungată (în locuri speciale) ce a dus la degradarea părţilor moi, uscarea şi 

rigidizarea ligamentelor, fragmentarea intervenind abia la manevrele

ulterioare. Lipsa unor urme care să ateste intervenţia animalelor prădătoare 

reflectă faptul că locul expunerii era protejat prin adăpostirea cadavrelor sau 

depunerea lor pe platforme greu accesibile, şi, de ce nu, în cadrul spaţiului 

locuit (case special amenajate). Un astfel de loc poate fi reprezentat de

descoperirile de la Satu Nou–Valea lui Voicu15.

De altfel, depunerea unor oase lipsite de conexiune anatomică sau a 

unor părţi de schelet în poziţie anatomică parţială este un fapt deja observat şi 

a fost pus pe seama unei manipulări anterioare a unor cadavre (sau părţi din 

acestea) în stare avansată de descompunere, multe situaţii evidenţiind o 

poziţie secundară a oaselor. Un exemplu elocvent ar fi complexul cercetat la 

Enisala16, unde singurul grup relativ compact de oase au fost atribuite

scheletului 1. Acestea se aflau într-o poziţie şi conexiune anatomică parţială 

ceea ce implică persistenţa unor ţesuturi moi în momentul depunerii în 

groapă. Totuşi, lipsa mai multor oase cât şi a unor părţi din craniu indică o 

stare avansată de putrefacţie a cadavrului în momentul manipulării. Prezenţa 

oaselor izolate, fără conexiune anatomică, de la ceilalţi trei indivizi este 

similară situaţiei întâlnite şi la complexele de la Jurilovca–Capul Dolojman17

sau Niculiţel–Cornet18, unde în umplutura gropilor au fost identificate oase

sau fragmente de oase de la mai mulţi indivizi. Acestea au fost probabil 

14  Sîrbu 1994; Sîrbu 1997; Ailincăi, Miriţoiu, Soficaru 2003; Ailincăi et alii 2005-2006; Ailincăi 

2008a; Ailincăi 2008b; Ailincăi, Constantinescu 2008. 
15 Irimia, Conovici 1993.
16  Ailincăi, Constantinescu 2008. 
17  Ailincăi, Miriţoiu, Soficaru 2003; Ailincăi, Miriţoiu, Soficaru 2005. 
18  Ailincăi 2008b; Constantinescu, Miriţoiu 2008. 
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preluate împreună cu resturile cadavrelor mai bine reprezentate din locul

anterior de depunere, prezenţa lor putând fi accidentală. 

Depunerea doar a unor părţi din cadavru credem că este însă 

intenţionată, celelalte resturi ale corpului urmând a avea parte de un alt 

tratament (ardere, înhumare în alte locuri, păstrare în locuinţe sau pur şi 

simplu abandonarea lor). În acest fel pot fi explicate şi descoperirile de 

oseminte izolate în special cranii şi membre. Depunerile de oase nearticulate 

sunt sigur rezultatul unei acţiuni secundare asupra lor, reprezentând metode 

complicate de tratament ce implică două sau mai multe stagii.  

3. DESCRIEREA ŞI ANALIZA MATERIALULUI ARHEOLOGIC  

DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI 

Materialul arheologic descoperit în campania anului 1991 în situl de la

Revărsarea–Dealul Tichileşti a fost studiat exhaustiv. Dacă în articolul nostru 

publicat în 201019 am avut acces numai la o parte a acestuia, selectat anterior

de autorul cercetării, printr-o conjunctură nesperată am intrat şi în posesia 

restului inventarului mobil. Astfel, faţă de publicarea anterioară a cercetărilor 

unde expuneam 177 de piese (163 recipiente ceramice, 12 fusaiole şi 2 fibule), 

lotul analizat acum este compus din 713 piese dintre care 695 recipiente

ceramice, 14 obiecte din lut, 2 obiecte din piatră şi 2 fibule din fier. 

3.a. Ceramica

Aşa cum am menţionat lotul ceramic analizat de noi este compus din 695 

de recipiente ceramice, prezente în marea lor majoritate în stare fragmentară. 

Selectarea acestora s-a făcut după criterii unitare având la dispoziţie, credem 

noi, totalitatea materialului arheologic descoperit. Acest fapt dă demersului 

nostru posibilitatea unei analize statistice şi înlesneşte comparaţia cu alte situri 

studiate similar.

19  Ailincăi 2010a, 42. 
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3.a.1 Consideraţii tipologice 

Relativ recent, am publicat un studiu de sinteză dedicat ceramicii 

descoperite în siturile dobrogene atribuite culturii Babadag20. Cu această 

ocazie, pe baza unor criterii comune, am identificat 10 categorii ceramice notate

cu litere (A-J), acestea fiind împărţite la rândul lor în funcţie de caracteristicile 

tehnologice, dimensiuni şi proporţii în 33 de subcategorii şi 110 tipuri. Cu 

aceeaşi ocazie am stabilit şi o anumită tipologie bazată pe tipul de mişcare 

simetrică a decorului aplicat pe aceste recipiente. Pentru formarea unui limbaj 

comun şi a unei metode unitare de analiză a materialului ceramic atribuit 

culturii Babadag vom folosi în cele ce urmează criteriile şi notaţiile folosite în 

studiul citat.

Categoria A, vase bitronconice

Recipientele încadrate în această categorie au fost confecţionate dintr-o 

pastă de bună calitate, ce conţine ca aditivi fragmente ceramice sau pietre pisate 

mărunt, granulaţia lor variind în funcţie de mărimea vaselor. Suprafeţele 

vaselor au fost atent lustruite şi prezintă luciu. Arderea, de cele mai multe ori 

neuniformă, s-a petrecut mai frecvent în mediu reducător sau neutru, cele mai 

multe exemplare fiind de culoare neagră, totuşi există şi cazuri în care astfel 

de recipiente au fost arse şi în mediu oxidant acestea căpătând o culoare 

gălbuie.  

Datorită stării fragmentare a lotului analizat este foarte dificil să facem 

aprecieri exacte referitoare la dimensiuni. Pe ansamblu, în cadrul ceramicii

descoperite în siturile culturii Babadag am putut fixa patru grupe de

dimensiuni (notate de la I la IV), de la vase de dimensiuni mici (h = 10-15 cm) la

vase mari, cu o înălţime mai mare de 50 cm, destinate probabil depozitării21.

Aceste recipiente prezintă un ax simetric vertical şi au o formă mai ales 

independentă (există şi recipiente cu formă dependentă), conturul fiind compus 

sau rotunjit, corpul bombat, gâtul strâmt faţă de corp şi marginea de cele mai 

multe ori trasă spre exterior. Frecvent, pe diametrul maxim au fost aplicate 

proeminenţe sau/şi toarte. 

20  Ailincăi 2011, 55-178. 
21  Ailincăi 2011, 77-78. 
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Conturul acestor vase are puncte de capăt, două puncte de tangenţă 

verticală şi un punct ascuţit sau de curbură. Din punct de vedere morfologic, 

părţile componente ale acestor vase sunt: corpul (a-c compus din: a – bază; c – 

limita superioară a corpului) şi gâtul (c-e compus din:  d-e – margine şi e – buză). 

Luând în calcul variabilele legate de formă şi proporţii am putut identifica 

cinci subcategorii, pe care le-am notat după cum urmează: 

A1 – recipiente cu formă independentă, contur curbat sau compus, corp 

bombat, gât îngust şi aspect zvelt; 

A2 – recipiente cu formă independentă, contur curbat sau compus, corp 

bombat, gât îngust, cu grad scăzut de aplatizare; 

A3 – recipiente cu formă independentă, contur curbat sau compus, corp 

bombat, gât scurt şi deschidere largă; 

A4 – recipiente cu formă independentă şi contur complex (vase 

miniaturale cu picior);

A5 – recipiente cu formă dependentă, contur compus sau curbat şi 

deschidere largă. 

*

În cadrul lotului ceramic provenit din cercetările de la Dealul Tichileşti,

categoria A este cel mai bine reprezentată, fiind identificate nu mai puţin de 276 

de exemplare păstrate în cele mai multe cazuri fragmentar, prin părţi din corp 

sau partea superioară; dar şi câteva recipiente întregi sau cu profil complet sau 

aproape complet.

Subcategoria A1

Starea preponderent fragmentară a acestor vase îngreunează stabilirea 

unei tipologii cât mai obiective pe grupe de dimensiuni. Fără îndoială, o serie de 

fragmente ceramice sugerează existenţa unor vase bitronconice de dimensiuni 

mari (grupa I, cu o înălţime mai mare de 50 cm). Astfel, un fragment din zona 

mediană a unui vas (Pl. 40/3) pare a indica existenţa aici a tipului A1-I.3-1,

caracterizat printr-un contur curbat, diametrul maxim dispus între 40-50% din

înălţime22 cum se poate observa în cazul exemplarelor de la Beidaud23 şi 

Ţibrinu24.

22  Ailincăi 2011, 80-81, Fig. 14. 
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Practic, singurul vas bitronconic întreg aparţine tipului A1-II.3-1, care are

o formă independentă cu contur curbat (Pl. 22/1). Corpul acestuia este bombat, 

gâtul relativ lung şi îngust şi marginea trasă spre exterior. Prezintă proeminenţe 

de tip I în partea superioară a corpului sau toarte de tip III pe diametrul maxim. 

Vasele din acest tip au o siluetă zveltă, corpul reprezintă 62% din înălţimea 

vasului, diametrul maxim se află dispus între 35-40% din înălţimea vasului. 

Aceluiaşi tip sau unuia asemănător (probabil A1-II.2-1, A1-II.3-2 sau

A1-II.4-1) îi pot fi atribuite o serie de fragmente care din păcate nu păstrează 

un profil complet (Pl. 12/1; 21/1; 23/1; 36/1; 37/1; 40/1; 43/9; 44/1, 2; 47/1, 3; 52/4;

55/1; 58/1).

O altă serie de fragmente indică şi existenţa unor recipiente ce pot fi 

încadrate în grupa a III-a de dimensiuni. Dintre acestea, putem presupune

existenţa tipului A1-III.1-1, vase care au o formă independentă cu profil compus 

sau curbat25. Acestea au gâtul lung şi prezintă un punct ascuţit în zona 

diametrului maxim (Pl. 27/7; 40/2; 62/1). În alte cazuri, caracteristicile păstrate 

ale unor vase par să sugereze apartenența lor la tipul A1-III.3-1 (Pl. 43/1; 44/3).

Subcategoria A2

Deşi acest mod de realizare al vaselor bitronconice (cu aspect aplatizat) 

este mai rar întâlnit, în situl de la Dealul Tichileşti am identificat şi astfel de 

situaţii. Este cazul unui fragment ce prezintă caracteristicile tipului A2-III.3-1

(Pl. 36/4). Acestea au o formă independentă cu profil curbat sau compus. Corpul 

este foarte bombat, gâtul îngust comparativ cu acesta, iar marginea este trasă 

spre exterior. Corpul reprezintă între 66-68% din vas, diametrul maxim fiind 

dispus la aproximativ 36% din înălţime26. Aceluiaşi tip, sau unuia asemănător 

(A2-III.4-1 sau A2-III.4-2) îi poate fi atribuit un fragment din partea superioară a 

unui vas bitronconic cu gâtul scurt şi deschiderea largă a gurii (Pl. 32/1). 

În aceeaşi subcategorie putem include şi un recipient de mici dimensiuni 

(grupa IV), de formă independentă, compusă, al cărui contur prezintă un punct 

ascuţit la îmbinarea gâtului cu corpul (Pl. 69/8). Lipsa părţii superioare a gâtului 

23 Simion 2003, Fig. 8/6.
24  Ailincăi, Dobrinescu 2006, Fig. 2/1. 
25  Ailincăi 2011, 86. 
26  Ailincăi 2011, 88-89. 
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ne împiedică să îl încadrăm cu precizie într-un anumit tip (cel mai degrabă A1-

IV.2.1)27, însă modul de înclinarea spre exterior al părţii exterioare sugerează 

păstrarea aproape totală a profilului şi deci un aspect plat, asemănător probabil 

tipului A2-IV.3-228.

Subcategoria A3

Doar un singur fragment din zona superioară a unui vas (Pl. 32/6) 

documentează existenţa în situl de la Dealul Tichileşti a tipului A3-III.5-1. Aceste

vase au o formă independentă cu profil compus. Corpul (care reprezintă cca. 88% 

din vas) este înalt, bombat şi aproape sferic, iar gâtul este scurt, larg şi dispus 

oblic spre exterior. Diametrul maxim este dispus la aproximativ 68% din înălţime. 

*

* *

Vasele încadrate de noi în categoria A au avut fără îndoială dimensiuni 

foarte diferite. Starea lor fragmentară ne împiedică însă să apreciem cu exactitate 

frecvenţa celor patru grupe de dimensiuni. Practic, singurele măsurători posibile 

au permis calcularea diametrului deschiderii gurii în 141 de cazuri.

Aşa cum se poate observa din Graficul 1, cele mai multe exemplare (52) au 

o deschidere a gurii cuprinsă între 15 şi 20 cm, fapt valabil şi pe ansamblul 

arealului culturii Babadag29.

Grafic. 1. Frecvenţa diametrului gurii la recipientele categoriei A. 

Frequency of rim diameter of class A vessels.

27  Ailincăi 2011, 92. 
28  Ailincăi 2011, 95. 
29  Ailincăi 2011, 159. 
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Categoria B, căni 

Din punct de vedere tehnologic, vasele din categoria B sunt

asemănătoare celor anterioare. Acestea sunt confecţionate dintr-o pastă de 

bună calitate cu textură densă, suprafaţa lor a fost atent lustruită, iar arderea, 

desfăşurată de obicei în mediu reducător sau neutru, este în cele mai multe 

cazuri uniformă. Ca şi în cazul categoriei A, putem considera că aceste 

recipiente erau rezistente la stres mecanic, au o permeabilitate şi o porozitate 

scăzută fiind folosite mai ales la stocarea şi transferul produselor lichide.

Deşi sunt asemănătoare vaselor din categoria A, recipientele denumite de 

noi căni se deosebesc de precedentele printr-un grad scăzut de simetrie. 

Aplicarea torţii (în cele mai multe cazuri de tip II.1) a necesitat în cele mai multe 

cazuri ridicarea marginii şi lărgirea diametrului maxim în partea opusă acesteia. 

Crearea acestui „contrabalans” care indică şi modalitatea prin care era turnat 

conţinutul a condus la formarea unor secţiuni orizontale prin vas de formă 

ovală. Prin asemănare cu formele simetrice, cănile pot avea un contur 

independent (curbat sau compus) sau dependent (compus).

Din punct de vedere morfologic, păstrează caracteristicile categoriei A, dar 

spre deosebire de aceasta, limita inferioară a gâtului (c-c) ne este indicată de 

partea inferioară a torţii, aceste accesorii unind de obicei umărul cu buza 

vaselor. În privinţa proporţiilor caracteristice, recipientele acestei categorii au un

aspect zvelt, diametrul maxim fiind mai mic sau egal cu înălţimea. 

Pe ansamblu am putut deosebi trei modalităţi de realizare a acestor vase: 

B1 – recipiente de formă independentă, cu corpul bombat, gâtul îngust, 

care au aplicate mai ales torţi de tip II.1, mai rar de tip I.1; 

B2 – recipiente de formă independentă, cu corpul bombat, gâtul îngust, 

care au aplicate torţi de tip III.1; 

B3 – recipiente de formă independentă, cu corpul bombat, profil curbat 

sau compus, gâtul cu deschidere largă şi torţi de tip I.1;  

*

* *
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În cadrul lotului ceramic provenit din situl de la Revărsarea–Dealul

Tichileşti am putut identifica doar patru recipiente care pot fi încadrate în

această categorie. 

Primul dintre acestea (Pl. 70/1) a fost atribuit tipului B1-III.2-2, caracterizat

printr-o formă independentă şi contur curbat. Corpul este aproape globular, 

uşor aplatizat şi este continuat de un gât în formă de trunchi de con, relativ 

lung a cărui margine este trasă spre exterior. Toarta este puţin supraînălţată, 

putând fi încadrată în tipul I.1, iar pe partea superioară a corpului se pot 

observa proeminenţe de tip III. Referitor la proporţiile caracteristice, corpul

reprezintă cca. 52% din vas, iar diametrul maxim este dispus la aproximativ 

32% din înălţime. Exemplare asemănătoare au fost identificate şi în aşezările 

de la Babadag–Cetăţuie  şi Ţibrinu–La lac30.

Un al doilea recipient din această categorie poate fi inclus în tipul                  

B2-III.3-1, caracterizat printr-o formă independentă cu profil compus (Pl. 70/2). 

Corpul este înalt, uşor bombat, gâtul are forma unui trunchi de con, marginea 

sa fiind trasă uşor spre exterior. Fără a prezenta proeminenţe, aceste recipiente 

au toarte de tip A.III.1 care unesc partea superioară a corpului cu gâtul, sub 

margine. Dacă reconstituirea noastră este corectă, corpul reprezintă cca. 66% 

din vas, diametrul maxim aflându-se probabil la aproximativ 40% din

înălţime. Un fragment de la un vas asemănător a fost descoperit în aşezarea de 

la Babadag, într-un nivel cu ceramică imprimată. 

Tot din S IIIa-b/Loc. 2 provine un alt exemplar încadrat în tipul B3-IV.3-1

(Pl. 70/6), de formă independentă şi profil curbat. Corpul este bombat şi se 

termină cu o margine uşor trasă spre exterior. Partea mediană a corpului este 

unită de buză cu toartă de tip I.1. Corpul reprezintă aproximativ 70% din vas, 

diametrul maxim fiind dispus la aproximativ 52% din înălţime. Un vas 

asemănător, dar de dimensiuni mai mici, a fost descoperit în aşezarea de la 

Niculiţel–Cornet, în campania 2000.

Cea de a patra cană (Pl. 10/2) poate fi încadrată tipului B3-IV.2-2, şi 

prezintă o formă independentă compusă. Datorită gradului scăzut de simetrie 

este greu de delimitat corpul de gât, fapt mai vizibil în zona torţii. Conturul 

vasului are trei puncte ascuţite (PA – b, c şi d). Zona mediană este unită de 

buză printr-o toartă de tip I.1. Corpul reprezintă cca. 54% din vas, diametrul 

30  Ailincăi, Dobrinescu 2006, Fig. 2/5. 
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maxim fiind dispus la aproximativ 46% din înălţime. Singurul vas asemănător 

provine tot din situl de la Babadag, contextul descoperirii acestuia fiind

necunoscut.

Categoria C, ceşti

Ceştile sunt lucrate din pastă de bună calitate. Pereţii lor subţiri au 

impus folosirea unor aditivi non-plastici cu granulaţie mică (cioburi pisate 

foarte mărunt sau chiar nisip), fapt ce conferă o textură compactă. Pereţii sunt 

de cele mai multe ori atent lustruiţi (pe ambele feţe) având luciu metalic, 

porozitate şi o permeabilitate redusă. Arderea s-a produs uniform, în 

majoritatea cazurilor în mediu reducător sau neutru. O calitate diferită a pastei 

o au ceştile încadrate de noi în subcategoriile C3 şi C4, acestea au rareori

suprafaţa lustruită, textura pastei fiind mai puţin compactă. 

Aceste recipiente reprezintă o categorie ceramică de dimensiuni reduse ce 

se încadrează cu precădere în grupa IV, dar există şi recipiente de acest tip de 

dimensiuni mai mari care pot fi incluse în grupa III.

La fel ca şi cănile, ceştile se caracterizează printr-un grad redus de 

simetrie cauzat de realizarea uneia sau a două torţi (de tip I). Din punctul de 

vedere al formei, ceştile pot avea un contur independent curbat sau compus, 

dependent sau simplu, cu deschidere nerestricţionată. 

Morfologic, ceştile cu formă independentă, prezintă aceleaşi puncte ca şi 

recipientele din categoria A sau B, în vreme ce vasele cu deschidere

nerestricţionată şi contur simplu prezintă doar puncte de capăt, iar cele de 

formă dependentă şi un punct de tangenţă verticală. 

Proporţiile caracteristice ale acestei categorii implică un aspect plat, 

înălţimea fiind mai mică decât diametrul maxim, cele cinci situaţii remarcate în 

cazul raporturilor corp/gât rămânând neschimbate în cazul vaselor de formă 

independentă.  

Având în vedere variabilele legate de formă şi morfologie, putem deosebi 

următoarele subcategorii: 

C1 – ceşti cu formă independentă, contur curbat sau compus şi două toarte 

supraînălţate; 

C2 –  ceşti cu formă independentă, contur curbat sau compus şi o toartă 

supraînălţată; 
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C3 – ceşti cu formă dependentă, contur curbat sau compus şi o toartă 

supraînălţată; 

C4 – ceşti cu deschidere nerestricţionată, contur simplu sau curbat şi o 

toartă supraînălţată sau apucătoare. 

*

* *

Lotul identificat în situl de la Revărsarea–Dealul Tichilești este compus

din 67 de exemplare, majoritatea aflate în stare fragmentară, fapt ce împiedică 

o încadrare tipologică precisă.  

Subcategoria C1

Existenţa subcategoriei C1 poate fi doar presupusă prin existenţa unui 

exemplar fragmentar (Pl. 27/2) ce poate fi încadrat în tipul C1-IV.2-2,

caracterizat printr-o formă independentă compusă (PA-b sau c). Corpul este 

plat şi bombat, iar gâtul larg are pereţii modelaţi uşor oblic spre interior. 

Torţile unesc buza de zona diametrului maxim unde se pot observa 

proeminenţe de tip I.2 sau III. Baza este împinsă spre interior sub forma unui 

umbo. Corpul acestor vase reprezintă aproximativ 58% din vas, diametrul 

maxim fiind dispus la cca. 48% din înălţime. Aspectul vaselor este plat, 

diametrul maxim fiind mai mare de 1,5 ori decât înălţimea, dar mai mică decât 

dublul acesteia.

Astfel de recipiente apar în multe din siturile culturii Babadag, cum ar fi

aşezarea eponimă, cea de la Beidaud, Cernavodă–Dealul Sofia sau Niculiţel–

Cornet. Un alt exemplar provine dintr-o descoperire fortuită de pe teritoriul 

comunei Mahmudia.

Subcategoria C2

Subcategoria C2 este mai bine reprezentată şi datorită păstrării unor 

exemplare întregi sau a unor profile aproape complete care indică existenţa 

anumitor forme.

O serie de exemplare pot fi atribuite tipului C2-IV.2-1 (Pl. 19/6; 39/5;

48/14; 70/7; 74/11). Acesta este poate cel mai bine reprezentat tip de ceaşcă în 

aşezările culturii Babadag, având o formă independentă compusă (PA – b, c). 

Corpul acestor ceşti este calotiform şi de cele mai multe ori formează un punct 

ascuţit în zona diametrului maxim (b) şi mai rar la îmbinarea gâtului cu corpul 
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(c). Deşi prezintă o deschidere largă, pereţii gâtului sunt modelaţi oblic spre 

interior cu marginea este răsfrântă în direcţia opusă. Torţile de tip I.1 unesc cel 

mai frecvent buza de zona diametrului maxim unde se regăsesc proeminenţe 

dispuse simetric, iar baza este împinsă spre interior sub forma unui umbo.

Corpul reprezintă între 50-60% (cel mai frecvent 54-56%) din vas, diametrul 

maxim aflându-se de cele mai multe ori la cca. 46-48% din înălţime. Vasele au 

un aspect plat, diametrul maxim fiind mai mare de peste 1,5 ori decât înălţimea. 

Alte fragmente pot sugera existenţa aici a tipului C2-IV.2-2 (Pl. 6/16;

8/10; 15/16; 23/9; 24/1). Asemănător cu tipul de mai sus, acesta este caracterizat 

printr-o formă independentă compusă, conturul formând de obicei un punct 

ascuţit la joncţiunea corpului cu gâtul. Corpul este plat şi bombat, 

reprezentând 50-60% din vas, iar diametrul maxim este dispus în cele mai

multe cazuri la aproximativ 42% din înălţime.  

Un exemplar păstrat fragmentar dar al cărui profil este complet, poate fi 

încadrat tipului C2-IV.2-4 (Pl. 62/5). Acesta are o formă independentă compusă 

(cu un punct ascuţit la îmbinarea corpului cu gâtul). Corpul este plat, 

calotiform, gâtul are o deschidere destul de îngustă, marginea fiind trasă spre 

exterior. Toarta, de tip I.1, uneşte buza de zona umărului sau a diametrului 

maxim, iar baza este plată sau în formă de umbo. Corpul reprezintă cca. 52% 

din vas, diametrul maxim fiind dispus la aproximativ 40% din înălţime. 

Recipientele au un grad de aplatizare redus, diferenţa dintre diametrul maxim 

şi înălţime fiind destul de mică31.

O variantă asemănătoare a acestui tip, dar cu un profil curbat este 

sugerată de un fragment de ceaşcă cu un profil aproape întreg (Pl. 18/5) 

descoperit în S I/Loc. 4.

Subcategoria C4

Este reprezentată de ceştile cu deschidere nerestricţionată. Un astfel de 

exemplar întreg, de mici dimensiuni, prezintă o formă simplă cu pereţii 

verticali. Confecţionat dintr-o pastă grosieră, acest vas prezintă o apucătoare 

de tip I.3.c (Pl. 21/10) şi poate fi încadrat într-un nou tip pe care îl vom denumi 

C4-IV-4.

31  Ailincăi 2011, 120-121. 
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Un alt exemplar păstrat fragmentar sugerează existenţa unui alt tip, 

caracterizat printr-un contur curbat şi deschidere nerestricţionată (Pl. 10/4), pe 

care îl vom denumi C4-IV-5.

Categoria E, străchini 

Recipientele încadrate de noi în această categorie sunt confecţionate 

dintr-o pastă de bună calitate cu textură densă, suprafaţa lor a fost atent 

lustruită, iar arderea, de obicei desfăşurată în mediu reducător sau neutru, 

este în cele mai multe cazuri uniformă. Granulaţia aditivilor non-plastici 

variază în funcţie de dimensiuni, aceasta este destul de mică, dar nu se poate 

încadra în categoria fină, în acest scop fiind folosite fragmente ceramice sau 

pietre pisate mărunt. Putem considera că aceste recipiente erau rezistente la 

stress mecanic, au o permeabilitate şi o porozitate redusă fiind folosite mai 

ales la stocarea şi transferul produselor lichide pe termen scurt.

Pe ansamblu, străchinile au de cele mai multe ori o formă dependentă cu 

contur simplu, însă sunt şi exemplare cu deschidere nerestricţionată cu contur 

simplu sau compus. O caracteristică generală a acestei categorii de vase este 

deschiderea largă ce oferă un acces direct la conţinut. 

Pe ansamblu am putut identifica două modalităţi principale de realizare: 

E1 – străchini cu contur simplu şi deschiderea restricţionată; 

E2 – străchini cu deschidere nerestricţionată; 

*

* *

Străchinile sunt una dintre cele mai bine reprezentate categorii ceramice 

în siturile culturii Babadag. Din cercetările de la Dealul Tichileşti provin 175 de

exemplare păstrate fragmentar. 

Subcategoria E1

Exemplarele ce pot fi încadrate în subcategoria E1 sunt majoritare (133

exemplare) şi se pot diferenţia în două tipuri: 

E1-1 – cele mai multe au conturul simplu şi un punct de tangenţă 

verticală în partea superioară, ce corespunde cu diametrul maxim al 
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recipientului. Gradul de curbură al marginii diferă de la caz la caz, dar pe 

ansamblu toate aceste recipiente au deschiderea restricţionată (Pl. 6/1, 2, 11; 

7/1, 2, 4, 11; 8/14; 9/8, 9; 10/5, 10; 11/2, 3, 7, 8, 9, 10; 13/1, 2, 4, 5, 6; 15/11; 17/9;

18/11; 19/7; 20/2, 6, 7, 10; 24/6, 11; 25/5, 8; 26/9, 11, 13; 27/12; 28/11; 29/7, 8, 9, 10,

13; 30/2, 3, 4, 6, 7; 31/10, 11; 32/13; 33/6, 8, 13; 34/11; 35/6; 36/8; 37/9; 37/6; 38/11;

39/9; 41/5, 8, 9; 42/9; 45/5-6, 7; 46/5; 49/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; 50/9; 53/2, 3, 5, 6,

7, 8; 56/10, 11, 12; 57/1, 2, 6; 59/7, 9, 10, 11, 14; 61/1, 2, 3; 63/6; 64/4, 5, 6, 8, 10, 11;

65/3, 11; 66/1, 2, 3, 4; 68/4, 5; 71/1, 2, 3; 72/6; 73/3, 5, 8; 74/1).

E1-2 – într-un singur caz diametrul maxim este marcat de un punct

ascuţit (Pl. 59/13). 

Subcategoria E2

Străchinile cu deschiderea nerestricţionată sunt mai puţin numeroase (42 

de exemplare) şi pe ansamblu se pot sesiza mai multe modalităţi de realizare: 

E2-1 – vase nerestricţionate cu contur simplu – 33 de exemplare (Pl. 10/9; 

11/1; 13/3; 15/9-10; 17/8; 19/8; 20/7; 24/5, 7; 26/10; 29/11; 30/1, 5; 33/14; 34/7, 14;

37/8; 41/8; 49/9, 12; 53/1, 4; 55/3; 56/13; 61/1; 64/7; 67/8-9; 71/4; 73/9). Dintre

acestea, la trei fragmente de străchini putem observa o foarte fină evazare a 

marginii, realizată probabil prin orientarea spre exterior a ultimului colac de 

lut (Pl. 18/7; 49/10; 67/5);

E2-2 – vase nerestricţionate cu contur compus (cu un punct ascuţit) –           

9 exemplare (Pl. 9/1; 26/15; 35/7, 11; 36/9; 59/8; 27/3; 42/8; 64/9).

Grafic 2. Frecvenţa diametrului maxim al recipientelor din categoria E / 

Frequency of maximum diameter of class E vessels.
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Deşi este greu să presupunem dimensiunile reale ale străchinilor 

descoperite în situl de la Dealul Tichileşti păstrate mai ales în stare fragmentară, 

din graficul de mai sus se poate observa că cele mai multe exemplare au un 

diametru maxim cuprins între 20-35 cm.

Categoria F, borcane şi vase în formă de sac 

Aceste recipiente se pot încadra în categoria celor cu suprafaţa 

nelustruită considerate de cele mai multe ori vase folosite la gătit. 

Confecţionate dintr-o pastă în compoziţia căreia s-au folosit aditivi non-

plastici cu granulaţie destul de mare (cioburi pisate, pietre mici de calcar etc.), 

textura recipientelor este mai puţin densă decât la cele cu suprafaţa lustruită. 

Arse probabil în mediu oxidant sau neutru, destul de neuniform, borcanele au

o culoare gălbui-roşiatică sau cenuşie. Pe ansamblu putem considera aceste 

vase rezistente la stress termic, dar mai puţin rezistente la stress mecanic şi cu 

permeabilitate redusă, fiind folosite probabil la gătit sau la alte acţiuni ce 

implică folosirea focului, ori la depozitarea unor produse solide.  

Deşi prezintă o frecvenţă însemnată în cadrul ceramicii fiecărui sit, 

borcanele au modalităţi puţin diverse de realizare, caracterizându-se mai ales 

printr-o deschidere largă a gurii şi lipsa aproape cu desăvârşire a punctelor 

ascuţite în cadrul conturului. Din punctul de vedere al axului simetric vertical 

putem sesiza, în ciuda stângăciei modului de realizare, că cele mai multe 

recipiente prezintă un astfel de ax, dar şi existenţa unor recipiente care au fost 

realizate voit cu o simetrie redusă (vasele cu toartă). 

Recipiente cu ax simetric vertical:

F1 – recipiente cu deschidere restricţionată, de formă dependentă; 

F2 – recipiente cu deschidere restricţionată şi formă independentă; 

F3 – recipiente cu deschidere nerestricţionată (formă tronconică). 

Recipiente cu grad scăzut de simetrie:

F4 – recipiente cu deschidere restricţionată, de formă dependentă; 

F5 – recipiente cu deschidere nerestricţionată. 

*

* *
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Categoria F este bine reprezentată în cadrul lotului de la Revărsarea–

Dealul Tichileşti, unde am putut identifica 173 de exemplare păstrate 

fragmentar. În cele mai multe cazuri (170) am desenat doar partea superioară 

care furnizează cele mai multe date despre conturul recipientelor.  

Din acelaşi motiv este foarte dificil să stabilim dimensiunile reale ale 

acestor vase. Fără îndoială au existat unele exemplare de dimensiuni mari, ce 

se pot încadra în grupa I, însă cea mai mare parte sunt de dimensiuni medii – 

grupele II şi III sau chiar mici – grupa IV. 

Subcategoria F1

Vasele din această subcategorie se caracterizează printr-o formă 

dependentă (sau poate chiar contur simplu) şi deschidere restricţionată. 

Această manieră de realizare a fost identificată la 71 de exemplare (Pl. 6/3, 13; 

7/5, 6, 7, 11; 8/13; 14/3, 7; 16/1, 2; 15/1; 17/4; 21/14; 25/7; 26/12; 30/9; 31/2, 5, 7;

33/12; 34/13; 35/8; 38/6, 10; 41/10, 11; 42/1, 4, 10; 45/10, 11; 46/7, 8, 10, 11; 50/7;

51/1, 2, 7, 8; 54/2, 3, 5; 57/3, 4, 5, 8; 60/1, 4, 6, 7; 61/5, 7, 8, 9, 10, 11; 63/3; 65/4;

66/7, 8; 67/2, 3; 68/1, 6; 72/2, 4, 7, 8; 73/10).

Fără îndoială că din punct de vedere al dimensiunilor şi proporţiilor, 

tipologia noastră s-ar putea diversifica, însă starea foarte fragmentară a 

materialului ne împiedică să facem consideraţii foarte detaliate. Astfel, din 

fragmentele desenate reiese existenţa unor recipiente cu diametrul maxim 

situat în partea mediană (în jur de 50-60% din înălţimea vasului)32, dar şi a 

unora cu diametrul maxim în partea superioară (70-80% din înălţime)33.

Subcategoria F2

Vasele cu deschidere restricţionată şi formă independentă sunt cele mai 

numeroase din această categorie a veselei de bucătărie (84 de exemplare). 

Deşi, în principiu, acestea au o deschidere relativ largă în raport cu diametrul 

maxim, recipientele au un contur rotunjit sau complex ceea ce presupune

existenţa în cele mai multe cazuri a unui gât scurt, realizat prin tragerea spre 

exterior a marginii (Pl. 6/9, 7/3; 10/1; 12; 7/12; 13/7, 8, 9, 10; 14/1, 2; 16/3; 17/2, 5,

32  Ailincăi 2011, 131 şi urm.; de exemplu tipurile: F1-II-2, F1-III-3, F1-III-4, F1-IV-1.
33  Ailincăi 2011, 131 şi urm.; de exemplu tipurile: F1-II-1, F1-III-1.
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7; 18/8, 9, 10, 12; 19/12; 20/5, 9; 16/14; 25/1, 3, 4, 6; 26/1; 27/1; 29/9; 30/8, 10, 11;

31/1, 3, 4, 8; 32/12, 15; 34/8; 35/10; 37/7; 42/2; 43/3, 4, 5; 45/12; 46/6, 9; 50/4, 5, 6,

8; 51/3, 4, 9, 10; 54/1, 4; 57/7; 60/2, 3, 5, 8; 61/4, 6; 62/9; 63/4, 5; 64/2; 65/2; 66/6;

67/1, 10; 68/3; 71/5, 6, 7; 72/1, 3; 73/2).

În lipsa unor exemplare întregi sau a unor profile cvasicomplete este greu

să stabilim existenţa unor tipuri ale căror caracteristici să fie bazate pe 

dimensiunile şi proporţiile părţilor componente.  

Subcategoria F3

Această subcategorie este cea mai puţin reprezentată. Pe ansamblu am 

putut identifica doar 15 exemplare cu deschidere nerestricţionată, care pot fi 

atribuite atât tipului F3-1, au conturul compus (pereţii părţii superioare fiind 

aproape verticali) (Pl. 42/3); cât şi tipului F3–2, caracterizat de o formă simplă 

(Pl. 6/7; 17/3, 6; 20/1; 25/2; 26/2; 31/6; 38/8; 39/8; 45/8; 62/8; 66/5, 9).

*

* *

Având în vedere starea foarte fragmentară a acestor vase, singurele 

măsurători pe care le-am putut efectua privesc calcularea diametrului. Din 

graficul de mai jos se poate observa că cele mai multe exemplare au o 

deschidere cuprinsă între 20 şi 30 cm. 

Grafic 3. Frecvenţa diametrului gurii la recipientele din categoria F. 

Frequency of rim diameter of class F vessels.
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3.a.2 Frecvenţa categoriilor ceramice 

Din lotul ceramic rezultat în urma cercetărilor arheologice realizate în 

1990 în situl de la Revărsarea–Dealul Tichileşti am putut departaja doar o parte

din categoriile ceramice specifice culturii Babadag (A, B, C, E şi F). 

Grafic 4. Frecvenţa categoriilor ceramice în situl de la Revărsarea–Dealul Tichileşti/ 

Frequency of pottery classes at Revărsarea–Dealul Tichileşti.

Deşi uneori inutilizabilă din cauza stării fragmentare a materialului, 

tipologia noastră are scopul de a obţine date comparative între siturile culturii 

Babadag. Astfel, pe lângă prezenţa unui anumit tip de vas în mai multe 

obiective, un alt criteriu de comparaţie pe care îl putem stabili este frecvenţa 

categoriilor ceramice.

Pe ansamblu, se poate observa procentajul foarte mare al vaselor din

categoriile A-B (40,29%), acestea fiind urmate de cele atribuite categoriei E

(25,18%), urmate la mică distanţă de cele ale categoriei F (24,89%). Cele mai 

slab reprezentate sunt ceştile (categoria C), cu numai 9,64% (Grafic 4). 
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Fig. 32. Tipuri de vase descoperite în aşezarea de la Dealul Tichileşti / 

Types of vessels found at Dealul Tichileşti.
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3.a.3 Stilul decorativ

Stilurile sunt în general considerate de către arheologi ca reprezentări 

vizuale specifice unor contexte limitate în timp şi spaţiu, care transmit 

informaţii despre identitatea societăţilor care le-au creat şi despre contextul şi 

arealul în care acestea apar34. La fel ca şi în cazul multor culturi arheologice 

definite pe teritoriul României, şi nu numai, decorul aplicat pe ceramică a 

reprezentat fără îndoială una din principalele moduri de identificare şi datare 

a siturilor culturii Babadag35. Publicat într-o manieră pe care o considerăm 

exhaustivă şi în funcţie de contextul descoperirii, materialul ceramic de la 

Revărsarea–Dealul Tichileşti poate fi considerat o sursă preţioasă de studiu. 

În articolul nostru dedicat ceramicii culturii Babadag36 propuneam şi o 

sistematizare a tipurilor de decor regăsite mai ales în siturile dobrogene dar 

care se poate aplica pe întreg arealul acestei manifestări. Pentru o mai uşoară 

urmărire a descrierii decorului ceramicii de la Dealul Tichileşti vom încerca în

cele de mai jos o sintetizare a acestei expuneri.

Astfel, într-o primă fază am identificat elementele folosite în realizarea 

decorului, care se pot împărţi în două mari categorii: Elemente liniare

(principale) care după modul de realizare şi dispunere sunt: a. drepte dispuse  

orizontal; b. drepte dispuse vertical; c. drepte dispuse oblic; d. curbate – arcuri

de cerc; e. cercuri. Aceste elemente sunt frecvent folosite în combinaţii 

multiple şi pot fi considerate ca principale indicatoare ale mişcării decorului; 

Elemente geometrice şi specifice (secundare) – de dimensiuni mai reduse, se exclud

de obicei unele pe altele în cadrul aceluiaşi motiv şi sunt de regulă folosite în 

combinaţie cu cele liniare sau formează şiruri. Acestea pot fi considerate 

elemente compacte sau specifice şi pot fi: a. forme geometrice fără unghiuri (mai 

ales cercuri); b. forme geometrice cu unghiuri (puţin frecvent romburi, 

triunghiuri etc.); c. elemente stilizate (ex. în forma literei „S”).

Mai ales pentru elementele liniare se observă folosirea a două modalităţi 

de realizare: prin linii simple şi benzi. Această diferenţiere se poate face şi în 

cazul elementelor de decor secundare, dar datorită dimensiunii lor reduse, 

acest aspect nu modifică esenţial vizibilitatea decorului. Coroborând cele două 

34 Rice 1987, 244.
35 Morintz 1964; Morintz 1987.
36  Ailincăi 2011, 55-178. 
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categorii de elemente şi modalităţile lor de redare, putem considera că 

elementele decorative folosite în realizarea benzilor simetrice se pot împărţi în 

trei tipuri: 1 – elemente realizate din linii

realizate din benzi de linii paralele; 3 – elemente geometrice şi specifice.

Din punct de vedere al modalităţii de realizare, elementele pot fi împărţite 

în patru grupe: 1. Elemente de decor incizate realizate prin trasare; 2

de decor incizate realizate prin apăsare; 3. Elemente de decor imprimate 

realizate prin imprimare; 4. Elemente de decor realizate prin canelură

Fig. 33. Principalele elemente regăsite în compoziţiile stilistice ale ceramicii 

Babadag / The main elements found in stylistic compositions on Babadag culture

pottery.

În funcţie de suprafaţa afectată şi modalităţile de realizare a design

se pot deosebi patru categorii de expunere a decorului: a. elemente de decor

sau motive dispuse simetric pe circumferinţa vaselor (atât la interior cât şi la 

exteriorul acestora) şi mai rar pe o axă verticală sub forma unor 

structuri şi mişcări diferite; b. forme de decor complementare benzilor, folosite

pentru evidenţierea proeminenţelor sau bazei inferioare a toartelor

independent pe vas; c. forme de decor cu simetrie de rotaţie folosite pentru 

decorarea zonei interioare a vaselor.
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categorii de elemente şi modalităţile lor de redare, putem considera că 

elementele decorative folosite în realizarea benzilor simetrice se pot împărţi în 

elemente realizate din linii simple; 2 – elemente de decor

elemente geometrice şi specifice.

modalităţii de realizare, elementele pot fi împărţite 

în patru grupe: 1. Elemente de decor incizate realizate prin trasare; 2. Elemente

de decor incizate realizate prin apăsare; 3. Elemente de decor imprimate 

realizate prin imprimare; 4. Elemente de decor realizate prin canelură (Fig. 33).

. Principalele elemente regăsite în compoziţiile stilistice ale ceramicii 

The main elements found in stylistic compositions on Babadag culture

În funcţie de suprafaţa afectată şi modalităţile de realizare a design-ului,

se pot deosebi patru categorii de expunere a decorului: a. elemente de decor

sau motive dispuse simetric pe circumferinţa vaselor (atât la interior cât şi la 

şi mai rar pe o axă verticală sub forma unor benzi cu

; b. forme de decor complementare benzilor, folosite

evidenţierea proeminenţelor sau bazei inferioare a toartelor sau dispuse

simetrie de rotaţie folosite pentru 
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Fig. 34. Tipuri de benzi de decor cu mişcare simetrică specifice culturii 

Babadag/ Types of symmetrical bands.
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Benzile de decor cu mişcare simetrică realizate pe circumferinţa 

recipientelor au fost cel mai frecvent folosite de olarii culturii Babadag. Din

punctul de vedere al structurii, benzile sunt compuse din elemente de decor

principale şi secundare şi benzi de încadrare/delimitare. În funcţie de 

structura elementelor componente acestea pot fi considerate simple sau

compuse indiferent de simetria pe care o urmează.  Benzile simple sunt realizate

prin repetarea unui singur element (principal sau secundar), în vreme ce

benzile compuse sunt realizate prin folosirea a cel puţin două elemente diferite 

sau prin suprapunerea ori încadrarea benzilor simple.

Combinaţiile dintre acestea sunt multiple, în funcţie de structura şi tipul 

de simetrie37 urmat, putem distinge mai multe tipuri de decor (Fig. 34-35):

Tip. I. Benzi de delimitare/încadrare;

Tip. II. Benzi de decor cu simetrie simplă: II.A – benzi de decor cu mişcare de 

translaţie; II.B. – benzi de decor cu mişcare bilaterală după o axă 

verticală;  

Tip. III. Benzi cu simetrie complexă: III.A. – benzi de decor cu mişcare 

bilaterală după o axă orizontală; III.B. – benzi de decor cu mişcare 

bilaterală atât pe o axă verticală cât şi pe una orizontală; III.C – benzi 

de decor cu simetrie radială; 

Tip. IV. Forme de decor realizate prin suprapunerea unor benzi identice: IV.A

– forme de decor realizate prin suprapunerea unor benzi identice de

tip II.A; IV.B – forme de decor realizate prin suprapunerea benzilor de

tip II.B.; IV.C – forme de decor realizate prin suprapunerea unor benzi

identice de tip III.B.;

Tip. V. Forme de decor realizate prin suprapunerea unor benzi cu aceeaşi 

simetrie şi dispunere dar structură diferită. 

Tip. VI. Forme de decor realizate prin suprapunerea unor benzi cu simetrii

diferite: VI.A – combinaţii care au la bază (ca bandă principală) benzi 

de tip II.B; VI.B – combinaţii care au la bază benzi de tip II.B, 

suprapuse de benzi de tip III.B; VI.C – combinaţii în care benzi de tip 

III.B sunt suprapuse de benzi de tip II.B; VI.D – combinaţii în care benzi de 

tip II.B sunt încadrate de benzi de tip II.A.

37 Shepard 1956, 268.
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Fig. 35. Tipuri de benzi de decor cu mişcare simetrică specifice culturii 

Babadag / Types of symmetrical bands.
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Revenind la lotul ceramic de la Revărsarea–Dealul Tichileşti, pe ansamblu

am putut identifica 216 (31,08%) de recipiente decorate cel puţin într-una din 

tehnicile specifice culturii Babadag (incizii, puncte, imprimeuri, caneluri).

În cadrul categoriei A am putut înregistra 122 de recipiente decorate, ceea ce

marchează un procentaj de 43,57%. Benzile de decor au fost aplicate în cele mai 

multe cazuri la îmbinarea gâtului cu corpul sau chiar pe umăr şi în mai puţine 

cazuri zona deco-rată a fost prelungită spre diametrul maxim (Pl. 8/6). Doar într-

un singur caz s-a putut observa prezenţa unei benzi de decor dispuse vertical pe 

gât (Pl. 73/6), situaţie destul de rar întâlnită peceramica atribuită culturii Babadag.

Doar în opt cazuri s-a putut observa folosirea exclusivă a motivelor 

incizate38 de tip II.B.2 (Pl. 15/5; 27/11; 33/5; 37/2; 44/4; 56/8), IV (Pl. 12/2) şi VI 

(Pl. 67/7); însă, fără îndoială că în cazul ceramicii de la Dealul Tichileşti pe

vasele bitronconice a fost preferată folosirea motivelor imprimate asociate sau 

nu cu motive incizate, fapt sesizat în 99 de cazuri (Grafic. 5). Dintre tipurile de

decor existente am putut remarca prezenţa din abundenţă a benzilor de tip 

II.A.4 (46 de cazuri) cu variantele II.A.4-1 (Pl. 34/5; 38/9; 52/5), II.A.4-2 (Pl.

23/1), II.A.4-3 (Pl. 8/5; 9/4, 7; 19/1; 22/2-3; 23/6; 26/8; 27/4, 8; 39/2; 45/4; 55/4;

69/1; 73/4; 74/3) şi II.A.4-4 (Pl. 14/4; 18/3, 6; 23/4; 26/7; 27/6; 33/2; 34/6; 36/4; 

37/5; 38/4, 7; 39/1, 3, 4; 43/6; 44/1; 46/2; 48/2-3; 58/4; 69/3, 5; 74/4, 10). Acestea

sunt urmate ca frecvenţă (12 cazuri) de benzi de tip VI realizate de cele mai 

multe ori prin combinarea motivelor imprimate cu cele incizate (Pl. 9/6; 26/3;

32/10; 36/5; 43/9; 44/5; 47/2, 6; 58/1, 8; 65/1; 70/1).

Tot prin imprimare, dar cu frecvenţă mult redusă au fost realizate şi 

decoruri sau benzi de decor de tip I (Pl. 8/4; 19/11; 28/10; 48/11; 55/2; 58/3;

62/10), II.A.1 (Pl. 12/3; 28/6; 42/6; 55/5), II.A.2 (Pl. 15/3; 28/2, 12; 32/3; 34/9; 38/5;

61/14; 68/8), II.B.1 (Pl. 47/8), II.B.2 (Pl. 19/2; 27/9; 34/4; 47/1; 69/7), IV (Pl. 8/8;

15/4; 48/10), V (Pl. 6/5; 28/8; 32/9; 55/6; 58/2; 62/2), la care se adaugă şi o serie 

de fragmente ceramice în cazul cărora starea fragmentară nu a permis 

identificarea tipului de decor (Pl. 18/4; 21/3; 28/4; 41/4; 47/7; 73/4; 74/9).

38  Prezenţa motivelor executate exclusiv prin incizie poate fi influenţată şi de starea 

fragmentară a registrului.           
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Tabel. 1. Tipuri de decor aplicate pe ceramica descoperită la Revărsarea–Dealul

Tichileşti / Types of decoration patterns on pottery from Revărsarea–Dealul 

Tichileşti.

Categorie I II.A.1 II.A.2 II.A.4 II.B.1 II.B.2 II.B.3 IV V VI alte

A-B

incizie 6 1 1

imprimare 7 4 8 46 1 5 3 6 12 7

puncte 12 1

caneluri 1 1

C

incizie 2 7

imprimare 2 1 1 1 1

Puncte 14

caneluri 3

E

incizie 1

imprimare 1 3 2 2 1

puncte

caneluri 39

F

incizie 9

imprimare

puncte 4

caneluri

TOTAL 35 59 14 50 9 8 5 7 6 14 8

Şiruri de puncte au fost folosite mai ales pentru realizarea unor benzi de 

delimitare (tip I) (Pl. 6/4-5; 8/7; 10/6; 12/7; 29/3; 32/2; 36/1; 40/3; 43/8; 58/11;

69/6) sau în jurul proeminenţelor (Pl. 10/6; 36/1; 48/1; 69/6) şi într-un singur caz 

însoţesc o bandă de tip II.A.1 realizată prin caneluri (Pl. 8/6). 

O altă categorie ceramică foarte frecvent ornamentată este cea a ceştilor 

(categoria C). Şi la această categorie zona decorată corespunde sectorului 

median al vasului sau îmbinării dintre corp şi gât, iar în unele cazuri a fost 

sesizată tendinţa de înfrumuseţare a toartelor (Pl. 24/2; 37/3).  

În cazul acestor recipiente s-a putut observa folosirea în nouă cazuri a 

motivelor realizate exclusiv prin incizie cu ajutorul cărora s-au realizat 

decoruri de tip II.A.1 (Pl. 29/6; 70/4) şi II.B.1 (Pl. 8/11; 18/5; 19/3; 24/2; 35/5; 
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59/3; 65/11). În alte situaţii am putut observa folosirea motivelor imp

pentru realizarea benzilor de tip I (Pl. 21/12; 59/4), II.A.1 (Pl. 23/9), II.A.2 (Pl.

36/7), II.A.4 (Pl. 37/3) şi II.B.2 (Pl. 11/4).   

Cele mai frecvente motive folosite în decorarea ceştilor de la 

Tichileşti au fost benzile de delimitare realizate din puncte (14 cazuri) (Pl. 6/10;

12/5; 14/6; 19/4; 21/9, 13; 33/3; 48/14; 56/6; 59/2; 62/3, 5; 72/9; 74/11). Acestora li

se adaugă şi trei fragmente decorate cu motive de tip II.A.1 realizate prin 

caneluri (Pl. 8/10; 23/7; 41/6).

Grafic 5. Frecvenţa tipurilor de decor aplicate pe vasele din categoria A

funcţie de tehnicile de realizare / Frequency

class A-B vessels.

Cea de a treia categorie ceramică decorată este cea a străchinilor (

E), practic 28% din recipientele de acest tip prezintă o manieră de decorare. 

Specifice culturii Babadag sunt străchinile ornamentate cu caneluri oblice sau 

verticale (decoruri de tip II.A.1-1 sau II.A.1-

Acest decor apare doar pe exemplarele încadrate de noi în tipul

9/8; 11/2, 7, 9, 10; 19/7; 24/11; 26/9, 11, 13; 29/7, 8, 9; 30/4, 7; 32/13; 33/13; 35/6;

36/8; 38/11; 45/7; 49/3; 52/3; 53/2, 5, 6, 7; 57/2,

73/8). Tot prin caneluri, dar orizontale (decor de tip

corpul unui vas de mici dimensiuni încadrat de noi în tipul

În 11 cazuri am putut sesiza aplicarea atât pe int

exteriorul unor străchini a unor decoruri realizate prin imprimare şi incizie. 

Cea mai mare parte sunt benzi cu o mişcare de translaţie, de tip: 

(Pl. 49/11), II.A.1-2.a-2 (Pl. 56/10), II.A.4-3.a

9/8; 59/10); iar în două cazuri putem vorbi de benzi de decor cu mişcare 
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59/3; 65/11). În alte situaţii am putut observa folosirea motivelor imprimate

pentru realizarea benzilor de tip I (Pl. 21/12; 59/4), II.A.1 (Pl. 23/9), II.A.2 (Pl.

Cele mai frecvente motive folosite în decorarea ceştilor de la Dealul

lizate din puncte (14 cazuri) (Pl. 6/10;

12/5; 14/6; 19/4; 21/9, 13; 33/3; 48/14; 56/6; 59/2; 62/3, 5; 72/9; 74/11). Acestora li

se adaugă şi trei fragmente decorate cu motive de tip II.A.1 realizate prin 

aplicate pe vasele din categoria A-B, în

Frequency of the decorations patterns on

Cea de a treia categorie ceramică decorată este cea a străchinilor (categoria

), practic 28% din recipientele de acest tip prezintă o manieră de decorare. 

Specifice culturii Babadag sunt străchinile ornamentate cu caneluri oblice sau 

-2) pe margine (39 de exemplare).

Acest decor apare doar pe exemplarele încadrate de noi în tipul E1-1 (Pl. 6/2; 7/2;

9/8; 11/2, 7, 9, 10; 19/7; 24/11; 26/9, 11, 13; 29/7, 8, 9; 30/4, 7; 32/13; 33/13; 35/6;

6; 59/10, 11, 14; 63/6; 64/6, 10; 68/4;

73/8). Tot prin caneluri, dar orizontale (decor de tip II.A.1-1.a.4), a fost decorat şi 

corpul unui vas de mici dimensiuni încadrat de noi în tipul E2-1 (Pl. 49/9).

În 11 cazuri am putut sesiza aplicarea atât pe interiorul cât şi pe 

exteriorul unor străchini a unor decoruri realizate prin imprimare şi incizie. 

Cea mai mare parte sunt benzi cu o mişcare de translaţie, de tip: II.A.2-3-2

3.a-2 (Pl. 59/12), II.A.4-4.c-2 (Pl.

9/8; 59/10); iar în două cazuri putem vorbi de benzi de decor cu mişcare 

IV V VI alte

inc.

imp.

pct.

can
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bilaterală după o axă verticală, tipurile II.B.1

alte două cazuri am putut identifica aplicarea unor benzi de decor de tip 

VI.A.1 (Pl. 29/10; 64/4).

Grafic 6. Frecvenţa tipurilor de decor aplicate pe vasele din 

funcţie de tehnicile de realizare / Frequency

on class C vessels.

Datorită deschiderii lor largi şi vizibilităţii interiorului, străchinile sunt 

singurele recipiente decorate în această zonă

acest mod, prezintă benzi de tip II.B.2-1.b-

71/3), la care se adaugă şi două cazuri în care am putut observa aplicarea pe 

margine a unor şiruri de linii oblice (decor de tip II.A.1

Grafic 7. Frecvenţa tehnicilor de realizare a decorului în fun

ceramice / Frequency of decoration techniques by pottery class
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II.B.1 sau II.B.3 (Pl. 10/5; 39/9). În

alte două cazuri am putut identifica aplicarea unor benzi de decor de tip 

. Frecvenţa tipurilor de decor aplicate pe vasele din categoria C, în

Frequency of the decorations patterns

Datorită deschiderii lor largi şi vizibilităţii interiorului, străchinile sunt 

această zonă. Cele două exemplare decorate în 

-1 aplicate sub margine (Pl. 46/5;

71/3), la care se adaugă şi două cazuri în care am putut observa aplicarea pe 

margine a unor şiruri de linii oblice (decor de tip II.A.1-2) (Pl. 46/5; 64/4).

. Frecvenţa tehnicilor de realizare a decorului în funcţie de categoriile 

Frequency of decoration techniques by pottery class.

II.B.1 II.B.2

inc.

imp

pct.

can.

Cat. F

inc.
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Deşi cel mai puţin decorate, şi pe unele recipiente din categoria F au fost

identificate unele benzi de tip II.A.1, realizate din linii oblice incizate (Pl. 39/8;

45/12; 51/1, 7, 9; 61/5; 63/3; 66/8; 67/2) şi II.A.2 (şiruri de alveole – Pl. 7/6; 38/8; 

54/5; 61/7) executate în partea superioară a vaselor sau chiar pe margine. 

În urma studierii ceramicii descoperite în situl de la Dealul Tichileşti se

poate observa o asociere între modalitatea de realizare a decorului şi tipul de 

recipient. Astfel, se poate sesiza folosirea cu preponderenţă a decorurilor 

imprimate pe recipientele din categoria A; în vreme ce motivele realizate prin

canelură au fost aplicate mai ales pe străchini (categoria E), situaţie ce poate fi 

verificată în multe situri atribuite culturii Babadag39.

3.a.4 Tipuri de accesorii aplicate pe suprafaţa vaselor 

Multe din tipurile de vase specifice culturii Babadag prezintă o serie de 

aplici care facilitau manevrabilitatea. În linii mari putem vorbi de existenţa a 

trei categorii de accesorii: torţi, proeminenţe şi brâuri40.

Torţi 

Torţile sunt probabil accesoriile cele mai sugestive în privinţa 

manevrabilităţii. Acestea au fost realizate în moduri diferite şi aplicate pe mai 

multe tipuri de recipiente din categoriile A, B şi C. 

Tipul I. Torţile supraînălţate – apar mai ales aplicate pe ceşti (categoria C)

(Pl. 6/16; 14/6; 19/6; 21/11; 27/2; 29/6; 39/5; 48/13-14; 59/5-6; 63/2;

64/1; 65/9; 70/4) şi căni (categoria B) (Pl. 70/1, 3);

Tipul II. Torţi închise la nivelul buzei – sunt mult mai reduse numeric 

decât tipul anterior fiind identificate la Dealul Tichileşti doar

într-un singur caz (Pl. 70/5);

Tipul III. Torţi-apucători dispuse pe corpul vaselor – deţin de asemenea 

o frecvenţă redusă, fiind identificate pe corpul unei căni (Pl. 

70/2), a unor vase bitronconice (Pl. 39/3; 40/3) şi a unei ceşti de 

mici dimensiuni (Pl. 21/10).

39  Ailincăi 2011, 161 şi urm. 
40  O tipologie a acestor accesorii aplicate pe ceramica culturii Babadag se poate găsi la Ailincăi 

2011, 73 şi urm. 
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Proeminenţe 

Acest tip de accesorii se regăseşte pe aproape toate categoriile de 

recipiente specifice culturii Babadag. Acestea aveau probabil atât un rol

utilitar (apucători sau agăţători), cât şi probabil unul estetic. Pe ceramica 

provenită din lotul de la Revărsarea–Dealul Tichileşti am putut regăsi 

majoritatea manierelor de realizare a acestor accesorii, după cum urmează:  

Tipul I. Proeminenţe conice – ce erau aplicate simetric pe umărul sau diametrul 

maxim al mai multor vase bitronconice, căni, ceşti, străchini şi vase de 

bucătărie, fiind realizate în mai multe modalităţi:  

I.1. proeminenţe conice plate – le-am putut identifica pe 18 recipiente din

categoria A (Pl. 10/6; 11/6; 12/1, 2; 26/7; 27/11; 28/4, 12; 33/2; 39/1; 41/4;

47/7; 48/10; 55/7; 69/2, 4; 74/4, 9), la alte trei din categoria C (Pl. 8/9;

21/12; 65/12), pe două exemplare din categoria E (Pl. 7/10; 74/1) şi alte 

trei din categoria F (Pl. 33/12; 60/6; 67/2);

I.2. proeminenţe ascuţite cu vârful dispus în partea superioară – apar singular,

sau grupate câte două sau trei şi sunt probabil cele mai frecvente 

accesorii, fiind identificate în 28 de cazuri la vasele din categoria A

(Pl. 6/14-15; 18/4; 20/8; 21/3; 22/1-2; 23/1; 26/8; 27/8; 28/10; 29/3; 32/2,

11; 36/1, 4; 37/1; 43/1, 9; 44/1-2; 46/2; 47/3; 48/1; 55/1, 8; 58/9; 69/6), dar

şi la cele din categoriile C (Pl. 11/4; 19/4; 24/3; 26/4; 27/2; 36/7; 41/6; 

56/6; 62/3; 65/11; 70/7; 74/11), E (Pl. 10/5; 24/9; 37/6; 66/2) sau F

(Pl. 7/5; 15/1; 27/1; 31/5; 45/8; 62/8; 72/8);

Tipul II. Proeminenţe cu profil rectangular sau oval aplicate orizontal – apar în două 

cazuri pe vasele bitronconice (Pl. 28/6; 48/2), pe o strachină (Pl. 9/8), 

dar şi pe o serie de vase de bucătărie (Pl. 31/2, 7; 34/8; 45/11); 

Tipul III. Proeminenţe cu profil oval, dispuse vertical – au fost aplicate doar pe 

două ceşti (Pl. 8/10; 23/8) şi pe un vas încadrat de noi în categoria F 

(Pl. 6/7).

Benzi aplicate

Aplicarea unor benzi de lut pe circumferinţa recipientelor a fost deseori 

folosită mai ales în cazul vaselor cu suprafaţa nelustruită, considerate „de 

bucătărie”. Acest tip de accesoriu este însă prezent, cu o frecvenţa mai redusă, 
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şi pe vasele bitronconice. Deşi nu prezintă o varietate prea mare, se pot 

evidenţia trei tipuri de astfel de benzi: 

Tipul I. Benzi sau brâuri cu alveole – acestea se regăsesc într-un număr destul de 

mare (87 de cazuri) pe vasele din categoria F, fiind aplicate atât

orizontal, pe circumferinţa vaselor (Pl. 6/12-13; 7/3, 5, 11; 8/13; 10/1, 3; 

13/7-8, 10; 14/1-2, 7; 15/1; 16/2-3; 17/3; 18/8; 20/8; 21/14; 25/2-3; 26/1-2;

30/8-11; 31/1, 3-5, 8; 32/12, 15; 33/12; 34/8, 13; 36/6; 38/6, 8; 41/10-11;

42/1, 3-4; 45/8, 12; 46/6, 8-9; 50/1-2, 8; 51/2-4, 8-10; 54/2, 4-5; 57/4, 7;

60/3, 5-6; 61/5, 10; 62/8; 63/3; 65/4; 66/2, 5, 7-9; 67/2-3, 10; 72/1, 5, 7;

73/10), cât şi vertical sau oblic (Pl. 16/1; 19/12; 31/7; 57/3); 

Tipul II. Benzi răsucite – au o frecvenţă mult mai redusă, regăsindu-se numai pe 

câteva vase din categoria F (Pl. 6/3; 17/2; 63/4);

Tipul III. Benzi cu secţiune triunghiulară sau rotunjită – apar în câteva cazuri pe

vasele din categoria A (Pl. 21/1; 35/9; 44/4; 55/6), dar şi pe cele din 

categoria F (Pl. 31/6; 57/5; 61/9; 65/2).

3.b. Unelte din lut

Pe lângă realizarea recipientelor, lutul prin calităţile sale plastice a servit 

şi la realizarea altor categorii de obiecte cu utilităţi diverse. Una dintre cele 

mai frecvente categorii de unelte din lut sunt fusaiolele. Descoperite frecvent

în aproape toate aşezările, acestea sunt mici greutăţi din lut (mai rar din 

piatră), de formă rotundă sau discoidală, cu un orificiu mic pe mijloc, în care 

se fixa un beţişor lung şi subţire pentru fus41.

Din situl de la Dealul Tichileşti provin 13 fusaiole ce prezintă forme 

destul de variate. Dintre acestea, 12 exemplare au o formă bitronconică, mai 

mult sau mai puţin aplatizate (Pl. 6/8; 8/12; 12/8; 15/2; 21/2; 24/4; 33/11; 43/7; 

52/6-7; 59/15; 62/6) şi doar un singur exemplar, păstrat fragmentar, prezintă o 

formă tronconică (Pl. 59/16). Aceasta din urmă a fost ornamentată cu un decor 

de tip II.B.1-2 executat prin linii incizate, care suprapune o bandă de 

delimitare realizată din puncte. 

41  Comşa 1996, 163. 
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Un alt instrument din lut este un fragment ceramic ce prezintă urme de 

frecare mai ales pe partea îngustă. Acesta probabil că a fost folosit la lustruirea 

suprafeţei vaselor căpătând în urma acestei acţiuni o formă rotunjită (Pl. 20/4). 

3.c. Obiecte din piatră 

Studierea utilajului litic nu a reprezentat până în prezent o preocupare 

majoră pentru cercetătorii care şi-au dedicat activitatea studierii culturii 

Babadag. În articolele sale referitoare la cercetările din aşezarea eponimă, 

Sebastian Morintz amintea de descoperirea unor obiecte de piatră (percutoare, 

lustruitoare şi topoare–ciocan) şi de silex (lame şi răzuitoare)42, acestea fiind

însă ilustrate într-o mică măsură43. Alte câteva unelte din piatră au fost 

publicate în urma cercetărilor de la Bucu–Pochină44, Enisala–Cetatea Medievală45,

Garvăn–Mlăjitul Florilor46, Luncaviţa–Valea Joiţei47, Platoneşti–Valea Babii48, Satu

Nou–Valea lui Voicu49 sau Siliştea50.

La Dealul Tichileşti au fost descoperite doar două piese din piatră, 

confecţionate prin şlefuire51. Un prim exemplar, descoperit în S II/loc. 2 a avut

o formă rotundă (diam. – 6,4 cm), fiind şlefuită îngrijit în întregime. De pe 

suprafaţa sa s-au produs numeroase şi semnificative desprinderi de aşchii, 

ceea ce a condus la modificarea formei iniţiale, acum fiind rotund neregulată. 

Rolul funcţional a fost acela de percutor (Pl. 29/14). 

Cea de a doua piesă provine din S III/gr. 16. Aceasta are o formă ovală 

(diam. – 7,8 cm), fiind şlefuită pe întreaga suprafaţă. Prezintă două feţe de 

utilizare, ce s-au aplatizat pe parcursul funcţionării. Pentru o perioadă scurtă a 

fost transformată şi marginea în parte activă, fapt ce a modificat şi forma uniform 

ovală. Rolul funcţional a fost acela de frecător (Pl. 67/4). 

42 Morintz, 1987, 46.
43   Morintz, Jugănaru, Munteanu 1995; Jugănaru 2005. 
44   Renţa 2008, 103. 
45 Dragomir 1974, fig. 3/1-6.
46   Jugănaru 2005.  
47   Ailincăi 2008a. 
48   Renţa 2008, 103. 
49 Irimia, Conovici 1993.
50 Stoian 2007.
51  Piesele au fost descrise şi încadrate tipologic de către Florian Mihail, căruia îi mulţumim şi 

pe această cale. 
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3.d. Fibulele din fier

Începutul metalurgiei fierului pe teritoriul României a fost temeinic

studiat prin eforturile unor cercetători precum Kurt Horedt52, Attila László53,

Nikolaus Boroffka54 sau Adriana Stoia55. În ciuda acestui fapt, unele probleme

precum momentul şi căile pătrunderii metalurgiei fierului rămân încă deschise. 

Datele despre practicarea metalurgiei fierului în Dobrogea sunt încă puţine, deşi 

Boroffka îşi exprima convingerea că informaţiile necesare prelucrării fierului au 

fost transmise din Grecia pe cale maritimă, de-a lungul coastei Mării Negre, 

prin Dobrogea şi mai departe spre Transilvania56.

Primele dovezi ale practicării metalurgiei fierului în Dobrogea apar o dată 

cu cultura Babadag, chiar de la începutul acesteia, cel mai probabil în sec. X

a.Chr. Cu excepţia topoarelor plate cu aripioare, toate obiectele din fier (23 de 

piese descoperite în contexte hallstattiene timpurii şi mijlocii), au dimensiuni 

reduse, ceea ce presupune stăpânirea unor cunoştinţe sumare referitoare la 

reducerea minereului de fier şi prelucrarea acestuia. Practicarea metalurgiei 

fierului de către comunităţile Babadag este parţial dovedită şi de descoperirea 

în aşezarea eponimă a unor bucăţi de zgură rezultată în urma reducerii 

minereului, care probabil provenea din zăcămintele locale aflate nu departe, la 

Altîn Tepe.

Aşa cum am menţionat mai sus, din situl de la Dealul Tichileşti provin

două fibule din fier, databile în intervalul sec. X-IX a.Chr.57, care îmbogăţesc 

datele despre metalurgia fierului la Dunărea de Jos, dar în acelaşi timp 

furnizează şi repere foarte importante referitoare la cronologia sitului în care 

au fost descoperite.

O primă fibulă a fost descoperită în S I/gr. 1, împreună cu fragmente 

ceramice decorate cu motive imprimate (Pl. 6/12-16). Piesa avea două resorturi 

şi trei globuri pe arc, placa şi acul fiind rupte din vechime. Cel de al doilea 

exemplar, confecţionat tot din fier, a fost descoperit în S III/gr. 2 asociat cu 

52 Horedt 1964, 119-132.
53 László 1975, 17-39; László 1977, 53-75.
54 Boroffka 1987, 55-78.
55   Stoia 1989, 43 şi urm. 
56 Boroffka 1987, 61.
57  Pentru a evita repetiţii inutile, discuţiile privind analogiile se regăsesc la subcapitolul 

dedicat cronologiei sitului.
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fragmente ceramice decorate prin imprimare (Pl. 62/1-4) şi o mandibulă 

umană. Acesta prezintă două resorturi, şapte nodozităţi, romboidale în profil, 

pe arc şi placa zveltă de formă triunghiulară (Pl. 62/4).  

4. ANALIZA RESTURILOR ARHEOZOOLOGICE58

În staţiunea de la Tichileşti au fost recuperate un număr de 66 de 

fragmente, dintre care am putut aduce prin determinare, la nivel de grupare

sau specie, 59, şapte resturi fiind rămase nedeterminabile ca specie, dar nu ca 

grupare, întrucât toate acestea sunt precis resturi osoase provenind de la

mamifere; starea lor de fărâmiţare nu ne-a permis a spune mai mult.  

Toate fragmentele sunt resturi osoase care provin de la vertebrate şi s-au 

găsit patru grupări: a) peşti osoşi (teleosteeni); b) broaşte ţestoase (chelonieni); 

c) păsări; d) mamifere.  

a) Peştii teleosteeni sunt reprezentaţi prin două fragmente osoase: un rest 

al osului hyomandibular, aparţinând craniului, provenit de la un individ de 

mărime mijlocie, adică de 1,5-2 kg şi un fragment de preopercular, de la un 

exemplar ceva mai mic; ambele aparţin aproape sigur cyprinidelor, probabil 

chiar crapului (Cyprinus carpio).

b) Chelonienii au doar un singur rest, un fragment din partea anterioară a 

carapacei cu trei plăci marginale şi două plăci costale strâns legate între ele, 

dar cu suturile încă vizibile ale unui individ de broască ţestoasă de uscat 

(Testudo graeca ibera).

c) Păsările (Aves) au piesele unui membru anterior (aripă) stâng, 

prezentând un humerus fragmentar, un radius complet şi un metacarp 

aproape întreg; el aparţine unei păsări cu o aripă mare, puternică, dar 

concomitent relativ gracilă – credem că poate fi vorba de un stârc mare.  

d) Mamiferele (Mammalia). Acestora le aparţin aproape totalitatea 

resturilor (inclusiv cele considerate nedeterminabile).

Au fost determinate un număr de opt specii diferite, după cum urmează: 

Taurinele (Bos taurus), Porcinele (Sus domest.) Ovicaprinele (Ovis aries şi Capra 

58  Analiza arheozoologică a materialului provenit din situl de Revărsarea–Dealul Tichileşti a

fost deja publicată (Haimovici, Bodi 2003). Mulţumesc şi pe această cale d-lui G. Bodi pentru 

permisiunea de a include acest studiu în prezenta lucrare.
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hircus), Calul (Equus caballus) şi Câinele (Canis familiaris) ca animale domestice

şi Cerbul (Cervus elaphus) şi Mistreţul (Sus scrofa ferus) ca sălbatice.  

*

* *

Taurinele (cornutele mari) sunt cele care au frecvenţa cea mai înaltă: un 

fragment de craniu neural cu partea superioară a orbitei; trei fragmente de 

mandibule, diferite; una prezintă pe M2 şi M3 eroziune dentară care arată un 

individ de 7-10 ani; M3 se poate măsura: lungime = 36 mm, lărgime = 15 mm; 

patru dinţi inferiori singulari; un M3 se măsoară: lungime = 32, lărgime = 11; 

după eroziune: 2,5 ani, 3,5 ani, 10-12 ani; două fragmente de coaste; un 

fragment omoplat; un fragment cu epif. inf. de humerus: lărgime epif. inf. = 

(87), lărgime supr. artic.= 80; fragm. diaf. radius, masivă, s-a extras de către om 

măduva roşie; fragm. coxal cu regiunea iliacă, f. masiv, mascul?; două fragm. 

epif. inf. tibie – ambele gracile: lărgime epif. = 58;59 lărgime supr.artic. = 52;56; 

un fragm. diafiză metatars, masiv; trei falange I măsurabile: lungime max. = 

55;57;75, lărgime epif. sup. = 25; 31; 33, lărgime min. diaf. = 23; 25; 27, indice 

gracilitate = 41,81; 43,83; 36,00; un cap femural neepifizat, vârsta sub 3,5 ani.

Porcinele, au mai puţine resturi decât cornutele mari: un fragment din 

partea anterioară a maxilarului superior cu incisivii erodaţi, caninul este mic, 

individ matur, femelă; un fragment mandibulă cu M3 abia ieşind, vârsta 18-20 

luni; un fragment mandibulă cu molarii prezenţi: lungime molari = 66, 

lungime M3 = 34; M3 abia ieşit, vârsta = 2 ani; un dinte incisiv inferior; un 

omoplat fragmentar; un humerus cu epifiza inferioară distrusă intenţionat. 

Ovicaprinele (cornutele mici) prezintă ceva mai multe resturi decât 

porcinele; au fost puse în evidenţă atât Ovis, cât şi Capra: două axe cornulare 

de Capra; după morfologie aparţin tipului „prisca” şi fiind subţiri şi scurte 

provin de la femele, unul din ele fiind ceva mai masiv decât celălalt – 

secţiunea la bază apare plan convexă; ambele prezintă la bază cioplituri 

arătând că tocurile cornoase au fost scoase pentru a fi folosite de om; 

măsurători: lungime = 145; -, circumf. bază = 85;90, diam. mare = 30;36, diam. 

mic = 18;22; trei fragmente mandibule: una cu dentiţia jugală completă: 

lungime dinţi jugali = 72, lung molari = 45, lungime M3 = 23, vârstă după M3 =

4-5 ani; una având doar doi premolari, matură; un radius cu epifiza superioară 

sfărâmată dar oarecum întreg, încât lungime = 142, epifiza inferioară cu 
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lărgimea = 26, este gen Ovis; înălţime la greabăn, după radius = 57,1 cm; femur 

cu epifiza inferioară măsurabilă – lărgime = 25, este gen Ovis; un fragment 

coxal nemăsurabil, este gen Ovis, matur.  

Calul prezintă relativ multe resturi şi totodată parcă mai bine păstrate, 

putându-se face mai multe măsurători decât la alte specii: un dinte jugal 

superior cu lungime = 26 şi lăţimea = 21; o vertebră lombară, ruptă în parte – 

este de la un individ matur; un fragment de omoplat cu o parte a cavităţii 

articulare; două fragmente de radius cu epifizele superioare: lărgime epifiză = 

76; 81 şi lărgimea suprafeţei articulare = 70; 74; două fragmente de cubitusuri, 

unul mai mare ca celălalt, deci doi indivizi: - un astragal cu: lărgime maximă = 

65, diam. a-p = 61, lărgimea suprafeţei articulare inferioare = 55; - un metacarp 

întreg cu măsurătorile: lungimea maximă = 224; lungimea laterală (K) = 216, 

lărgimea epifizei superioare = 57, lărgimea epifizei inferioare = 51, diam. a-p 

pe creastă = 37, lărgimea diafizei =33, indice de gracilitate = 14,73 şi h greabăn 

= 138,4; o falangă II cu: lungimea max. = 47, lărgimea epifizei superioare = 50, 

lărgimea min. a diafizei = 43, indice de gracilitate = 91,48.  

Se constată că toate resturile osoase sunt de la maturi.  

Câinele prezintă trei resturi, totuşi relativ multe pentru o specie 

necomestibilă şi fără importanţă economică directă: un axis complet cu 

lungime corp = 47, lărgimea la nivelul suprafeţei pentru atlas = 27; un 

humerus având epifiza inferioară cu lărgimea = 25 şi lărgimea suprafeţei 

articulare = 22; un radius: lărgimea epifizei superioare = 14;  

Aşa cum am văzut, cele două specii sălbatice sunt cerbul şi mistreţul.  

Cerbul are patru resturi, dintre care trei fragmente de coarne, ce poartă 

urme de lucru (mai ales tăieturi transversale), dar şi de ardere tocmai la 

nivelul tăieturilor. De asemenea există un metacarp fragmentar tăiat în 

lungime.

Mistreţul prezintă o epifiză inferioară de humerus uşor deteriorată. Se 

pare că la porc, cât şi la mistreţ, se tăia cu un instrument relativ tocit articulaţia 

radiohumerală pentru a desprinde de restul membrului anterior „buturelul”; 

epifiza deteriorată este foarte masivă, încât ea aparţine precis strămoşului 

porcului.

*

* *
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Considerând acum, sub forma unui tabel, frecvenţa celor opt specii de 

mamifere existente în cadrul resturilor din staţiunea de la Dealul Tichileşti,

vom putea trage unele concluzii, evidenţiate prin ele.  

Tabelul 2. Frecvenţele fragmentelor mamiferelor / Frequency of mamal fragments.

SPECIA
FRAGMENT

NR. ABS %

Bos taurus 21 39,62

Sus domest. 6 11,32

Ovis et Capra 8 15,10

Equus caballus 10 18,86

Canis familiaris 3 5,66

Cervus elaphus 4 7,55

Sus scrofa ferus 1 1,88

53

În ceea ce priveşte unele date şi caracteristici morfologice, cantitatea 

mică de material, cât şi, din aceeaşi cauză, lipsa unor segmente scheletice 

semnificative ne fac să fim totuşi circumspecţi cu privire la unele afirmaţii. 

Însă, pentru taurine, putem considera că, în mare, talia lor se mai păstra 

relativ înaltă, ele erau încă destul de masive, ca şi vitele cornute din neo-

eneolitic, micşorarea lor, deşi perceptibilă, nu era cu totul nesemnificativă, 

încât ritmul acestui fenomen era încă destul de încet. În ceea ce priveşte 

porcinele, dar şi cornutele mici, este mai greu de a percepe, în lipsa mai 

multor măsurători, particularităţile modificării taliei medii în raport cu 

factorul cronologic. Putem afirma însă că ovinele nu erau probabil chiar atât 

de mici, în medie, cum o arată singura înălţime la greabăn calculată, de sub 60 

cm, celelalte măsurători arătând o talie relativ înaltă şi o masivitate mai 

evidentă; în schimb caprinele, prin coarnele mici şi gracile ale celor două 

femele, par ar fi de un tip relativ scund. Calul, în schimb, arată a fi de talie 

destul de înaltă, chiar supramijlocie, dar posibil cu o variaţie destul de amplă 

sau poate chiar cu prezenţa a două tipuri de cabaline, de talii diferite, dar cu 

aceeaşi origine genetică, cea a cailor zişi „orientali”.  
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Un tablou destul de relevant în ceea ce priveşte atât vârsta de sacrificare, 

dar şi acoperirea necesităţilor de proteine animale a societăţii omeneşti ne este 

pus la dispoziţie. Se poate observa că taurinele erau acelea care acopereau 

cantitatea cea mai mare a acestor necesităţi, urmate, la o distanţă apreciabilă 

de către porcine (care deşi au o frecvenţă scriptică mai joasă decât cornutele 

mici, le întrec cu mult pe acestea ca masă); urmează după ele, la o oarecare 

distanţă, ovicaprinele. Un statut mai aparte îl are calul. Era acesta folosit în 

alimentaţie? Noi credem că da, având în vedere modul în care sunt sfărâmate 

oasele ce-i aparţin, dar şi prezenţa în egală măsură a oaselor „uscate” ale 

extremităţilor şi a acelora bine înfăşurate în carne, cât şi pur şi simplu pentru 

faptul că (neexistând atunci acele precepte, încă actuale, introduse din motive 

obscure, de către religia iudeo-creştină) era păcat să se irosească o cantitate 

atât de mare de proteine animale, chiar de primă calitate; în acest caz 

importanţa acestei specii, ca animal sacrificabil, devine foarte mare, el 

trebuind astfel să fie aşezat imediat după cornutele mari.  

Exceptând porcinele care sunt monovalente, crescute pentru proteine,

dar şi pentru grăsime şi folosite doar cu scopul de a fi sacrificate şi 

întrebuinţate în alimentaţie, taurinele, ovicaprinele şi caii sunt polivalente 

acoperind şi alte necesităţi ale societăţii umane. Cornutele mari, dar şi cele 

mici, sunt lactifere (calul mult mai puţin) mărind prin aceasta, fără a fi 

sacrificate, cota de proteine animale produse de ele prin lapte (ce are şi 

grăsime animală), dar şi prin produsele sale derivate, care se pot încă păstra 

sub diferite forme, pentru sezonul rece, când, în general, există penurie de 

proteine, mai ales vegetale. Ovinele mai oferă şi lâna, mult mai importantă la 

latitudinile noastre pentru folosirea ei, mai ales în vestimentaţie, întrecând ca 

bonitate fibrele rezultate din prelucrarea unor vegetale. Taurinele, alături de 

cal, sunt prin excelenţă motoare animale, ele având prin acest atribut al lor un 

rol de bază în dezvoltarea economică şi socială a societăţii omeneşti 

preistorice. Erau folosite pentru purtarea de greutăţi, tracţiunea unor unelte 

agricole şi atelaje diverse, iar caii – mai ales cei de talie înaltă – pentru călărie 

şi luptă, revoluţionând, în Hallstatt, arta de a duce războaie.  

Cele două specii sălbatice, fiind comestibile, contribuiau în bună măsură 

(fiind de talie mare) la necesităţile de acoperire cu hrană animală a populaţiei. 

Mai mult poate decât cele domestice, dar în mare măsură împreună cu 
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acestea, ele aduceau, după sacrificare, materii prime (necomestibile) folosite în 

diverse scopuri lucrative de locuitorii hallstattieni, după cum reiese şi din 

resturile de os şi corn găsite de noi, purtând urme clare de manipulare umană.  

(Sergiu Haimovici, George Bodi)

5. CRONOLOGIE

Cultura Babadag a fost definită de către arheologul Sebastian Morintz în 

urma cercetărilor din aşezarea eponimă. Analizând mai ales materialul 

ceramic în funcţie de poziţia lui stratigrafică, acesta a propus o schemă 

cronologică tripartită59.

Prima fază a culturii Babadag a fost înregistrată în cel mai vechi nivel de 

locuire de la Babadag, consistenţa acestuia fiind destul de redusă în ceea ce 

priveşte grosimea, suprafaţa şi materialul arheologic. Sebastian Morintz 

afirma în acest sens că prima fază s-a evidenţiat prin puţine fragmente de vase pe 

care apărea motivul ornamental alcătuit din cercuri şi tangente incizate asemănătoare 

celor din nivelul Troia VIIb260, alte decoruri menţionate fiind: linii incizate, benzi 

în ghirlande, triunghiuri haşurate, cercuri concentrice legate prin tangente 

incizate61. Un alt aspect observat de Morintz este că locuirea Babadag I din 

aşezarea eponimă nu este şi cea mai veche din această cultură62. Iniţial, prima 

fază a fost încadrată în cea de-a doua jumătate a sec. XI a.Chr. prin 

asemănările cu nivelul VIIb2 de la Troia63.

În acelaşi timp, autorul cercetării remarca că trecerea la a doua fază a fost 

sesizată în aşezarea de la Babadag atât stratigrafic cât şi tipologic64, diferenţa fiind 

apariţia motivelor realizate prin imprimare, care însă se asociază cu cele 

incizate. În ansamblu, în faza a doua a culturii Babadag se continuă tradiţia 

primei faze în privinţa tipurilor de vase şi a decorurilor principale, diferind 

doar maniera de realizare a acestora. În sprijinul fixării unei cronologii 

absolute a acestei faze cercetătorul invoca mai multe elemente. Astfel, într-un 

59  Morintz 1964; Morintz 1971; Morintz 1987; Jugănaru 2005; Jugănaru 2008. 
60 Morintz 1987, 52.
61 Morintz 1987, 54.
62 Morintz 1987, 54.
63 Morintz 1964, 114-116.
64 Morintz 1987, 63.
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nivel corespunzător fazei a II-a a culturii Babadag din aşezarea eponimă s-a 

descoperit un capac de pixidă asemănător cu un exemplar din mormântul              

nr. 37 de la Kerameikos–Atena, datat în perioada protogeometrică târzie                

(sec. IX a.Chr.)65. Un alt indiciu folosit pentru această datare este şi prezenţa a 

două fragmente ceramice cu decor caracteristic fazei a II-a a culturii Babadag 

la Braşov–Păticel în mediul cultural de tip Mediaş66, dar şi paralelizarea cu alte 

grupe culturale cu ceramică imprimată67.

Cea de a treia etapă de locuire de la Babadag, cuprindea întreaga suprafaţă 

a aşezării, depunerile ajungând uneori până la o grosime de 1 m. Acestui nivel 

îi sunt atribuite numeroase locuinţe de suprafaţă suprapuse ce se păstrează 

sub forma unor podini din lut. Ceramica descoperită în acest nivel continuă 

formele din nivelele inferioare diferenţa majoră fiind lipsa ornamentelor 

incizate şi imprimate68. Datarea acestei faze a culturii Babadag s-a făcut prin 

legăturile cu faza anterioară pe care o continuă de la începutul sec. VIII a.Chr. 

Singurele observaţii stratigrafice pertinente au fost făcute la Babadag, unde 

există un nivel clar al acestei faze (de altfel această problemă este valabilă şi 

pentru celelalte faze). Din punct de vedere stilistic, obiceiul decorării ceramicii 

prin canelare există şi-n faza a II-a, diferenţele observate se pot explica şi 

printr-o schimbare de modă în decorarea ceramicii. 

*

* *

Acest model cronologic a fost aplicat de toţi cercetătorii care şi-au 

dedicat activitatea studierii culturii Babadag, uneori dus până la absurd. 

Astfel, în cele mai multe cazuri ceramica era „etalată” în paginile publicaţiilor 

de specialitate doar tipologic, în funcţie de tehnica în care erau decorate, fără a 

ţine cont de contextul descoperirii şi de asocierile dintre artefacte. 

Un astfel de caz este şi situl de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. Autorul

cercetărilor arheologice, G. Simion, propunea o datare a sitului începând cu 

65 Hänsel 1976, 133. Din punct de vedere stratigrafic, capacul provine probabil din cel mai

recent nivel de locuire de la Babadag, fapt indicat şi de marcaj (Babadag 1965, c. 8, - 0,40 m).  
66 Alexandrescu, Pop 1970, 164-165, fig. 5/3-4.
67  Morintz, Roman  1969 – unde apare pentru prima oară şi termenul de marele complex cultural

cu ceramică imprimată.
68 Morintz 1987, 66.
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sfârşitul epocii bronzului (cultura Coslogeni) şi care continua pe tot parcursul 

culturii Babadag cu cele trei faze ale sale69. Astfel, suntem puşi în situaţia în 

care o aşezare relativ mică ca suprafaţă, cu un singur nivel de locuire să fie 

datată pe un interval cronologic foarte larg, iar unele gropi să fie folosite 

vreme de aproape o sută de ani70, mai ales că din ilustraţie nu recunoaştem 

vreo formă tipică Coslogeni la ceramica atribuită acestei culturi şi nici 

materialul incizat atribuit primei faze a culturii Babadag. Modelele în formă 

de „S” atribuite de autor fazei I a culturii Babadag le regăsim asociate cu 

ceramică imprimată la Babadag şi Niculiţel–Cornet, acestea fiind atribuite

iniţial de S. Morintz unor urme de locuire Basarabi în aşezarea de la Babadag. 

În ceea ce priveşte atribuirea unor complexe celei de a treia faze a culturii 

Babadag pe baza ceramicii fără decor, trebuie să pornim de la premisa că doar 

unele vase erau decorate, existenţa unor vase fără decor nu implică atribuirea 

acestora celei de a treia faze a culturii Babadag.

Astfel, această datare eşalonată pe o perioadă mare de timp este 

contrazisă de expunerea descoperirilor în funcţie de context, unde putem 

observa asocieri între diferitele modalităţi de realizare a decorului. Din 

ilustraţia ataşată acestui volum, unde am încercat expunerea exhaustivă a 

materialului, se poate observa că doar un singur complex (S III/gr. 6) ce 

conţinea o cantitate relativ mare de material arheologic (Pl. 65/5-13; 66/1-9; 

67/1-10) nu conţinea material ceramic decorat prin imprimare. 

69 Simion 2003, 102-103.
70  Vezi în acest sens Simion 2003, 99-114. În acest articol cercetătorul încearcă o prezentare a 

materialelor pe complexe şi afirma că situl prezintă o stratigrafie care nu a creat o situaţie 

complicată. După stratul vegetal, a cărui adâncime la 30-35 cm şi chiar la 40 cm pe alocuri, se 

formează un strat de cultură care se evidenţiază sub această adâncime, cu precădere de la  - 40 sau 45 

cm, până la – 80 cm pentru unele locuinţe sau gropi care ajung la o adâncime mai mare. În ciuda

acestei afirmaţii, există unele gropi sau locuinţe care sunt datate în perioada bronzului târziu

(locuinţa 6 din S II), faza I a culturii Babadag ( loc. 3 din S I, gr. 8, 9 şi 15 din S II), fazele I – II ale

culturii Babadag (cum e cazul locuinţelor 1, 2, din S I; locuinţa 9 şi gr. 14 din S II), faza a doua a

culturii Babadag (locuinţa 4 din S I, locuinţele 5 şi 13, gropile 10, 11, 12, 13, 17, 24 din S II), faza

a treia a culturii Babadag (locuinţa 7 şi groapa 18 din SII) ca să nu mai menţionăm şi datarea 

gr. 23 în faza I a culturii Babadag şi perioada bronzului târziu. Deşi aceste date sunt prezentate 

ca argumente hotărâtoare, din păcate în ilustraţie nu se precizează locul exact de 

provenienţă al ceramicii, care aşa cum reiese prin comparaţia cu ilustraţia noastră a fost 

redată mai mult după criterii tipologice şi stilistice decât după contextul descoperirii. 
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Aşa cum am putut observa în urma analizei materialului ceramic s-a 

evidenţiat în acest sit preponderenţa decorurilor executate prin imprimare, 

poate mai semnificativ decât în alte obiective precum cele de la Jijila71,

Niculiţel–Cornet, Garvăn–Mlăjitul Florilor sau Suceveni72.

În acelaşi timp trebuie să subliniem faptul că între complexele de locuire 

datate în epoca fierului nu s-au înregistrat suprapuneri stratigrafice decât într-

un singur caz înregistrat în S III, podeaua loc. 1 fiind perforată de gr. 2. 

Această situaţie argumentează ideea unei locuiri într-o singură secvenţă 

cronologică care în opinia noastră ar corespunde fazei a II-a după Sebastian 

Morintz.

Fără îndoială, situl de la Dealul Tichileşti poate fi încadrat cronologic în

perioada culturii Babadag ce corespunde existenţei culturilor hallstattiene 

timpurii cu ceramică imprimată din SE Europei, precum: Pšeničevo73, Insula

Banului74, Cozia75 sau Saharna-Solonceni76; a căror datare suprapune 

intervalul sec. X-VIII a.Chr. sau chiar începutul sec. VII a.Chr.

Grăitoare este şi prezenţa aici a două fragmente ceramice decorate cu 

motive imprimate într-o manieră specifică grupului Cozia (Pl. 47/8; 58/1). 

Astfel de motive decorative apar în mai multe situri ale culturii Babadag, cum

ar fi cele de la Stoicani–Cetăţuie77, Bucu78 sau chiar Babadag– Cetăţuie.

Referitor la acest nou indiciu cronologic, importantă este publicarea 

relativ recentă a rezultatelor cercetărilor de la Suceveni–Stoborăni79, care este

până în prezent poate cel mai nordic sit cu ceramică de tip Babadag, amplasat 

cel mai aproape de arealul ocupat de grupul Cozia. În ciuda lotului ceramic

relativ numeros, nu au fost identificate motive decorative de tip Cozia. Acest

fapt, cât şi frecvenţa ridicată a ceramicii decorate cu motive exclusiv incizate 

71  Sîrbu, Ailincăi, Simion 2008. 
72 Adamescu 2011.
73  Čičikova 1972, 79 şi urm.; Hänsel 1976, 191-213; Delev 1984, 24; Balabanijan 1986, 7-22; 

Gotzev 1994; Gotzev 1997.
74  Morintz, Roman 1969, 393-423; Hänsel 1976, 151 şi urm. 
75 László 1972, 216; Hänsel 1976, 134 -151; Iconomu 1996, 21-56.
76 Smirnov 1955, 117-120; Mel’nikovskaja 1953, 69-75; Meljukova 1954, 60-68; Meljukova 1958, 88;

Meljukova 1979, 21; Meljukova 1982, 10-12; Gol’ceva, Kašuba 1995; Kašuba 2000a, 241-492.
77  Petrescu-Dîmboviţa 1953b, Fig. 62/7-8. 
78  Renţa 2008, Fig. 121/1-4. 
79 Adamescu 2011.
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(dar descoperită în asociere cu cea imprimată) par să indice o delimitare între 

două orizonturi cu ceramică imprimată la Dunărea de Jos. Primul poate fi 

considerat anterior formării grupului Cozia, fiind caracterizat printr-o 

frecvenţă ridicată a decorurilor incizate (vezi de exemplu siturile de la 

Suceveni–Stoborăni80, Vânători81, Platoneşti–Valea Babii82, Garvăn–Mlăjitul 

Florilor, Niculiţel–Cornet, etc.) în vreme ce cel de al doilea orizont,

contemporan cu apariţia grupului Cozia, este caracterizat printr-o creştere a 

frecvenţei motivelor imprimate, cum este şi cazul sitului de la Revărsarea–

Dealul Tichileşti, dar şi a celor de la Bucu–Pochină83, Stoicani–Cetăţuie84, unul

sau mai multe niveluri de la Babadag, Teliţa–Amza85 etc.

Această cronologie relativă, deşi deţine unele elemente ce o susţin ar 

putea fi confirmată (sau infirmată) prin publicarea exhaustivă a materialelor 

arheologice descoperite în siturile Babadag, cât şi prin apariţia mai multor 

elemente de datare absolută (atât piese bine databile, cât şi date radiocarbon). 

Practic, singurele elemente de cronologie absolută de la Revărsarea–

Dealul Tichileşti sunt cele două fibule din fier, ambele descoperite în asociere 

cu ceramică decorată prin imprimare. Prima dintre acestea, descoperită în          

S I/gr. 1, avea două resorturi şi trei globuri pe arc, placa şi acul fiind rupte din 

vechime. Într-o primă instanţă, cea mai apropiată analogie din punct de 

vedere geografic este fibula descoperită întâmplător la Izvoarele. Aceasta din 

urmă se păstrează fragmentar şi prezintă patru globuri pe arc86. Astfel de

fibule, cu două resorturi şi globuri pe arc (Zweischeifige Bogenfibeln mit

Bügelkugeln), sunt prezente pe teritoriul Bulgariei, fiind încadrate de

D. Gergova în tipul B I1, deosebindu-se, în funcţie de forma plăcii, în două 

variante: cu scut triunghiular şi în formă de clepsidră. Aceste piese au fost 

descoperite în contexte din perioada timpurie a epocii fierului precum

80 Adamescu 2011.
81  Brudiu 1980; Brudiu 1981;  Brudiu 1991; Adamescu, Ailincăi 2012, 51-52. 
82  Renţa 2008, Fig. 76-82, passim.
83  Renţa 2008, Fig. 99-149.  
84  Petrescu-Dîmboviţa 1953a. 
85  Ailincăi 2010c. 
86   Culică 1970, fig. 1/3; Bader 1983, 102, Taf. 34/ 300. 
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aşezarea de la Sava87, dolmenul 2 de la Hljabovo88 dar şi în necropola de la 

Sboryanovo89.

Cel de al doilea exemplar, descoperit în S III/gr. 2, are două resorturi, 

şapte nodozităţi, romboidale în profil, pe arc şi placa zveltă de formă 

triunghiulară (Pl. 62/4). Fibula pare asemănătoare cu o alta descoperită fără 

context în situl de la Babadag, în cazul căreia placa, resorturile şi acul nu au 

fost realizate90. În opinia noastră, aceste două fibule prezintă ca şi tipul 

precedent similarităţi pe teritoriul Bulgariei, cu  exemplarele de la Sava, Resen 

şi Progled91 datate în perioada timpurie a epocii fierului (sec. X-IX a.Chr).

După cum observăm cele două piese au mai multe analogii ce indică o 

perioadă de folosire destul de larg cuprins între sec. X-IX a.Chr. Totuşi,                

într-un studiu relativ recent dedicat fibulelor cu globuri pe arc, bazându-se

mai ales pe o redatare a necropolei de la Sborjanovo (pe care nu o susţinem în 

totalitate), Maja Kašuba data acest tip de fibule în a doua jumătate a sec. X şi 

în sec. IX a.Chr.92, cronologie ce ar corespunde cu presupunerea noastră 

despre o datare a sitului de la Dealul Tichileşti într-o perioadă mai târzie a 

orizontului cu ceramică imprimată, probabil în sec. IX a.Chr. 

87   Tončeva 1980, 71, Fig. 28. 
88   Delev 1982, 192 şi urm. 
89   Stoyanov 1997, Tab. 127-130; două exemplare sunt din fier la fel ca cel de la Revărsarea. 
90   Jugănaru, Ailincăi, Ţârlea 2004. 
91 Gergova 1987, Taf. 8/104-106.
92  Kašuba 2006, 224 şi urm. 



IV.

DESCOPERIRILE DIN PERIOADA MIJLOCIE

A EPOCII FIERULUI DE LA COTUL TICHILEŞTI

1. INTRODUCERE

Cercetările arheologice efectuate aici în 1990 de către Victor H. Baumann 

au fost determinate de salvarea informaţiilor arheologice ameninţate de 

lucrările pentru instalarea unei conducte de gaz metan. Săpăturile au constat în 

două secţiuni dispuse în forma literei „T”, suprafaţa acestora fiind lărgită în 

câteva cazuri de trasarea unor casete laterale1.

Fig. 36. Situl Cotul Tichileşti, vedere dinspre vest

The site at Cotul Tichileşti, view from the West.

Primele rezultate ale cercetărilor din punctul Cotul Tichileşti au fost

publicate de V.H. Baumann în lucrarea Aşezări rurale antice la Gurile Dunării. 

Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I-IV p.Chr.)2. Cu

această ocazie cercetătorul tulcean făcea o prezentare generală a sitului şi a 

cercetărilor desfăşurate aici, menţionând o locuire îndelungată: de la sfârşitul 

1  Baumann 1995, 227 şi urm. 
2 Baumann 1995, 227-268.
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Hallstatt-ului mijlociu (C) şi până în epoca medievală timpurie, locuirea fiind 

neîntreruptă din secolul al VI-lea până la sfârşitul secolului al II-lea p.Chr.3.

Apariţia unor noi date referitoare la evoluţia primei epoci a fierului în 

regiunea Dunării Inferioare, precum şi analiza recentă a materialului rezultat 

în urma săpăturilor arheologice din acest sit ne determină să revenim cu noi 

precizări referitoare la vestigiile hallstattiene din situl de la Revărsarea–Cotul

Tichileşti.

2. VESTIGIILE DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI 

Deşi au avut o amploare relativ scăzută, investigaţiile arheologice din 

acest sit au scos la lumină atât urmele unei locuiri desfăşurate pe parcursul a 

mai multor epoci cât şi o necropolă ce poate fi atribuită primei epoci a fierului. 

Analizând descoperirile, autorul cercetărilor menţiona trei secvenţe 

cronologice ale aşezării din prima epocă a fierului, acestea nefiind însă clar 

diferenţiate stratigrafic şi nici convingător ilustrate prin materialul 

arheologic. Astfel, în opinia lui Victor H. Baumann cele mai vechi mărturii 

aparţin orizontului de ceramică canelată al culturii Babadag, faza a III-a4. În

ciuda acestei informaţii, argumentarea este continuată prin menţionarea 

descoperirii unor fragmente ceramice de tip Basarabi (Fig. 38/1-2) în asociere

cu fragmente aparţinând unei categorii ceramice pe care o putem defini în stadiul 

actual post-Babadag III5 (Fig. 38/3-8).

Fragmentele celor două vase decorate în stil Basarabi au fost descoperite 

într-o locuinţă de suprafaţă notată cu L 1, cercetată în S II, c. 7 şi caseta 7a. 

Ceramica cu care se afla în asociere, deşi tipologic poate fi atribuită culturii 

Babadag, este diferită de aceasta prin compoziţia pastei, tip de ardere şi 

aspect. În depozitul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea am putut 

identifica puţine fragmente ceramice descoperite la Cotul Tichileşti ce pot fi

atribuite primei epoci a fierului. Formele ce s-au pretat unei reconstituiri

grafice sunt însă comune şi puţin variate, acestea încadrându-se în categoria 

străchinilor (Fig. 38/5-7; 39/1-4); vaselor de bucătărie (Fig. 38/3, 8); vaselor 

bitronconice (Fig. 38/4; 39/7-9) şi ceştilor (Fig. 39/5-6). Studiind aceste 

3 Baumann 1995, 227.
4 Baumann 1995, 229.
5  Baumann 1995, 230; Jugănaru 1996; Jugănaru 2005. 
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recipiente tindem să îl îndreptăţim pe autorul cercetărilor în privinţa 

încadrării cronologice a întregului lot de materiale într-o etapă post-Babadag, 

poate imediat ulterior locuirii din punctul Dealul Tichileşti.

Fig. 37. Aspecte din timpul săpăturii  

Aspects from the excavations (Baumann 1995).

Un alt nivel de locuire menţionat este atribuit de autorul cercetărilor 

perioadei sec. VI-V a.Chr., acesta fiind puternic bulversat de intervenţiile din 

perioada elenistică şi romană. Acestei locuiri îi sunt atribuite bordeiele notate 

cu B 5, B 5a şi B 7, în care au fost descoperite şi fragmente de amfore de Chios 

şi Lesbos, precum şi fragmente de străchini de culoare cenuşie. Aceluiaşi 

orizont i se poate atribui şi fragmentul de aryballos corintian descoperit în

locuinţa cu ceramica decorată în stil Basarabi, dar a cărui datare indică 

intervalul 575-525 a.Chr6. Această asociere ar indica o coborâre considerabilă a 

6  Baumann 1995, 230, Pl. 8/3; 10/10; Mănucu-Adameşteanu 1996, 40 şi urm. 
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cronologiei fenomenului Basarabi, însă condiţiile descoperirii cât şi 

observaţiile stratigrafice sunt destul de neclare7 pentru a susţine o 

demonstraţie convingătoare în acest sens. Din acest motiv vom considera 

această descoperire ca un indiciu important pentru datarea următorului 

interval de locuire, ulterior fenomenului Basarabi.

*

Un alt obiectiv deosebit de interesant este şi necropola hallstattiană

identificată în partea de S a promontoriului, surprinsă în S I, c. 3-15. Deşi nu 

am putut stabili cu exactitate inventarul fiecărui mormânt8, situaţia se prezintă 

după cum urmează9:

M 1 – a fost cercetat în S I, c. 1210; din desen reiese că groapa acestuia 

avea o formă rectangulară, defunctul fiind depus în poziţie chircită pe partea 

dreaptă, orientat NNE-SSV (cu capul spre SSV). Membrele superioare erau 

flexate din cot cu palmele spre bărbie, iar cele inferioare uşor flexate din 

genunchi (Fig. 40/1). De aici provine un fragment de strachină (Fig. 40/2), care 

în ilustraţia iniţială este prezentată ca fiind întreagă11, şi o plăcuţă de gresie. 

Tot din acest carou provin două fragmente de ceşti şi partea superioară a unui 

vas bitronconic (Fig. 40/3-5), scoase probabil din acelaşi mormânt sau dintr-un 

complex asemănător nesesizat în timpul cercetării. Scheletul a aparţinut unui 

individ de sex masculin, adult (18-20 ani) cu o statură medie de 164 cm. 

M 2 – a fost cercetat probabil în c. 1512, groapa acestuia având o formă 

rectangulară. Defunctul a fost depus în poziţie chircită pe partea dreaptă, fiind 

orientat NNV-SSE. Membrele inferioare cât şi cele superioare erau puternic flexate 

(Fig. 40/6). În dreptul capului era aşezat un mic vas bitronconic de culoare maroniu-

gălbuie, iar în zona maxilarului inferior se afla o fibulă din fier conservată precar 

7  Baumann 1995, 230 şi urm. 
8  Baumann 1995, 230-232; Materialul nu este prezentat decât cu unele excepţii pe complexe. 

Autorul menţionează în cazurile M 1 şi M 5 câte o plăcuţă de gresie calcaroasă (?), pe care nu le

ilustrează. 
9 Datele antropologice prezentate provin dintr-un raport aflat în arhiva ICEM-Tulcea, redactat

de Dan Botezatu de la Institutul de Antropologie din Iaşi, căruia îi mulţumim şi cu această 

ocazie.
10 Baumann 1995, 227; Carourile au fost numerotate din 4 în 4 m.
11 Baumann 1995, Pl. 9; 10/1.
12   Baumann 1995, Pl. 9; În desen nu este menţionat caroul. 
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(Fig. 40/7-8). Scheletul a aparţinut unui bărbat de vârstă matură, cu o statură, 

calculată după lungimea humerusului, de aproximativ 162 cm. 

Fig. 38. Aşezarea de la Revărsarea–Cotul Tichileşti : 1-8. Ceramică din Loc. 1 / 

The settlement from Revărsarea–Cotul Tichileşti: 1-8. Pottery discovered in 

Dwelling #1.
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Fig. 39. Aşezarea de la Revărsarea–Cotul Tichileşti: S II. 1-3. c. 10, - 0,60 m;

4. c. 15, -1,10 m; 5. c. 13a, - 1,10 m; 6. c. 22a; 7. c. 14, - 1,10 m; 8. S I. c. 43,

- 0,60 m; 9. S. 48, -1,10 m / The settlement from Revărsarea–Cotul Tichileşti: 

1-3. S II, sq. 10, - 0.60 m; 4. sq. 15, - 1.10 m; 5. sq. 13a, - 1.10 m; 6. sq. 22a; 7.

sq. 14, - 1.10 m; 8. S I, sq. 43, - 0.60 m; 9. Sq. 48, - 1.10 m.
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Fig. 40. Necropola de la Revărsarea–Cotul Tichileşti: 1-2. M. 1; 3-5. Ceramică 

descoperită în zona M 1; 6-8. M 2; 9-10. M. 3 / The necropolis from

Revărsarea–Cotul Tichileşti. 1-2. T #1; 3-5. pottery discovered în the area of T 

#1; 6-8. T #2; 9-10. T #3 (Baumann 1995).
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Fig. 41. Necropola de la Revărsarea–Cotul Tichileşti: 1-2. M 4; 3. M. 5; 4-6. M. 6 /

The necropolis from Revărsarea–Cotul Tichileşti. 1-2. T #4; 3. T #5; 4-6. T #6

(Baumann 1995).



Descoperirile din perioada mijlocie a epocii fierului de la Cotul Tichileşti 111

M 3 – a fost cercetat în c. 11-12, fiind afectat de intervenţii ulterioare. Ca 

şi în cazurile precedente, groapa avea o formă rectangulară, defunctul fiind 

depus în poziţie chircită pe partea stângă, fiind orientat NNE-SSV (Fig. 40/9). 

Inventarul este reprezentat de o ceaşcă de mici dimensiuni cu o toartă 

supraînălţată (Fig. 40/10). Scheletul a aparţinut unei femei mature (55-60 ani) 

cu o statură de 165 cm. 

M 4 – a fost cercetat în S I, c. 4. Din desen reiese că defunctul a fost 

depus într-o groapă de formă rectangulară, în poziţie deosebită faţă de 

precedentele, orientat NNE-SSV. Astfel, partea superioară a corpului pare a 

sugera o poziţie decubit dorsal, cu mâinile aşezate pe abdomen. Membrele 

inferioare au fost probabil flexate cu genunchii în sus, poziţia lor iniţială 

schimbându-se datorită procesului de putrefacţie (Fig. 41/1). Lângă craniu a 

fost descoperit un fragment de vas bitronconic de mici dimensiuni care

reprezenta probabil inventarul funerar (Fig. 41/2). Scheletul a aparţinut unui 

individ de sex feminin de vârstă adultă (25-30 ani) cu o statură de 161 cm. 

M 5 – cercetat în S I, c. 9-10, a fost puternic deranjat de lucrările agricole. 

Din desenul mai mult schematic redat în publicaţie, se poate presupune 

existenţa unei gropi rectangulare şi depunerea defunctului probabil în poziţie 

chircită pe partea stângă, cu orientarea NNE-SSV (Fig. 41/3). Nu avem date 

despre   inventarul mormântului în afara existenţei unei plăcuţe de gresie. 

Scheletul a aparţinut unui individ de sex masculin de vârstă matură (35-40 ani). 

*

O descoperire aparte a fost făcută în caseta deschisă în S II, c. 21-22, 

unde la adâncimea de – 1,65 m a fost identificată groapa ovală a unui mormânt de 

inhumaţie … deranjată la capete de amenajarea unor locuinţe ulterioare. Aceasta

conţinea un schelet uman „ciopârţit”, în poziţie întinsă, orientat SV-NE. În 

dreptul picioarelor se afla o cană bitronconică13 atribuită de autorul cercetării 

fazei a III-a (Fig. 41/5) a culturii Babadag şi un obiect de lut considerat ca fiind 

lustruitor ceramic (Fig. 41/6). Datarea iniţială pe baza acestui recipient este în 

opinia noastră greşită, analogii mult mai bune apar de exemplu în necropola 

de la Stoicani în M 3514 şi M 5615. Scheletul era incomplet şi fragmentat  

13  Baumann 1995, 231, Pl. 23; Cana este desenată eronat - vezi varianta redesenată Fig. 5/5. 
14  Petrescu-Dîmboviţa 1953, Pl. 10. 
15  Petrescu-Dîmboviţa, Marin 1974, Pl. 6/2. 
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(Fig. 41/4) din cauza intervenţiilor ulterioare şi a aparţinut unui bărbat de 

vârstă matură (35-40 ani), cu o statură calculată după lungimea humerusului de 

aproximativ 162 cm.

Autorul cercetărilor atribuie acest complex fazei a III-a a culturii Babadag, 

prin comparaţie cu descoperirile macabre din aşezările acestei culturi. Iniţial ne-

am alăturat şi noi acestei opinii (sugerată probabil de S. Morintz), însă analizând 

mai atent situaţia putem considera că acest mormânt poate fi încadrat fără 

probleme în necropola descrisă mai sus. Astfel, aspectul „ciopârţit” al 

individului depus aici se datorează, aşa cum a afirmat chiar autorul cercetării, 

amenajării unor locuinţe ulterioare. Dispunerea osemintelor, aşa cum este 

înregistrată în desen şi fotografie, sugerează probabil  poziţia decubit dorsal, 

fapt susţinut de membrul inferior stâng aflat în conexiune anatomică normală. 

Membrele superioare erau flexate din coate, însă poziţia lor este greu de 

presupus. Includerea acestui complex în necropola hallstattiană este susţinută şi 

de orientarea asemănătoare a defunctului SV-NE (cu capul spre SV). Distanţa 

relativ mare între M 1-5 şi M 6 indică existenţa aici a unei necropole cu o 

întindere considerabilă, probabil amenajată pe parcele, surprinsă doar în mică 

parte de cele două secţiuni săpate în 1990. 

3. DESPRE CRONOLOGIA DESCOPERIRILOR

DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI 

Aşa cum am menţionat anterior, datele referitoare la locuirea din prima 

epocă a fierului sunt destul de sumare şi în unele cazuri neclare din punct de 

vedere stratigrafic. În ciuda acestui fapt, există câteva puncte de sprijin care să 

argumenteze existenţa a două secvenţe cronologice de locuire. Astfel, o primă 

etapă este reprezentată mai ales de cele două vase de tip Basarabi din L 1, 

aflată în asociere cu ceramică ce poate fi considerată post-Babadag în vreme ce

etapa următoare poate fi încadrată cronologic în sec. VI a.Chr., datare 

susţinută, aşa cum am precizat mai sus, de existenţa fragmentului de aryballos

corintian, dar şi de fragmentele de amfore de Chios şi Lesbos.  

Această situaţie impune şi unele probleme referitoare la atribuirea 

necropolei uneia dintre cele două locuiri. Încă de la publicare, mormintele 
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descoperite aici au fost considerate asemănătoare celor de la Stoicani16.

Publicată în două articole distincte ca urmare a campaniilor arheologice 

întreprinse în anii 1946, 1948-1949 şi 197117, din necropola de la Stoicani au fost

cercetate 60 de morminte cu 63 de indivizi (trei morminte sunt duble).

Cimitirul se caracterizează prin practicarea exclusivă a inhumaţiei, defuncţii 

fiind depuşi în poziţie chircită pe partea dreaptă (exceptând M 10b şi M 17 

care sunt depuşi pe partea stângă), orientarea acestora fiind în majoritatea 

cazurilor cu capul spre SSV şi SSE. Sub aceste aspecte, asemănarea dintre 

necropolele de la Revărsarea şi cea de la Stoicani este evidentă. Analogiile se 

pot extinde şi la forma gropilor18, dar şi a obiectelor depuse ca inventar19.

Asupra necropolei hallstattiene de la Stoicani au fost emise de-a lungul

timpului mai multe ipoteze, însă limitele cronologice şi atribuirea sa culturală 

nu au fost pe deplin soluţionate. Iniţial, Mircea Petrescu-Dîmboviţa observa 

două etape cronologice ale necropolei. Etapa veche se caracteriza prin ceştile 

cu o toartă supraînălţată, vasele bitronconice de dimensiuni mici, vase cu 

două torţi supraînălţate, oale, o fibulă din fier de tip Glasinac, verigi din 

bronz, un tutul din acelaşi material şi un cuţitaş din fier. Pe baza fibulei, 

această fază era datată în sec. VII a.Chr.20. Cea a de a II-a fază se caracteriza 

prin prezenţa străchinilor, a vaselor bitronconice de dimensiuni mici, cupa cu 

picior şi oale, fiind încadrată de acelaşi autor în sec. VI a.Chr.21. Ulterior, prin

prisma completării substanţiale a datelor referitoare la culturile primei epoci a 

fierului, Mircea Petrescu-Dîmboviţa făcea unele precizări referitoare la datarea 

necropolei de la Stoicani, plasând-o înainte de apariţia fenomenului Basarabi 

în zonă şi ulterior aşezării din punctul Cetăţuie atribuită aspectului Stoicani-

Bradu. Încadrată de aceste limite, necropola era datată în sec. VIII a.Chr., fiind 

considerată contemporană fazei a III-a a culturii Babadag22.

Asupra necropolei de la Stoicani s-a pronunţat şi Bernard Hänsel cu 

ocazia analizei culturilor din prima epocă a fierului de la Dunărea Inferioară. 

16 Baumann 1995, 231.
17  Petrescu-Dîmboviţa 1953, 157-21; Petrescu-Dîmboviţa, Marin 1974, 71-98. 
18   Petrescu-Dîmboviţa, Marin 1974, Pl. 5; Conturul gropilor este redat numai în cazul M 56-58. 
19  Petrescu-Dîmboviţa 1953, Pl. 10-11; Petrescu-Dîmboviţa, Marin 1974, Pl. 6. 
20  Petrescu-Dîmboviţa 1953, 198-199. 
21  Petrescu-Dîmboviţa 1953, 198-199. 
22  Petrescu-Dîmboviţa, Marin 1974, 91; Petrescu-Dîmboviţa 1976, 83-92. 
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Sesizând o continuare a formelor ceramice între aşezare şi necropolă, 

cercetătorul german considera că cimitirul poate fi încadrat cronologic în jurul 

anului 800 a.Chr.23.

La un deceniu de la publicarea rezultatelor campaniei din 1971 de la

Stoicani, apare o nouă lucrare dedicată acestei necropole, semnată de Elvira 

Ciocea şi Ion Motzoi-Chicideanu. Analizând obiectele aflate în inventarul 

mormintelor şi datele referitoare la vârsta şi sexul defuncţilor, aceştia au ajuns la 

concluzia că necropola poate fi împărţită în trei grupe cronologice, repartizate 

pe patru parcele24. Fără a reuşi o datare fină a fiecărei faze, considerau că lipsa 

din necropolă a ceramicii decorate prin imprimare (descoperită în aşezare), 

implică fixarea unui terminus post quem pentru cimitir, la nivelul sfârşitului fazei 

a II-a a culturii Babadag (respectiv Cozia); în vreme ce începutul fenomenului

Basarabi reprezintă un terminus ante quem25. O încadrare cronologică clară era 

îngreunată şi de faptul că cele trei fibule găsite în morminte sunt fragmentare şi 

nu se pretează unei datări precise, singurele sugestii referitoare la încadrarea 

cronologică fiind date de asemănarea cu ceramica fazei a III-a a culturii 

Babadag. Pe de altă parte şi legăturile cu fenomenul Basarabi erau imposibile în 

lipsa unor elemente tipice26.

Ulterior, analizând încă o dată piesele aflate în mormintele cimitirului de 

la Stoicani, Attila László considera că acestea îşi găsesc corespondenţe atât în 

aşezarea învecinată, din punctul Cetăţuia, în descoperirile din aria estică a 

civilizaţiei Basarabi (inclusiv grupul Şoldăneşti), cât şi în grupul Mezöcsát27.

Astfel, în opinia domniei sale, mult controversatul cimitir poate fi datat

ulterior grupului Cozia, fiind contemporan însă cu etapa de formare şi cea 

clasică a civilizaţiei Basarabi, corespunzând sec. VIII şi primei jumătăţi a sec. 

VII a.Chr. Pe de altă parte, interferenţele observate între cimitirul de la 

Stoicani, cele atribuite grupului Mezöcsát şi civilizaţia Basarabi, coroborate cu 

ştirile antice despre cimerieni îl determinau pe acelaşi cercetător să presupună 

că aceste necropole insolite pot fi puse pe seama apariţiei în această zonă a 

23  Hänsel 1976, 141-143. Vezi în acest sens şi recenzia lui Al. Vulpe consacrată lucrării lui 

Hänsel (Vulpe 1979, 211 sqq.).
24 Ciocea, Chicideanu 1984, 331-344.
25 Ciocea, Chicideanu 1984, 340.
26 Ciocea, Chicideanu 1984, 341.
27  László 1995, 87 şi urm. 
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unei noi populaţii orientale (probabil cimerieni), influenţate pe parcurs de 

culturile autohtone28.

Contrazicând teoriile emise de Attila László şi Jan Chochorowski 

referitoare la prezenţa cimerienilor în Europa Estică şi Centrală, şi bazându-se 

pe noi descoperiri, Igor Brujako încerca relativ recent conturarea unui grup

cultural nou cu „aspect mixt traco-iliric”29. Astfel, necropolei de la Stoicani îi

sunt alăturate în acest sens descoperirile de la Orlovka-Kartal III, Giurgiuleşti, 

Novosel’skoe şi Trapovka30.

Aşa cum am menţionat anterior, majoritatea cercetătorilor care au 

analizat necropola de Stoicani se pronunţă asupra unei contemporaneităţi a 

acesteia cu fenomenul Basarabi, aşadar putem considera că cele şase morminte 

cercetate din necropola de la Revărsarea–Cotul Tichileşti sunt contemporane

locuirii reprezentate mai ales de descoperirile din L 1 (cu ceramică Basarabi).  

Din punct de vedere cronologic, fenomenul Basarabi a fost încadrat în

intervalul cuprins între finele sec. IX şi prima jumătate a sec. VII a.Chr31. Însă 

în privinţa unei analize cronologice mai amănunţite ne poate ajuta fibula din 

fier descoperită în M 2. Deşi s-a păstrat doar parţial, putem afirma cu 

siguranţă că aceasta avea două resorturi şi o placă triunghiulară (Zweischleifige

Bogenfibeln mit dreieckiger Fußplatte) (Fig. 40/8). Deşi puternic corodat, putem 

presupune că arcul piesei avea în secţiune o formă patrulateră, ceea ce ar plasa 

această fibulă în varianta B, după Tiberiu Bader32. Din păcate, acest tip se poate 

data într-o perioadă destul de largă, regăsindu-se atât în perioada mijlocie, cât 

şi în cea târzie a primei epoci a fierului, T. Bader indicând intervalul cuprins 

între sec. VII şi prima jumătate a sec. V a.Chr.33. Există totuşi suficiente 

argumente pentru a lărgi cronologia acestor fibule şi la a doua jumătate a sec. 

VIII a.Chr., această limită cronologică timpurie fiind menţionată chiar de către 

Bader, cu referire la descoperirea unei astfel de piese la Sparta, în templul

zeiţei Artemis34. În susţinerea unei datări mai timpurii a acestor fibule vin şi 

28 László 1995, 93-95.
29 Brujako 2005, 202-211.
30  Brujako 2005, 207 şi urm. 
31 Vulpe 1965, 105-132; Vulpe 1970, 115-213; Vulpe 1986, 49-90; Vulpe 2001, 327-339.
32  Bader 1983, 74 şi urm, Taf. 24/144-146, 25/147-152. 
33 Bader 1983, 76-77.
34 Bader 1983, 76.
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observaţiile făcute de Rastko Vasić, care pe baza descoperirilor din Serbia şi 

Macedonia fixa perioada de evoluţie a acestui tip în intervalul cronologic 

cuprins între a doua jumătate a sec. VIII şi până spre jumătatea sec. VI a.Chr.35.

Mai mult decât atât, cercetătorul sârb considera că exemplarele din fier 

precum cele de la Glogovik, Pilatovići şi Zabrnjica prezintă bune paralele cu 

spaţiul Glasinac, faza IV B, care a fost datată la sfârşitul sec. VIII şi prima parte 

a sec. VII a.Chr.36.

35  Vasić 1999, 50-51. 
36  Vasić 1999, 51. 



V.

ÎN LOC DE CONCLUZII.

CULTURA BABADAG, FENOMENUL BASARABI

ŞI NECROPOLELE DE TIP STOICANI

Aşa cum se poate observa încă de la începutul acestei lucrări, zona de 

NV a Dobrogei a fost intens locuită în perioada timpurie şi mijlocie a epocii 

fierului. Deşi au avut o intensitate relativ modestă, cercetările arheologice 

întreprinse până în prezent au identificat 18 situri ce pot fi datate în această 

perioadă istorică. În ciuda gradului scăzut de publicare a materialelor 

arheologice, situri precum Garvăn–Mlăjitul Florilor sau Niculiţel–Cornet

rămânând în mare parte inedite, putem totuşi creiona o serie de concluzii. 

Astfel, din punctul de vedere al landscape-ului putem observa preferinţa 

amplasării aşezărilor pe terase înalte situate pe malul Dunării  (Isaccea–

Noviodunum, Cariera Flam) sau mult mai frecvent în vecinătatea bălţilor create 

de fluviu (Garvăn–Mlăjitul Florilor, Garvăn–Balta Lăţimea, Rachelu–Cimitir,

Revărsarea–Dealul Tichileşti, Revărsarea–Cotul Tichileşti, Niculiţel–Cornet,

Somova, Tulcea–Tabără). Deşi poate fi doar un aspect dictat de stadiul 

cercetării, siturile scad numeric odată cu depărtarea de Dunăre. Astfel, de-a 

lungul micilor cursuri de apă ce brăzdează zona deluroasă nord-dobrogeană 

au fost identificate o serie de situri de dimensiuni mari (Luncaviţa–Valea Joiţei,

Teliţa–Amza sau Văcăreni) sau locuiri de scurtă durată cum ar fi cea 

înregistrată pe tell-ul de la Luncaviţa. În acest context, în care majoritatea 

aşezărilor cunoscute erau deschise şi relativ uşor accesibile, o poziţie 

importantă o deţinea aşezarea fortificată de la Jijila.  



Situl de la Revărsarea–Dealul Tichileşti, care pare să fi fost locuit în 

intervalul sec. X-IX a.Chr., probabil spre sfârşitul acestei perioade, făcea parte 

dintr-o comunitate extinsă compusă din mai multe aşezări aflate la 
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aproximativ 3-4 km una de cealaltă. Din punct de vedere economic putem 

observa atenţia deosebită ce a fost dată creşterii animalelor, care pare să fi avut 

un rol important în asigurarea resurselor de hrană ale acestor populaţii. Astfel, 

cele câteva studii arheozoologice efectuate în situri ale culturii Babadag, pe

loturi restrânse de materiale provenite din aşezările de la Rasova–Malul Roşu1,

Revărsarea–Dealul Tichileşti, Teliţa–Amza2 sau Babadag3 arată ponderea 

importantă deţinută mai ales de cornutele mari dar şi de ovicaprine care erau 

folosite atât pentru carne cât şi pentru lapte, majoritatea indivizilor fiind 

sacrificaţi la vârste mature4. Porcinele deţineau şi ele un procent important din 

totalul surselor de hrană, cei mai mulţi indivizi fiind tăiaţi în jurul vârstei de 

doi ani. Alături de acestea şi calul a fost folosit în alimentaţie, chiar dacă rolul 

său în cadrul comunităţii era fără îndoială polivalent. Aceleaşi studii 

menţionate mai sus indică prin prisma analizei materialului osteologic 

practicarea vânătorii şi a pescuitului. Putem astfel menţiona preferinţa 

comunităţilor Babadag pentru vânarea unor mamifere de talie mare precum 

cerbul roşu (Cervus elaphus), căpriorul (Capreulus capreolus), bourul (Bos

primigenus) sau mistreţul (Sus ferus), dar şi altora de talie mai mică precum 

iepurele de câmp (Lepus europaeus), bursucul (Meles meles) sau vulpea (Vulpes

vulpes). Din aceleaşi situri provin şi puţine oase de peşte care ilustrează mai 

ales consumul crapului (Cyprinus carpio) şi somnului (Silurus glanis), în vreme

ce ştiuca (Esox lucius), şalăul (Stizostedion locioperca), bibanul (Perca fluviatilis) şi 

sturionii (Acipenseridae) deţinând ponderi mai reduse. 



Deşi este dificil să stabilim o cronologie foarte precisă a siturilor 

discutate, putem evidenţia totuşi existenţa la Dunărea de Jos a două  

orizonturi culturale succesive. Un prim orizont poate fi atribuit în linii mari

culturii Babadag, reprezentată în zonă de situri precum Garvăn–Mlăjitul 

Florilor şi Balta Lăţimea, Jijila–Cetăţuie, Văcăreni, Luncaviţa–Valea Joiţei şi tell-ul

gumelniţean, Rachelu–Cimitir, Revărsarea–Dealul Tichileşti, Isaccea–Suhat 1,

Noviodunum sau Cariera Flam,  Teliţa–Amza şi Somova. Dacă în cazul locuirii 

1 Vasilescu-Ureche, Haimovici 1976.
2 Haimovici, Bodi 2003.
3 Haimovici 2008.
4 Haimovici 2008, 153.
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de la Tulcea–Tabără avem unele reţineri în a o atribui culturii Babadag, 

informaţiile referitoare la această manifestare pot fi completate în zonă, atât 

prin descoperirile de la N de Dunăre de la Novoselskoe II–Teraphont5 şi 

Orlovka–Piatra Cartalului6, cât şi cu cele de la V, unde sunt înregistrate situri 

precum Brăiliţa7, Stoicani–Cetăţuie8, Galaţi–Precista, Vânători–La Jurică9,

Tuluceşti, Şiviţa, Tătarca10, etc. Deşi o eşalonare cronologică a acestor situri 

este dificil de realizat în acest stadiu al cercetărilor, putem totuşi concluziona 

că acestea au existat în intervalul sec. X-VIII a.Chr. 

Cel de al doilea orizont hallstattian pare să fi fost reprezentat de situri cu 

ceramică decorată în stil Basarabi, probabil contemporane cu necropolele de 

tip Stoicani. Astfel, pe lângă aşezarea şi necropola de la Cotul Tichileşti

aceluiaşi orizont îi putem atribui şi locuirea încă inedită de la Isaccea–Suhat 2,

caracterizată de unele forme ceramice specifice epocii Basarabi.  

În acest context atragem atenţia şi asupra atribuirii culturale a sitului de 

la Tulcea–Dealul Taberei. Deşi intrat de mult timp în circuitul ştiinţific11, acest

sit este departe de a fi bine cunoscut. Din păcate, până în momentul de faţă nu 

am identificat întregul lot de materiale provenit de aici, singurele recipiente

ceramice disponibile fiind cele ilustrate de noi (Fig. 28/3-8) şi în marea lor 

majoritate ar putea fi considerate tipice culturii Babadag, fiind însă în general 

forme comune hallstattiene. Deşi putem găsi pentru toate vasele expuse 

analogii în mediul Stoicani, atenţia ne-a fost atrasă în mod deosebit de un vas 

de mic dimensiuni de formă bitronconică (Fig. 28/8) care are asemănări foarte 

bune cu alte exemplare chiar în aşezarea (Fig. 38/5, 8-9) şi necropola de la 

Revărsarea–Cotul Tichileşti (Fig. 40/7), dar şi în cimitirul de la Stoicani12.



5  Bruiako, Noviţkii 1997, 113-168; Bruiako, Jaroševič 2001; Niculiţă et alii 2004, 290.
6  Vančugov, Niculiţă, Sîrbu, Cojocaru 1999, 117-133; Vančugov, Sîrbu, Niculiţă, Bîrcă 1999, 

135-221; Niculiţă et alii 2004, 289.
7  Harţuche, Anastasiu 1968; Harţuche, Anastasiu 1992, 26-28, 59-60; Harţuche 1980, 312-313; 

Harţuche 2002, 142-157, fig. 100-110. 
8  Petrescu-Dîmboviţa 1953a, 132-155. 
9 Brudiu 1970, 513, Fig. 3, 4/6-11; Brudiu 1980, 389-406; Brudiu 1981, 531-533, Fig. 3-4; Brudiu

1991, 6, Fig. 1/1.
10  Brudiu 1970, 509 şi urm. 
11 Baumann 1975, Pl. 2; Hänsel 1976.
12  Petrescu-Dîmboviţa 1953b, Fig. 10/1g; 13/3. 
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Luând în considerare cele de mai sus putem aprecia că cele mai vechi 

vestigii descoperite în cursul cercetărilor de la Revărsarea–Cotul Tichileşti

aparţin unui orizont cultural ulterior locuirii Babadag din punctul Dealul

Tichileşti, dar contemporan cu fenomenul Basarabi şi cu necropola de la 

Stoicani şi anterior perioadei târzii a primei epoci a fierului.  

Datarea cât mai precisă a descoperirilor de la Revărsarea, cât şi a 

siturilor asemănătoare pe care le putem reuni sub denumirea de grupul

Stoicani, este foarte importantă şi în privinţa obţinerii unui terminus ante quem

pentru sfârşitul culturii Babadag.  

Deşi încă de la primul raport dedicat culturii Babadag, Sebastian Morintz 

menţiona descoperirea unor fragmente ceramice de tip Basarabi în contextul 

fazei a III-a a aşezării eponime, asocierea de ceramică Babadag13 şi Basarabi 

rămâne totuşi oarecum problematică. Într-una din lucrările dedicate 

fenomenului Basarabi, Alexandru Vulpe menţiona în zona Dunării de Jos 

descoperirea unor fragmente ceramice sau aşezări cu ceramică decorată în stil 

Basarabi la Babadag, Murighiol, Histria, Rasova, Hârşova, Grădiştea, Muchea, 

Şuţeşti, Vânători, Stoicani, Lunca, Mândreşti, Suceveni şi Orlovka14. Acestora le

putem adăuga descoperirile survenite ulterior acestui studiu de la Drăgăneşti, 

Ijdileni, Piscu15, Revărsarea–Cotul Tichileşti16 şi Satu Nou–Valea lui Voicu17.

În privinţa descoperirii unor fragmente ceramice Basarabi în aşezarea de 

la Babadag, planează o oarecare umbră de incertitudine. În cursul prelucrării 

celei mai mari părţi a materialului arheologic nu am întâlnit nici un fragment 

ceramic ce poate fi considerat de tip Basarabi. Este foarte posibil ca unele

decoruri realizate cu elemente imprimate în forma literei „S” să fi fost atribuite 

acestui fenomen, însă acesta poate fi considerat şi specific ceramicii Babadag 

fiind atestat în mai multe aşezări (ex. Niculiţel–Cornet, Revărsarea–Dealul

Tichileşti, Bucu–Pochină etc.). Anumite probleme ridică aşezarea de la Rasova–

Malul Roşu, unde Mihai Irimia menţiona descoperirea unei cantităţi mari de 

ceramică ce poate fi atribuită mai ales perioadei pre-Basarabi identificate la 

Popeşti, însă singurul fragment ceramic ce poate fi considerat cu siguranţă de 

13 Morintz 1964, 101.
14 Vulpe 1986, nr. cat. 6, 74, 78, 79, 108, 116, 122, 123, 135, 153, 180, 183, 184, 206, Abb. 19.
15  Brudiu 1991, 223 şi urm; Brudiu 1997, 143-148. 
16  Baumann 1995; Jugănaru 1996. 
17 Irimia, Conovici 1993.
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tip Basarabi a fost descoperit de autorul cercetării fără context arheologic, pe

malul platoului sudic erodat de ape şi încă necercetat18.

Publicarea vestigiilor hallstattiene de la Satu Nou–Valea lui Voicu a dat

ocazia cercetătorilor acestui sit, Mihai Irimia şi Nicolae Conovici, să facă unele 

precizări asupra raportului între cultura Babadag şi fenomenul Basarabi, 

căruia i-a fost atribuit un fragment de ceaşcă descoperit în nivelul hallstattian 

superior19. În opinia noastră acest fragment păstrează un decor care poate fi 

considerat specific culturii Babadag, care, deşi puţin frecvent, apare pe o serie 

de recipiente descoperite în aşezările de la Babadag, Garvăn, Jijila, Niculiţel 

sau Ţibrinu. 

O stratigrafie stranie o avem în cazul aşezării de la Piscu, unde 

Mihalache Brudiu menţiona existenţa unei locuiri a culturii Babadag, mai

sporadic în faza a II-a şi mai evident în faza a III-a, când a avut loc contactul cu o 

locuire de tip Basarabi20. Din păcate, această stratigrafie nu reiese şi din 

prezentarea materialului, autorul nu menţionează nici un fragment ceramic 

din faza I a bordeiului III, iar lotul analizat poate fi atribuit în întregime

fenomenului Basarabi, excepţie făcând un singur fragment decorat cu 

cercuri concentrice legate cu tangente21 asupra căruia nu este făcută nici o 

referire în text.

O suprapunere a unei locuiri de epocă Basarabi peste una a culturii 

Babadag este prezentată de acelaşi cercetător la Ijdileni22, în vreme ce în

aşezarea de la Suceveni, ceramica Basarabi nu se asociază în complexe închise 

cu ceramica de tip Babadag, ceea ce implică o succesiune cronologică între cele 

două manifestări culturale23.

În concluzie, putem observa că în momentul de faţă nu există o asociere 

într-un context arheologic clar al ceramicii decorate în stil Basarabi cu cea de

tip Babadag, cele două manifestări par a fi succesive în S Moldovei şi                  

18  Irimia 1974, 121 şi urm., fig. 18/1. 
19 Irimia, Conovici 1993, Fig. 10/7.
20 Brudiu 1991, 236.
21 Brudiu 1991, Fig. 11/9.
22  Brudiu 1991, 223 şi urm. 
23   Deşi încă inedite, datele despre locuirile hallstattiene din aceste situri au fost prelucrate în 

mare parte de A. Adamescu, de la Muzeul de Istorie Galaţi, care ne-a arătat materialul 

arheologic.
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NV Dobrogei, zonă în care apar şi necropole de tip Stoicani. Putem deci 

presupune că la momentul apariţiei fenomenului Basarabi la Dunărea de Jos, 

cel puţin în sudul Moldovei şi estul Munteniei, nu mai existau locuiri de tip 

Babadag, fapt demonstrat şi de lipsa ceramicii Basarabi în aşezările Babadag 

de pe Valea Ialomiţei24.

În acelaşi timp, grupul Stoicani reprezintă fără îndoială o schimbare în 

domeniul manifestărilor funerare începând cu sec. VIII a.Chr. (probabil a doua 

parte a acestuia) prin apariţia la Dunărea de Jos a unor necropole de mari 

dimensiuni organizate pe parcele şi reguli stricte de rit şi ritual25 spre

deosebire de perioada anterioară caracterizată de o atitudine complexă a 

populaţiilor Babadag faţă de defuncţi, bazată pe practici de depunere, 

descompunere şi manipulare a cadavrelor în cadrul aşezărilor26.

Revizuirea cronologiei grupului Ferigile, prin datarea celei mai vechi

faze la mijlocul sec. VII a.Chr. a generat un terminus ad quem pentru fenomenul

Basarabi27, cel puţin pentru aspectul din Oltenia. În acelaşi timp, datele 14C de la

Popeşti28 precum şi analiza cronologică a pieselor de metal din necropolele de la 

Basarabi, Balta Verde, Ostrovu Mare sau Vajuga–Pesac invocă o datare în linii 

mari în intervalul 800-650 a.Chr.29. Deşi pentru începutul fenomenului Basarabi 

s-a propus ca moment de început a doua jumătate sau sfârşitul sec. IX a.Chr., se 

pune problema la ce dată a apărut ceramica decorată în stil Basarabi la 

Dunărea de Jos? Deşi majoritatea descoperirilor de tip Basarabi nu sunt însoţite 

de elemente bine databile, acestea trebuie legate în opinia noastră de necropolele 

de la Stoicani, Orlovka–Kartal III şi Revărsarea–Cotul Tichileşti.

Aşa cum am văzut, este unanim acceptată o succesiune între faza clasică 

a culturii Babadag şi necropolele de tip Stoicani, fapt ce impunea o datare a 

acesteia din urmă încă de la începutul sec. VIII a.Chr. În opinia noastră 

împărţirea culturii Babadag în trei faze nu este susţinută de realităţile din 

teren, cele trei criterii stilistice stabilite de Sebastian Morintz nu rezistă unei 

analize bazate pe contextul arheologic al descoperirilor. Cele trei tehnici de

24  Renţa 2008. 
25 Ciocea, Chicideanu 1984.
26  Ailincăi, Miriţoiu, Soficaru 2003; Ailincăi et alii 2005-2006; Ailincăi, Constantinescu 2008. 
27 Vulpe 1977, 81-111.
28  Palincaş 2004-2005, 64. 
29  Vulpe 2001, 337 şi urm. 
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ornamentare (incizie, imprimare, canelură) sunt mai mult legate de decorarea 

unor anumite tipuri de vase şi nu reprezintă un indiciu cronologic, de altfel 

ele apar asociate în complexe închise şi niveluri arheologice30. În aceste

condiţii putem considera că manifestarea culturală de tip Babadag poate fi 

încadrată în întregime în orizontul cultural cu ceramică imprimată (în care              

S. Morintz includea doar faza a II-a), împreună cu grupele Pšeničevo, Insula 

Banului, Cozia, Saharna-Solonceni cu care, de altfel, este şi contemporană. 

Stratigrafia de la Babadag, cu cele şase niveluri de locuire identificate atât în 

cercetările vechi cât şi în cele recente, departe de a demonstra suprapunerea 

criteriilor expuse de Morintz, indică mai degrabă faptul că spre sfârşitul 

evoluţiei culturii Babadag se înregistrează o scădere considerabilă a frecvenţei 

decorării recipientelor, tipurile de vase şi de decor fiind în linii mari aceleaşi.  

Această situaţie poate determina şi o urcare a terminusului post quem

pentru necropola de la Stoicani în cursul sec. VIII a.Chr. şi nu la începutul 

acestuia aşa cum s-a presupus. În acest sens, importante sunt şi obiectele din 

metal descoperite în necropole. Deşi greu de încadrat tipologic, cele trei fibule 

conservate precar de la Stoicani pot fi atribuite atât tipului cu două resorturi şi 

placă triunghiulară asemănătoare exemplarelor descoperite la Revărsarea31 şi 

Kartal32 sau probabil tipului cu două resorturi şi placă în formă de clepsidră 

(Zweischleifige Bogenfibeln mit sanduhförmiger Fußplatte) (exemplarul din

mormântul 1) similare celor descoperite în necropola de la Selişte (Rep. 

Moldova), după cum a sugerat în repetate rânduri Al. Vulpe33.

Din necropola de la Kartal III mai provin două fibule, dintre care cea 

descoperită în mormântul 61 poate fi atribuită tipului cu două resorturi, 

romburi pe arc şi placă în formă de clepsidră34 (Zweischleifige Bogenfibeln mit

sanduhförmiger Fußplatte, variante mit doppelkonischen auf dem Bügel), care sunt

datate în Balcani la sfârşitul sec. VIII – prima parte a sec. VII a.Chr.35. Un alt

30   De altfel nu există în momentul de faţă situri ale culturii Babadag cercetate pe suprafeţe 

relativ mari care să fie caracterizate prin ceramică exclusiv incizată, imprimată sau canelată. 
31 Baumann 1995, 249, Pl. 10/5.
32 Brujako 2005, Fig. 3/5..
33 Vulpe 1979, 211-212; Vulpe 1986, 64 sqq.; Vulpe 1987, 481, Abb. 1.
34 Brujako 2005, Fig. 3/3; Brujako 2008, Fig. 2/4.
35  Gergova 1987, 44-45; Vasić 1999, 63-65. 
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exemplar aparţine tipului cu un resort şi nodozităţi simetrice pe arc36

(Einschleifige Bogenfibeln mit Bügelkugeln), corespunzătoare variantei B a tipului 

A I3 după Diana Gergova, cercetătoarea bulgară propunând o cronologie 

cuprinsă între sfârşitul sec. IX şi sec. VIII a. Chr.37.

Alături de cele trei fibule, din necropola de la Kartal III provin şi cinci 

aplici în forma cifrei „8”, descoperite în mormintele 61 şi 6438. Astfel de obiecte

au, se pare, o perioadă de circulaţie destul de mare, fiind prezente atât în 

depozitul de la Domăneşti II (Br D)39 cât şi în mediul culturii Saharna-

Solonceni (necropola Saharna I, aşezările Saharna Mare, Solonceni–Hlinaja)40,

cât şi în înmormântările târzii ale culturii Černogorovka de la Ostradnyj II şi 

Knjazevo41.

Din cele de mai sus se poate observa că obiectele de metal care se 

pretează la o analiză cronologică mai fină, descoperite la Stoicani, Revărsarea 

şi Kartal III, indică o perioadă legată mai mult de a doua jumătate a sec. VIII şi 

prima parte a sec. VII a.Chr. În ciuda acestui fapt este posibil ca ceramica în

stil Basarabi să fi apărut mai devreme în zona Dunării de Jos, aceasta 

regăsindu-se atât în spaţiul pruto-nistrean (aspectul Şoldăneşti)42 cât şi spre 

bazinul Niprului în mediul culturii Žabotin43.

În privinţa etapei finale a culturii Babadag, trebuie să menţionăm că în mai 

toate cazurile sfârşitul culturilor cu ceramică imprimată este considerat ca fiind 

marcat de apariţia fenomenului Basarabi. În cazul culturii Babadag s-a 

menţionat încă de la început că faza a III-a este contemporană cu acest stil 

ceramic, însă, aşa cum am arătat, nu deţinem până în prezent date despre un 

context arheologic clar în care cele două manifestări culturale să apară asociate. 

În opinia noastră, apariţia fenomenului Basarabi la Dunărea de Jos, asociat cu 

necropolele de tip Stoicani, au determinat sfârşitul culturii Babadag cel puţin în 

36 Brujako 2005, Fig. 3/4.
37 Gergova 1987, 24-25, Taf. 2/34.
38 Brujako 2008, Fig. 2/3; 3/3.
39  Petrescu-Dîmboviţa 1977, Pl. 45/13-14. 
40 Kašuba 2000a, Fig. 27/8, 19, 21-23.
41 Dubovskaja 1997, 300-301, Abb. 11/6d, 8.
42  Meljukova 1956, 39 şi urm.; Meljukova 1958, 52 şi urm; Meljukova 1961, 46 şi urm.; Kašuba 

2000b; Kašuba 2003, 204 şi urm. 
43 Kašuba 2007, 369-380; Kašuba 2008b, 37-50; Daragan, Kašuba 2008, 40-73.
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E Munteniei, S Moldovei şi NV Dobrogei, unde locuiri cu ceramică în stil 

Basarabi urmează pe cele Babadag, acest moment fiind însă greu de presupus în 

date absolute. În opinia noastră o datare în jurul datei de 800 a.Chr. este credem 

noi prea timpurie, aceasta fiind data relativă a primelor manifestări de tip 

Basarabi în aria iniţială de formare, şi din aceste motive considerăm necesar 

luarea în calcul a unui decalaj cronologic până la răspândirea stilului Basarabi în 

NV Mării Negre. Aşa cum am văzut, cele mai multe elemente de datare 

absolută din necropolele de tip Stoicani (în a căror aşezări s-a descoperit şi 

ceramică Basarabi44) converg spre a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate 

a  sec. VII a.Chr. reprezentând etapa finală a stilului Basarabi. Din aceste motive 

considerăm mai indicată o datare a siturilor cu ceramică Basarabi din zona 

Dunării de Jos începând cu o dată aflată pe la mijlocul sec. VIII a.Chr., situaţia 

fiind apropiată de cea din Transilvania unde majoritatea descoperirilor atribuite 

fenomenului Basarabi pot fi încadrate cronologic de la mijlocul sec. VIII până la 

jumătatea sec. VII a.Chr.45.

Probleme referitoare la încadrarea culturală ridică aşezările de la 

Novosel'skoe şi Orlovka–Kartal II, unde deşi unele forme ceramice pot fi 

atribuite culturii Babadag, poziţia lor stratigrafică este uşor neclară. În 

aşezarea de la Novosel'skoe, ceramica din gr. 1 şi 746 este asemănătoare cu cea 

a culturii Babadag, la care s-ar adăuga un fragment de vas bitronconic47.

Alături de acestea de aici provine şi un fragment ceramic decorat în manieră 

Cozia (gr. 2/1997)48, o ceaşcă şi un vas bitronconic49 asemănător cu o parte din 

vasele descoperite în necropola de la Sboryanovo50 sau Răcătău51 datate

anterior sec. VIII a.Chr. Aşezarea de la Orlovka–Kartal II pare însă a fi avut o 

evoluţie mai îndelungată, dovada fiind descoperirea aici a numeroase 

44   Excepţie face chiar necropola de la Stoicani, dar probabil aşezarea de care ţine nu se afla în 

punctul Cetăţuia, ci probabil într-o altă zonă încă necercetată. 
45  Ursuţiu 2002, 73 şi urm. 
46  Brujako, Jarošević 2001, Fig. 20/2-5; 33/1-11. 
47  Brujako, Jarošević 2001, Fig. 22/3. 
48  Brujako, Jarošević 2001, Fig. 28/1. 
49  Brujako, Jarošević 2001, Fig. 27/1; 29/3; 32/3. 
50 Stoyanov 1997, Tab. 1-4; 8-11.
51  Căpitanu 1997, Fig. 1/1-4. 
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fragmente ceramice în stil Basarabi52. Din complexele 10, 11, 15, 16 cât şi din 

strat provin puţine fragmente ceramice53 ce pot fi atribuite grupului Cozia sau

culturii Babadag, apariţia lor în complexe separate (în ambele situri) sugerează 

o poziţie cronologică anterioară locuirii de epocă Basarabi şi a necropolei de la 

Kartal III.

Apariţia fenomenului Basarabi marchează în acelaşi timp şi sfârşitul 

orizontului cu ceramică canelată din Muntenia, în acest sens menţionăm 

situaţia de la Popeşti unde stratul Ha II (cu ceramică Basarabi) suprapune 

straturile Ha I 1 şi Ha I 2 (pre-Basarabi cu ceramică canelată) datate în sec. X-

IX a.Chr.54. Interesante în acest sens ar fi fost publicarea materialelor Basarabi

de la Dridu–La Metereze55.

Dacă prezumţia noastră este corectă, acest lucru ar putea însemna o 

prelungire a existenţei culturii Babadag în Muntenia şi S Moldovei, dar şi a 

grupului Cozia şi în prima jumătate a sec. VIII a.Chr. aşa cum se poate observa 

în cazul culturii Saharna-Solonceni al cărei sfârşit este marcat de apariţia 

aspectului Şoldăneşti-Selişte dar şi în cazul culturii Pšeničevo care îşi continuă 

existenţa şi în sec. VIII a.Chr., aşa cum o demonstrează  cel puţin descoperirile 

din dolmenul de la Dolni Glavanac56.

Este posibil ca în interiorul Dobrogei, manifestarea de tip Babadag să îşi 

fi continuat existenţa. O serie de descoperiri pot fi considerate reprezentative 

pentru sfârşitul acestei culturi (cu o frecvenţă redusă a aplicării decorului), şi 

aici mă refer la nivelurile superioare ale aşezării eponime, la locuirile de la 

Enisala–Palanca şi Luncaviţa–Valea Joiţei şi probabil şi cea de la Canlia–Gura

Canliei. De altfel, din primele trei situri menţionate provin trei fibule ce 

sugerează o perioadă mai recentă. 

Oricum chiar dacă acceptăm o existenţă a culturii Babadag în Dobrogea 

şi în sec. VII a.Chr., datare condiţionată de încadrarea cronologică a fibulei cu 

52  Vančugov, Niculiţă, Sîrbu, Cojocaru 1999, Fig. 7/1; Vančugov, Niculiţă, Sîrbu, Bârcă 1999, 

Fig. 23/1-5; 25/1-11; 26/1-8.
53  Vančugov, Niculiţă, Sîrbu, Bârcă 1999, Fig. 32/1-6, 8-10; 33/1-2. 
54  Vulpe 2004-2005, 22 şi urm.; Palincaş 2004-2005, 55-64. 
55  Renţa 2008, 99. 
56 Nekhrizov 2000.
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scut beotic de la Babadag57, următoarea limită ar fi trasată de momentul 

colonizării greceşti. Cele mai timpurii urme de locuire greceşti de la Orgame 

datează din a doua jumătate a sec. VII a.Chr.58. La această dată nu mai avem 

nici un argument pentru a documenta existenţa culturii Babadag. 

Problematică rămâne forma de manifestare a populaţiei autohtone din Dobrogea 

actuală în vremea colonizării greceşti. 

57  Jugănaru, Ailincăi, Ţârlea 2004. În momentul de faţă nu cunoaştem cu exactitate contextul 

descoperirii acestei fibule din aceste motive nu putem să excludem posibilitatea ca aceasta 

să nu aparţină locuirii Babadag, ci unei etape ulterioare. 
58   Mănucu-Adameşteanu 1992, 57. Autoarea datează ceramica cea mai timpurie de la Orgame „cel 

mai devreme la hotarul dintre penultimul şi ultimul pătrar” al sec. VII a.Chr. 



THE BEGINNINGS OF IRON AGE IN DOBRUDJA.

THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT REVĂRSAREA, 

ISACCEA, TULCEA COUNTY

– Abstract –

I. GEOGRAPHICAL LOCATION

Dobrudja is a region of vast morphogenetic complexity. Here the newest

and oldest relief in Romania intertwine: quaternary Danube Delta with the

Hercinic Mountains of Măcin. 

Geographically, Dobrudja can be divided into four areas: northern,

middle, southern – delimited by Hârşova–Midia Cape line – and the Danube

Delta and Razim-Sinoie lagoons.

In its turn, Northern Dobrudja can be divided into three geological

sectors: the Hercinic Massif of Măcin, the Hills of Tulcea and the Plateau of 

Babadag. From the geomorphological point of view, in Tulcea’s Triasic area,

two separate regions were identified: the Hills of Niculiţel and the Hills of 

Tulcea. This area, especially the region around the Danube, is scattered with

large but shallow lowland lakes. The largest lakes are L. Crapina (29.4 sq. km)

and L. Jijila (12.3 sq. km); other lakes: L. Pietrei, L. Rotund, L. Somova, etc.

The sites analyzed by us in this paper are located on two promontories

adjacent at the west to Revărsarea (Issaccea town, Tulcea County), 

neighbouring National Road 22 between towns Tulcea and Galaţi and 

flanking the road to Tichileşti Sanatory. The area is situated in the direct 

vicinity of L. Pietrei at the north and is guarded by high steep hills at the east

(Asan Hill – 202.8 m, Ulucii Hill), west (Mimnia Hill – 139 m) and south

(Cornetul Oglinzii Hill – 293.6 m), thus dominating the Danube area.

In this context, we need to mention that one of the most important fords

on the river, less than 1 km wide, is at present-day Isaccea.

II. EARLY AND MIDDLE IRON AGE SITES IN NW DOBRUDJA

North-eastern Dobrudja has been intensely investigated by

archaeologists, especially after WWII. Though attention focused mainly on

ancient (such as Troesmis, Dinogetia, Noviodunum fortresses, the basilica
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from Niculiţel, the rural Roman settlements at Greci, Niculiţel or Teliţa, etc.) or 

medieval (St. Atanasie Church at Niculiţel) remains, numerous prehistoric 

sites were identified and investigated along the areas in this region.

Investigations in the sites that can be ascribed to EIA intensified in

Dobrudja especially after the start of excavations at Babadag (1962), even if the

first concrete information about EIA remains at the Lower Danube circulated

since the early ‘50s. In this context, though not situated in Dobrudja, the first

settlement from Babadag culture was investigated by Mircea Petrescu-

Dîmboviţa in 1946 and 1948-1949 at Stoicani–Cetăţuie. In 1943, the team at

Dinogetia archaeological site identified the settlement from Garvăn–Mlăjitul 

Florilor that was investigated later, in 1957, and brief results were published

shortly, the authors of the report considering that pottery presented all the

characteristics of EIA and proposed ample excavations, especially as North

Dobrudjan EIA is almost unknown.

After a rather long period of time following this report, investigations

were carried out at Tulcea–Dealul Taberei. The archaeologists found a

Hallstattian dwelling alongside Getic, Roman and medieval remains.

The first ample research in EIA sites took place in 1988, when a gas

pipeline crossing all Dobrudja from north to south was installed and rescue

excavations were made at Niculiţel–Cornet and Teliţa–Amza. The interventions

repeated in 2000.

The rescue excavations from Revărsarea–Dealul Tichileşti and Cotul

Tichileşti in 1990 were also occasioned by the installation of a gas pipeline.

Shortly afterwards, the systematic investigation at Garvăn–Mlăjitul Florilor

(1992, 1994-1995) began.

In 2001, archaeological research began at Jijila–Cetăţuie and continued

in 4 campaigns (2001, 2003-2005). The results were published in a

monograph in 2008.

Another series of materials comes from isolated finds or from objectives

researched for the purpose of studying other historical periods (Isaccea–

Noviodunum, Luncaviţa–tell); other contributions were made on the occasion of

surface investigations that led to the identification of several sites, such as

those from Isaccea (Cariera Flam, Suhat), Somova or Luncaviţa (Valea Joiţei),

followed in some cases by excavations.



130 Sorin-Cristian Ailincăi 

III. EARLY IRON AGE SETTLEMNT AT DEALUL TICHILEŞTI

1. Introduction

The installation of a methane gas pipeline between Isaccea and Jijila

(Tulcea County) required several rescue investigations in 1990 at the west of

Isaccea, between Revărsarea and Rachelu. Two sites situated in the immediate 

vicinity of Ghiolul Pietrei, close to Tulcea – Galaţi National Road 22, were 

partially investigated, on both sides of the road leading to Tichileşti 

Sanatorium.

Archaeological research in July 20 – Sept 10, 1990 at Dealul Tichileşti led

by G. Simion brought to light important remains from the EIA, Roman Age,

and even the medieval age. Part of the research results was published.

2. Archaeological investigations materialized in the digging of three

sections (S I, II, III), where traces of dwellings that could be ascribed to

Babadag culture were found. Stratigraphy is unitary, with little oscillations

over the entire investigated area. Thus, the archaeological layer (0.40-0.45 m)

was uncovered under the 0.35-0.40 m thick vegetation layer, directly

overlapping the sterile oil.

In the 670 sqm investigated area, 28 archaeological complexes were

found. All of them could be assigned to EIA. They are located especially in the

central and western part of the site. 18 of them are round- or oval-shaped pits

of various sizes, dug vertically or obliquely. Other 10 can be considered

dwellings; they are oval or approximately rectangular in shape.

Unfortunately, like in the case of most investigations carried out in

Babadag culture settlements, the excavation strategy mainly relied on

stratigraphic probing of the sites to the detriment of studying more extensive

areas in order to better understand the layout of the inhabited space.

Nevertheless we can assume that the complexes noted as dwellings no: 1/S I,

3/ S I, 1/S II, 2/S II, 4/S II, 1/S III and 2/S III may represent possible traces of

hut-like dwellings, of oval or rectangular shape.

Overall, with some exceptions, these dwellings were relatively small. In

many cases there were no pole holes. The huts identified in Babadag culture

sites were mostly oval or elongated in shape, and more rarely circular or



The Beginnings of Iron Age in Dobrudja. The Archaeological Research at Revărsarea (...) 131

rectangular. Under these circumstances, we can assume that these dwellings

were set up by placing a light roof (probably reed or rattan) over the hole, on

wooden frames tied in the upper part and fixed in the ground by large rocks

or just buried in the soil. It’s possible that oval or almost round huts had a

conic overstructure that created ampler space. Built from the same raw

materials, fixed on beams tied at one end, these huts may or may not have had

a supporting pole.

Human bones in settlements. In pit 2/SIII a complete human mandible

was found, in fragile state. It was probably from an elderly female. Such

“macabre” finds became common and rather numerous in the light of new

studies and investigations, including both complete skeletons in anatomic

connection, incomplete and disconnected skeletons and simply skulls or

members. Documented situations so far indicate practices of exposure,

decomposition and manipulation of human remains, pointing out that these

human communities had a complex funerary ritual.

3. The archaeological material found during the 1991 campaign at

Revărsarea–Dealul Tichileşti was subject to exhaustive study. The article

published in 2010 revealed information only about part of the material that

was previously selected by the author of the research, but due to an

unexpected conjecture we have come into possession of the rest of the mobile

inventory. Thus, compared to the previous publication of investigation results

for 177 artefacts (163 ceramic recipients, 12 spindle weights and 2 fibulae), the

lot analyzed now consists of 713 artefacts out of which 685 are ceramic

recipients, 14 clay artefacts, 2 stone artefacts and 2 iron fibulae.

Pottery. The lot of pottery we analyzed is made of 695 pottery vessels,

most of them fragmentary. They were selected according to unitary criteria

applied on the entire archaeological material discovered.

Typological considerations. Rather recently, Peuce journal has published a

synthetic study dedicated to the pottery found in the Dobrudjan sites ascribed

to Babadag culture. On this occasion, considering several common criteria, we

have identified 10 categories of pottery artefacts, noted from A to J, also

divided by technological features, size and ratios into 33 subcategories and
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110 types. In the same study we also established a certain typology based on

the type of symmetrical movement of the decoration applied on the vessels.

From the pottery lot found during the archaeological investigation in

1990 at Revărsarea–Dealul Tichileşti we could separate only part of the pottery

categories specific to Babadag culture (A – amphorae, B – mugs, C – cups, E –

bowls and F – kitchenware).

Though sometimes nonusable due to the state of fragmentation of the

material, our typology is meant to obtain comparative data from the sites of

Babadag culture. Thus, besides the presence of a certain type of vessels at

several sites, we can also establish a comparison with the frequency of

occurrence of pottery categories. Overall, we notice the very high percentage

of A-B vessels (40.29%), followed by category E (25.18%), and, at close

distance, by category F (24.89%). Cups (category C) are the least represented

(only 9.64%).

Decoration style. From the overall lot of pottery from Revărsarea–Dealul

Tichileşti we were able to identify that 216 (31.08%) vessels were decorated by

at least one of the techniques specific to Babadag culture: incision, dots,

stamping, and grooves.

We classified 122 decorated vessels in category A, representing 43.57%.

Decoration bands were applied in most cases at the connection line between

the neck and the body or even on the shoulder. In fewer cases, the decorated

area was extended toward the maximum girth. There was only one case of a

decoration band placed vertically on the neck, a rather rare situation for

pottery attributed to Babadag culture.

Overall, we noticed only eight cases of exclusive use of type II.B.2

incised patterns; undoubtedly, in the pottery found at Dealul Tichileşti,

stamped patterns associated or not with incised motifs was preferred on

amphorae, as it occurs in 99 cases. Among types of decoration, type II.A.4

bands were very numerous (46 cases), with variants II.A.4-1, II.A.4-2, II.A.4-3

and II.A.4-4; second most frequent decoration (12 cases) was type VI bands,

most of the times combining stamped and incised motifs. Type I, II.A.2, II.B.1,

II.B.2, IV, V stamped decorations or decoration bands are less frequent. The

fragmentary state of some pottery pieces didn’t permit the identification of the

type of decoration.
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Lines of dots were used especially to make delimitation bands (type I) or

around prominences. There is only one case where lines of dots are used

together with a type II.A.1 grooved band.

The cups (category C) are another category of ceramic very often

decorated. Here the decoration is also placed in the middle section of the

vessel or at the connection between neck and body; in some cases, some form

of embellishment of the handles was also noticed. In nine cases, exclusively

incised motifs were used to make type II.A.1 and II.B.1 patterns. In other

cases, stamped motifs were used to make type I, II.A.1, II.A.2, II.A.4 and II.B.2

bands.

The most frequently used motifs in the decoration of cups from Dealul

Tichileşti were type I bands, made of dots. We also found three fragments

decorated with type II.A.I grooved motifs.

The third pottery category is bowls (category E), where practically 28%

of the artefacts are decorated. Bowls decorated by oblique or vertical grooves

(type II.A.1-1 or IIA.1-2 decorations) on the margin are specific to Babadag

culture (39 cases). This decoration appears only on bowls we included in E1-1

type. The body of a small vessel that we included in E2-1 type was decorated

by horizontal grooves (type II.A.1-1.a.4 decoration).

In 11 cases we noticed decoration made by stamping and incision on

both the interior and exterior of the bowls. Most of the bands have translation

motion, types II.A.2-3-2, II.A.1-2.a-2, II.A.4-3.a-2, II.A.4-4.c-2; in two cases,

there are traverse or vertical reflection bands, types II.B.1 or II.B.3. In two other

cases we identified the application of type VI.A.1 decoration bands.

Due to their large opening and visibility of the interior, bowls are the

only recipients decorated inside. The two cases of such decoration use type

II.B.2-1.b-1 bands under the margin and in other two cases rows of oblique

lines were applied on the margin (type II.A.1-2 decoration).

Though the least decorated, we identified type II.A.1 bands on category F

vessels made by incised oblique lines, and type II.A.2 in the upper part of the

vessels or even on the margin.

After studying the pottery found at Dealul Tichileşti site, we could notice

an association between the decoration technique and the type of vessel. Thus,

on the whole, we found that stamped decoration was mainly used on category
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A vessels, while grooved decoration was applied mainly on bowls (category

E). We can verify this situation in various sites ascribed to Babadag culture.

Clay tools

Clay was molded into vessels, but also into various objects serving

different purposes. Spindle whorls are the most frequent clay tools. 13 spindle

weights of varied shapes were found at Dealul Tichileşti site. 12 of them are the

shape of truncated bicones, more or less flattened, and only one piece, found

in fragments, is cone-shaped. The latter was decorated with type II.B.1-2

pattern made of incised lines overlapping a dotted delimitation line.

Another clay tool we found is a ceramic fragment showing traces of

abrasion, especially on the narrower part. This instrument was probably used

to polish vessels; this action made the tool round-shaped.

Stone artefacts

The study of the stone artefacts hasn’t so far been a major pursuit of

researchers that dedicated their activity to studying Babadag culture. The

finds at Dealul Tichileşti are limited to only two polished stone artefacts that

could be grinding balls or stone hammers.

Iron fibulae

Two iron fibulae were found at Dealul Tichileşti, datable to 10th-9th c. BC,

thus enriching the data we have on iron metallurgy at the Lower Danube

while also providing very important information regarding the chronology of

the site.

4. Analysis of archaeozoological remains

66 such fragments were recovered from Tichileşti. All of them are bones 

from vertebrates that we can group into four categories: a) Teleostei; b) turtles

(Chelonii); c) birds; d) mammels.

a) Teleostei are represented by two bone fragments: one from the

hyomandibular bone of a middle-sized 1.5-2 kg fish, and another from a

preopercular bone of a smaller fish; both fish are almost certain part of

Cyprinidae family, very likely of Cyprinus Carpio species.
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b) The Chelonii are represented by a single bone fragment from the

lower part of the shell with three marginal plates and two costal plates closely

tied to each other, but with still visible sutures of a land turtle (Testudo graeca

ibera).

c) Parts of a lower left member (wing), representing a fragmentary

humerus, a complete radius and an almost complete metacarpal are the

remains of birds (Aves); the fragment belonged to a bird with big but very frail

wings. We believe it was a big heron.

d) Mammals (Mammalia). Almost all of the remains are from mammals,

including the ones whose origin couldn’t be determined exactly. Bones from 8

different species were found: cattle (Bos taurus), swine (Sus domesticus), sheep

and goats (Ovis aries and Capra hircus), horses (Equus caballus) and dogs (Canis

familiaris) as domestic animals and red deers (Cervus elaphus) and boars (Sus

scrofa ferus) as wild animals.

5. Chronology

Archaeological research in south-eastern Romania since the first half of the

20th century has documented the existence of several archaeological sites that

could be ascribed to EIA. Of special significance for our knowledge of this historic

period was the investigation from 1962, at Babadag. Based on the stratigraphic

observations made here, S. Morintz established in a series of articles the general

characteristics and the chronological evolution of what we understand today by

Babadag culture. In Morintz’s opinion, Babadag culture evolved along three

phases defined by certain stylistic pottery features. Thus, he considered

conclusive for the pottery ascribed to phase I the analogies with incised

decoration from layer VII b2 from Troy, which he dated to the 11th c. BC. The

duration of this phase with incised pottery was limited to the beginning of the

layers with stamped decoration, which Morintz dated to the 10th -9th c. BC.

Phase III was considered to have evolved at the same time with Basarabi

phenomenon and was dated to the 8th c. and the first part of the 7th c. BC

(Morintz 1964; Morintz 1987).

This timeline was applied by all researchers who dedicated their work to

the study of Babadag culture, sometimes to absurd extent. Thus, in most cases,

the pottery ”exhibited” on the pages of the specialized publications was
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classified only by their decoration technique, without considering the context

of the find and the associations of artefacts.

This is the case of Revărsarea–Dealul Tichileşti site, too. G. Simion, the

author of the archaeological investigations, proposed dating the site starting

from the end of the Bronze Age (Coslogeni culture) all the way through the

three phases of Babadag culture. Thus, a relatively small single layer

settlement is dated to a very ample interval. This means that some pits were

used for about one hundred years, especially as we don’t recognize from the

illustrations any typical pottery material ascribed to Coslogeni culture or

incised artefacts ascribed to phase I of Babadag culture. S-shaped patterns that

the author attributed to phase I of Babadag culture are found in association

with stamped pottery from Babadag and Niculiţel–Cornet, which S. Morintz

initially attributed to Basarabi culture in the settlement at Babadag. When

ascribing complexes to phase III of Babadag culture based on the absence of

decoration on pottery, we need to take into consideration that only some of

the vessels were not decorated, therefore the existence of decoration-free

vessels doesn’t necessarily imply their dating to phase III of Babadag culture.

Thus, such dating to a long period of time is contradicted by exposing

finds depending on their context, where we can notice associations between

various decoration techniques. From the illustrations annexed to this study,

where we have tried and exhaustive presentation of the archaeological

material, we can see that there is only one complex (S III/pit 6) with a

relatively large quantity of archaeological material that didn’t include

stamped pottery.

As noticeable in the analysis of the pottery, stamped decoration was

dominant in this site, maybe even in a more significant ratio than at other sites

such as Jijila, Niculiţel–Cornet, Garvăn–Mlăjitul Florilor or Suceveni.

We also need to emphasize that stratigraphic layers overlapped in

settlements dated to the Iron Age in a single case: in S III, floor of dwelling no.

1 was perforated by pit no. 2. This situation argues in favour of the idea of

habitation in a single chronological sequence which, in our opinion,

corresponds to phase II, according to Sebastian Morintz chronology.

Undoubtedly, the site from Dealul Tichileşti can be chronologically

framed within Babadag culture period, corresponding to the existence of early
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Hallstattian cultures with stamped pottery in SE Europe, such as: Pšeničevo, 

Insula Banului, Cozia or Saharna-Solonceni, which can be dated to 10th-8th c.

BC, or even early 7th c. BC.

The presence of two pottery fragments with stamped decoration specific

to Cozia group (Pl. 47/8; 58/1) is also eloquent to this effect. Such motifs

appear in several Babadag culture sites, such as Stoicani–Cetăţuie, Bucu or

even Babadag–Cetăţuie.

The rather recent publication of research results from Suceveni–Stoborăni

is important for this new chronological clue. So far this is the most northern

site with Babadag type pottery, and the closest to Cozia group areal. Despite

the rather numerous pottery material, no Cozia type decoration motifs were

identified. This, together with the high occurrence of exclusively incised

pottery (but found together with stamped pottery), seems to indicate the

delimitation of two stamped pottery horizons at the Lower Danube. The first

horizon may be considered prior to Cozia group formation and is

characterized by high occurrence of incised decoration (see the sites at

Suceveni–Stoborăni, Vânători, Platoneşti–Valea Babii, Garvăn–Mlăjitul Florilor,

Niculiţel–Cornet, etc.), while the second horizon, contemporary with the

emergence of Cozia group, is characterized by increased frequency of stamped

motifs, like in the case of Revărsarea–Dealul Tichileşti site, or Bucu–Pochină,

Stoicani–Cetăţuie, one or several layers at Babadag, Teliţa–Amza etc.

This relative chronology, already supported by certain elements, could

be confirmed or denied by the exhaustive publication of the archaeological

materials found at Babadag sites and by the appearance of several absolute

dating elements (artefacts with precise dating and radiocarbon dating).

Practically, the only elements of absolute chronology at Revărsarea–

Dealul Tichileşti are the two iron fibulae, both found in association with

stamped pottery. The two artefacts have several analogies, indicating a rather

long period of usage (10th-9th c. BC). However, in a rather recent study

dedicated to fibulae with spheres on the bow, relying especially on the re-

dating of Sborjanovo necropolis (which we don’t completely support), Maja

Kašuba dated this type of fibula to the second half of the 10th -9th c. BC. This

chronology would place the site at Dealul Tichileşti to a period subsequent to

the stamped pottery horizon, probably to the 9th c. BC.
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IV. MIDDLE IRON AGE FINDS AT COTUL TICHILEŞTI

1. Introduction

The archaeological site at Cotul Tichileşti is situated between Revărsarea and 

Rachelu, in the vicinity of the national road connecting Tulcea to Galaţi. It spreads 

over an area of approx. 5 ha and is actually a loess promontory on the tall

southern shore of Crapina Lake, in the immediate proximity of another archaeo-

logical site ascribed to Babadag culture, known as Dealul Tichileşti (Fig. 1/1-2).

The purpose of the investigations performed at this site in 1990 by

Victor H. Baumann was to rescue the archaeological information threatened

by excavations for a methane gas pipeline. The investigations consisted of two

T-shaped sections that were extended in some cases by side areas. The results

obtained were published later, as finds from the First and Second Iron Age,

Roman Age and Early Medieval Age were identified in this site. The

emergence of new data on the evolution of the Early Iron Age in the Lower

Danube region, as well as the recent review of the material resulted from the

archaeological excavations at this site make us come back with new details on

the Hallstattian remains from Revărsarea–Cotul Tichileşti.

2. The Iron Age finds

Though not very extensive, the archaeological investigations at this site

brought to light both traces of habitation over several ages and a necropolis

that can be ascribed to the Iron Age. By analyzing the finds, the author of the

investigations mentioned three chronologic sequences of the settlement from

the Iron Age, but they are not clearly differentiated in stratigraphy, nor

convincingly illustrated by the archaeological material. Thus, in Victor H.

Baumann’s opinion, the oldest testimonies belong to the fluted pottery horizon of

phase III of Babadag culture. Despite this information, the argumentation is

continued by mentioning the discovery of several Basarabi type pottery

fragments in association with fragments that belong to a pottery category that we can

now define as post Babadag III.

The fragments of two vessels decorated in Basarabi style were

discovered in Dwelling #1, investigated in S II. The pottery they are associated

to, even though it can be typologically ascribed to Babadag culture, differs in

composition of the paste, type of firing and aspect. In the collections of Tulcea
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History and Archaeology Museum we could identify few ceramic fragments

found at Cotul Tichileşti that can be ascribed to the Early Iron Age. However,

the shapes that we could graphically reconstruct are common and with little

variation, as they are mainly bowls, kitchenware, amphorae and cups. After

studying these recipients, we incline to share the opinion of the author of the

investigations on dating the entire lot of materials to a post-Babadag stage,

maybe immediately after the settlement at Dealul Tichileşti.

Another extremely interesting find is the Iron Age necropolis, identified

in the southern part of the promontory and partially investigated (four

inhumation burials) in S I, sq. 3-15. Even though we couldn’t establish the

exact inventory of every tomb, the situation is as follows: T #1 – the dead was

laid flexed on the right side, aligned NNE-SSW (the head to SSW). Upper

limbs were flexed from the elbow, palms to the chin and lower limbs slightly

flexed from the knee. A bowl fragment – that is presented as whole in the

original drawing – and a small sandstone plate were found here. In the same

square, two cup fragments and the upper part of an amphora were also found,

and they were probably taken out of the same burial site or from a similar

complex that had remained unnoticed during the investigation. The skeleton

was of an adult male (18-20 years of age) of average height (164 cm). T #2 – its

pit was rectangular. The dead was flexed on the right side, aligned NNW-SSE.

Both upper and lower limbs were strongly flexed. Near the head, a small

brown-yellowish amphora was placed, and an iron fibula in poor state was

found in the area of the lower jaw. The skeleton belonged to a 162 cm tall

mature man, as calculated based on the length of the humerus. T #3 – was

affected by later interventions. Like in the previous cases, the pit was

rectangular and the dead was flexed on the left side aligned NNE-SSW. The

inventory consists of a small one-ear cup (Fig. 4/10). The skeleton belonged to

a 165 cm tall mature female (55-60 years of age). T #4 – the deceased was laid

in a rectangular pit, but in a different position than the other bodies, aligned

NNE-SSW. Thus, the upper part of the body seems to suggest an extended

burial on back, and hands on the abdomen. The lower limbs were probably

flexed with knees up; their initial position changed due to putrefaction. Near

the skull, a small amphora was found; it’s likely that this was the funerary

inventory. The skeleton belonged to an adult woman (25-30 years of age), 161

cm tall.
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A special discovery was made in the open side area from S II, sq. 21-22,

where, at 1.65 m deep, an oval pit of an inhumation burial was found, disturbed at

the ends by the setup of later dwellings. It contained a “slashed” human skeleton,

outstretched, aligned SW-NE. Near the legs there was a mug that the author of

the investigation attributed to phase III of Babadag culture, and a clay object

that was taken for a ceramic burnisher. We think the initial dating based on this

recipient is incorrect, as much better analogies appear, for instance, in the

necropolis at Stoicani in T#35 and T#56. The skeleton was incomplete and

fragmented (Fig. 5/4) due to later interventions and belonged to a 162 cm tall

mature male (35-40 years old), as calculated based on the length of the humerus.

The author of the investigations ascribes this complex to phase III of

Babadag culture by making comparisons with the macabre finds in Babadag

culture settlements. At first, we shared this opinion (probably suggested by S.

Morintz), but a closer analysis of the situation points out that the tomb can be

assigned to the above-mentioned necropolis. Thus, the “slashed” look of the

skeleton is due, as the author of the investigation himself stated, to the setup of

later dwellings. The layout of the bones, as recorded in the drawing and in the

photo, is likely to suggest the extended burial on back, which is also supported

by the fact that the lower left limb is in normal anatomic connection. The

inclusion of this complex in the Hallstattian necropolis is also supported by the

similar SW-NE alignment of the dead (head to SW). The rather long distance

between T#1-5 and T#6 points out to the existence of a significantly large

necropolis, probably laid out in plots, but was little investigated in the two

sections researched in 1990.

3. On the chronology of First Iron Age findings

The data regarding the habitation of the Iron Age are relatively limited

and, in some cases, stratigraphically unclear. However, there are several facts

supporting the existence of two chronological sequences of habitation. Thus,

phase I is especially represented by the two Basarabi type vessels from

dwelling no. 1, associated with pottery that can be ascribed to the post-

Babadag period, while the next phase can be dated to the 6th c. B.C.; this dating

is supported by the existence of the Corinthian aryballos fragment, but also by

the amphorae fragments from Chios and Lesbos.
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This situation also raises some questions regarding the ascription of the

necropolis to one of the two settlements. Since they were published, the tombs

discovered here were considered similar to those from Stoicani. Published in

two separate articles, as a result of the archaeological campaigns in 1946, 1948-

1949 and 1971, 60 tombs with 63 individuals (there are three cases of double

burials) were investigated in the necropolis at Stoicani. The cemetery consisted

exclusively of inhumations: the dead were laid flexed on the right side (except

for T#10b and T#17, where the skeletons are laid on their left side), most of

them with their head aligned SSW and SSE. On these issues, the similarities

between the necropolis at Revărsarea and the one at Stoicani are obvious. 

Other analogies can be found regarding the shape of the pit, but also the

inventory objects.

In time, many hypotheses were issued regarding the Iron Age necropolis

at Stoicani, but the chronological limits and its cultural assignation haven’t

been completely solved. At first, Mircea Petrescu-Dîmboviţa distinguished 

two chronological phases of the necropolis. The old phase was characterized

by the one-handle cups, small amphorae, two-handle vessels, pots, a Glasinac

type iron fibula, bronze links and a small iron knife. Based on the fibula, this

phase was dated to the 7th century BC. Phase II was characterized by the

presence of bowls, small amphorae, stem cups and pots, and the author dated

it to the 6th century B.C. Later, after significant additional information

regarding the cultures in the Early Iron Age, Mircea Petrescu-Dîmboviţa 

further analyzed the chronology of the necropolis at Stoicani, and dated it

before the emergence of the Basarabi phenomenon in the area and after the

settlement at Cetăţuie ascribed to the Stoicani-Bradu cultural aspect. Within

these limits, the necropolis was dated to the 8th c B.C., and was considered

contemporaneous to phase III of Babadag culture.

Bernard Hänsel also formulated some ideas about the necropolis at

Stoicani, when analyzing the EIA cultures in the Lower Danube area. As he

noticed a continuation of the ceramic shapes between the settlement and the

necropolis, the German researcher considered that it could be dated around

800 B.C.

A decade after the results of the 1971 campaign at Stoicani were

published, a new study dedicated to this necropolis – signed by Elvira Ciocea

and Ion Chicideanu – was completed. By analyzing the artefacts found in the
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tombs and the data regarding the age and sex of the dead, the two researchers

drew the conclusion that the necropolis could be divided into three

chronological groups, distributed on four plots. They didn’t succeed in dating

each phase precisely, but considered that the lack of stamped pottery in the

necropolis (but found in the settlement) pointed to a terminus post quem for the

cemetery at the end of phase II of Babadag culture (Cozia, respectively); while

the beginning of the Basarabi phenomenon represents a terminus ante quem.

The three fibulae found in the tombs are fragmentary and cannot be accurately

dated, thus the only suggestions on the chronology come from the

resemblance to the pottery of phase III of Babadag culture. On the other hand,

the connections to Basarabi phenomenon were impossible without the

discovery of elements specific to this manifestation in the necropolis.

Later, by analyzing once more the artefacts in the tombs of Stoicani

cemetery, Attila László thought that they have analogies both in the

neighbouring settlement at Cetăţuia, in the findings in the Eastern area of

Basarabi civilization (including Şoldăneşti group), and in the Mezöcsát group. 

Thus, in his opinion, the much controversial cemetery can be dated after Cozia

group, but is contemporaneous with the crystallization and classical period of

Basarabi civilization, corresponding to the 8th c. BC and the first half of the 7th

c. BC. On the other hand, the similarities noticed between the necropolis at

Stoicani, those ascribed to Mezöcsát group and Basarabi civilization, together

with the ancient written sources regarding the Cimmerians determined

Professor László to assume that these unusual necropolises can be ascribed to

the emergence in the area of a new oriental population (probably the

Cimmerians), influenced in time by the autochthonous cultures.

By contradicting the theories Attila László and Jan Chochorowski

formulated regarding the Cimmerian presence in Eastern and Central Europe,

and relying on new finds, Igor Brujako has rather recently tried to outline a

new “Thraco-Illyrian” cultural group. Thus, he places the necropolis at

Stoicani among the finds at Orlovka-Kartal III, Giurgiuleşti, Novosel’skoe and 

Trapovka.

*

As we previously mentioned, most researchers who studied the

necropolis at Stoicani speak about its contemporaneity with Basarabi
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phenomenon, so we can consider the six investigated tombs in the necropolis

at Revărsarea–Cotul Tichileşti to be contemporaneous with the settlement

represented especially by finds in Dwelling no. 1 (with Basarabi pottery).

Chronologically, Basarabi phenomenon was dated between the end of the

9th c. BC and the first half of the 7th c. BC. The iron fibula discovered in T#2 can

help us to make a more detailed chronological analysis. Even though it’s

fragmentary, we can certainly state that it had two springs and a triangle-

shaped catchplate (Zweischleifige Bogenfibeln mit dreieckiger Fußplatte). Even

though very corroded, we can assume that its bow was quadrangular in

section, which, according to Tiberiu Bader, includes the fibula in variant B.

Unfortunately, this type can be dated to a rather vast period, which spans from

the middle to the late period of the Early Iron Age; T. Bader indicates the

interval from the 7th c. BC to the first half of the 5th c. BC. However, there are

sufficient arguments to expand the chronology of these fibulae to the second

half of the 8th c. BC, as this early chronological limit is mentioned by Bader

himself when referring to the fibulae found in Sparta, in the temple of goddess

Artemis. R. Vasić’s observations support this earlier dating: based on the finds 

in Serbia and Macedonia, he set the evolution period of this type of fibula

between the second half of the 7th c. BC and mid 6th c. BC. Moreover, the Serbian

researcher considered that the iron fibulae, such as those from Glogovik,

Pilatovići and Zabrnjica have good analogies in Glasinac area, phase IV B, 

which was dated to the end of the 8th c. BC and beginning of the 7th c. BC.

V. INSTEAD OF CONCLUSIONS. BABADAG CULTURE,

BASARABI PHENOMENON AND STOICANI TYPE NECROPOLISES

From the beginning of this paper we can notice that the NW region of

Dobrudja was intensely inhabited in the Early and Middle Iron Age. Though

not too numerous, archaeological investigations carried out until now have

identified 19 sites datable to this age. Much of the discovered archaeological

material at sites such as Garvăn–Mlăjitul Florilor or Niculiţel–Cornet wasn’t

published; however we can still draw several conclusions.

Regarding the landscape, settlements were preferentially located on

high terraces on the Danube’s shore (Isaccea-Noviodunum, Flam Quarry) or
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much more often near pools of water formed by the river (Garvăn–Mlăjitul 

Florilor, Garvăn–Balta Lăţimea, Rachelu–Cimitir, Revărsarea–Dealul Tichileşti,

Revărsarea–Cotul Tichileşti, Niculiţel–Cornet, Somova, Tulcea–Tabără). Though

it may only be an aspect dictated by the stage of the research, the sites

decrease in number when distancing from the Danube. Thus, along the small

streams crossing the hills of northern Dobrudja, a series of big sites

(Luncaviţa–Valea Joiţei, Teliţa–Amza or Văcăreni) or short-lived settlements, 

such as that on the tell at Luncaviţa, were identified. In this context, given that 

most known settlements were open and rather easily accessible, the fortified

settlement at Jijila is likely to have had an important status.



In this context, the site at Revărsarea–Dealul Tichileşti, which seems to

have been inhabited in the 10th-9th c. BC, probably to the end of this interval,

was part of a more extensive community made of several settlements located

at approx 3-4 km from one another.

Economically speaking, these communities paid special attention to animal

husbandry, which seems to have played an important role in securing food for

the inhabitants. Thus, the archaeological studies made in sites ascribed to

Babadag culture on limited series of materials from settlements at Rasova–Malul

Roşu, Revărsarea–Dealul Tichileşti, Teliţa–Amza or Babadag point out the

important ratio of big cattle, as well as sheep and goats that were used for both

meat and milk, as most animals were sacrificed at mature age. Swine were also an

important source of food and most individuals were slaughtered at 2 years of age.

Horses were also used for meat, even if, undoubtedly, they played several other

roles in the community, too. The above-mentioned studies also indicate that the

people used to go hunting and fishing. We can thus mention the preference of

Babadag communities for hunting large-sized mammals such as the red deer

(Cervus elaphus), roe deer (Capreolus capreolus), urus (Bos primigenius) or boar (Sus

ferus), as well as smaller ones, like hare (Lepus europaeus), badger (Meles meles) or

fox (Vulpes vulpes). The same sites provided few fish bones, showing that people

ate more carp (Cyprinus carpio) and catfish (Silurus glanis), and less pike (Esox

lucius), zander (Stizostedion lucioperca), bass (Perca fluviatilis) and sturgeon

(Acipenseridae).
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Though it is difficult to establish a very precise chronology of the

discussed sites, we can underline the existence of two successive cultural

horizons at the Lower Danube. The first horizon can be broadly attributed to

Babadag culture, and is represented by sites such as Garvăn–Mlăjitul Florilor

and Balta Lăţimea, Jijila–Cetăţuie, Văcăreni, Luncaviţa–Valea Joiţei and

Luncaviţa–tell, Rachelu–Cimitir, Revărsarea–Dealul Tichileşti, Isaccea–Suhat 1,

Noviodunum or Cariera Flam, Teliţa–Amza and Somova. We have some

reservations that prevent us from ascribing Tulcea–Tabără to Babadag culture,

but information regarding this manifestation could be completed by finds

north of the Danube, at Novoselskoe II–Teraphont and Orlovka–Piatra

Cartalului, as well as with finds at the west of the area, at sites like Brăiliţa, 

Stoicani–Cetăţuie, Galaţi–Precista, Vânători–La Jurică, Tuluceşti, Şiviţa, Tătarca, 

etc. Though it is difficult to date these sites, we can still conclude that they

existed from 10th to 8th c. BC.

The second Hallstattian horizon seems to have been represented by sites

with Basarabi style decorated pottery, which appear to be contemporary with

Stoicani-type necropolises. Thus, besides the settlement and necropolis from

Cotul Tichileşti, we can ascribe the still novel settlement from Isaccea–Suhat 2

to the same horizon, as pottery shapes are specific to Basarabi culture.

In this context, we also raise the issue of the culture to which the site at

Tulcea–Dealul Taberei is ascribed. Though it long entered the scientific circuit,

this site is not at all well-known. Unfortunately, until now, we haven’t been

able to identify the entire lot of materials from this site. The only pottery

vessels available are those we illustrated in the annex (Fig. 28/3-8); most of

them could be considered typical for Babadag culture, but they are, in general,

of common Hallstattian forms. Though for all presented vessels we can find

analogies at Stoicani necropolises, a small amphora (Fig. 28/8) drew our

attention, as it resembles a lot other artefacts found in the settlement (Fig. 38/5,

8-9) and necropolis from Revărsarea–Cotul Tichileşti (Fig. 40/7), and at Stoicani

necropolis.

Another issue raised by these finds is the ratio between Basarabi

phenomenon, Stoicani type necropolises and Babadag culture. From the

foregoing, we can consider that the oldest remains discovered during the

investigations at Revărsarea–Cotul Tichileşti belong to a cultural horizon
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following the Babadag settlement from Dealul Tichileşti, but contemporaneous

with the Basarabi phenomenon and with the necropolis at Stoicani, and prior

to the late period of the Early Iron Age.

The more accurate dating of the finds from Revărsarea and of the similar 

sites that we can gather under the name of Stoicani group is also very

important for obtaining a terminus ante quem for the end of Babadag culture.

Even though since the first report dedicated to Babadag culture Sebastian

Morintz mentioned he discovered several Basarabi type pottery fragments in

the context of phase III of the eponymous settlement, however the association

of Babadag and Basarabi pottery remains rather problematic. In his last

synthesis dedicated to the Basarabi phenomenon, Alexandru Vulpe

mentioned that several pottery fragments or settlements with pottery

decorated in Basarabi style were found in the Lower Danube area, at Babadag,

Murighiol, Histria, Rasova, Hârşova, Grădiştea, Muchea, Şuţeşti, Vânători, 

Stoicani, Lunca, Mândreşti, Suceveni and Orlovka. To these we can add the 

finds subsequent to this study, from Drăgăneşti, Ijdileni, Piscu, Revărsarea–

Cotul Tichileşti and Satu Nou–Valea lui Voicu.

There are uncertainties regarding the discovery of several Basarabi

pottery fragments in the settlement at Babadag. When processing the largest

part of the archaeological material, we didn’t find any pottery fragment that

could be considered Basarabi type; it’s possible that some stamped “S”

patterns were attributed to this phenomenon, but this cannot be considered

specific to Babadag pottery, as it was attested in several settlements (such as

Niculiţel–Cornet, Revărsarea–Dealul Tichileşti, Bucu–Pochină etc.). Certain

issues are raised by the settlement at Rasova–Malul Roşu, where Mihai Irimia

mentioned the discovery of a large quantity of pottery that can be ascribed

especially to the period previous to Basarabi and identified at Popeşti, but the 

only pottery fragment that can definitely be deemed as Basarabi type was

discovered by the author of the investigation without archaeological context,

on the shore of the southern plateau, washed-out and still uninvestigated.

When publishing the Hallstattian remains from Satu Nou–Valea lui Voicu,

researchers Mihai Irimia and Nicolae Conovici got the opportunity to make

certain specifications on the ratio between Babadag culture and Basarabi

phenomenon, to which a mug fragment found in the upper Hallstattian level
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was ascribed. In our opinion, this fragment preserves a pattern than can be

deemed specific to Babadag culture, and that, though less frequent, appears

on several vessels found in the settlements at Babadag, Garvăn, Jijila, Niculiţel 

or Ţibrinu.  

The stratigraphy is peculiar in the case of the settlement at Piscu, where

Mihalache Brudiu mentioned the existence of a Babadag culture settlement,

less in phase II and more obvious in phase III, when there was contact with a Basarabi

type settlement. Unfortunately, this stratigraphy is not clear in the presentation

of the material, and the author doesn’t mention any pottery fragment from

phase I in hut no. 3; the analyzed lot can be completely ascribed to the

Basarabi phenomenon, except for a single fragment decorated with concentric

circles connected by tangents, but lacks reference in the text.

The same researcher presents an overlapping of a Basarabi settlement on

a Babadag culture settlement at Ijdileni, while in the settlement at Suceveni

Basarabi pottery doesn’t associate in complexes with Babadag type pottery,

which involves the same chronological consecution between the two

manifestations.

In conclusion, we can observe that at the moment there is no association

in a clear archaeological context of Basarabi pottery with Babadag type

pottery, as the two manifestations appear to be consecutive in southern

Moldavia and northwestern Dobrudja, an area where Stoicani type

necropolises appear. Therefore, we can assume that when Basarabi

phenomenon emerged in the Lower Danube area, at least in southern

Moldavia and eastern Walachia there were no more Babadag type settlements,

which is also proven by the lack of Basarabi pottery in the Babadag

settlements on Ialomiţa Valley. 

At the same time, Stoicani group undoubtedly represents a change in

funerary manifestations starting with the 8th c. BC (probably the second half),

as in the Lower Danube area several large necropolises organized in plots and

according to strict ritualistic rules appeared, unlike the previous period

characterized by a complex attitude of the Babadag population towards the

dead, based on practices of deposition, decomposition and manipulation of

the dead inside the settlements.

The review of Ferigile group’s chronology by dating the oldest phase to

the mid 7th c. BC created a terminus ad quem for the Basarabi phenomenon, at
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least for Oltenia region. At the same time, the radiocarbon dating from Popeşti 

as well as the chronological analysis of the metal artefacts from the

necropolises at Basarabi, Balta Verde, Ostrovu Mare or Vajuga–Pesac call for

broader dating, to 800-650 BC. Even though the date proposed for the

beginning of the Basarabi phenomenon is the second half or end of the 9th c.

BC, we don’t know for sure when the pottery decorated in Basarabi style

appeared in the Lower Danube area. Though the majority of the Basarabi type

finds are not accompanied by elements that can be accurately dated, we think

that they must be connected to the necropolises at Stoicani, Orlovka–Kartal III

and Revărsarea–Cotul Tichileşti.

The consecution of phase III of Babadag culture and Stoicani type

necropolises is unanimously accepted; this involves dating the latter to the

beginning of the 7th c. BC. In our opinion, dividing Babadag culture in three

phases is not supported by reality in the field, and the three stylistic criteria

established by Sebastian Morintz do not hold against an analysis based on the

finds’ archaeological context, as the three decoration techniques (incision,

stamping, fluting) are more related to the decoration of certain types of vessels

rather than represent a chronological clue; as a matter of fact, they appear

associated in closed complexes and archaeological levels. Under these

circumstances, we can consider that Babadag type cultural manifestation can

be completely ascribed to the stamped pottery cultural horizon (where S.

Morintz included only phase II), together with groups Pšeničevo, Insula 

Banului, Cozia, Saharna-Solonceni, with which is also contemporaneous. The

six stratigraphic layers identified both in old and recent investigations at

Babadag, although far from proving the criteria superposition stated by

Morintz, indicate that to the end of the evolution of Babadag culture the

frequency of vessel decoration decreased significantly, and the types of vessels

and decoration are generally the same.

This situation can also determine us to set the terminus post quem for the

necropolis at Stoicani during the 8th c. BC and not to the beginning of the

century, as previously assumed. For this purpose, the metal artefacts

discovered in the necropolises are also important. Even though they are

difficult to date based on typology, the three precariously preserved fibulae

from Stoicani can be ascribed to the two-spring and triangle-shaped catchplate
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type similar to the pieces found at Revărsarea and Kartal, or to the two-spring 

and hourglass-shaped catchplate type (Zweischleifige Bogenfibeln mit

sanduhförmiger Fußplatte) (piece from tomb 1) similar to the artefacts found in

the necropolis at Selişte (Rep. of Moldova), as Al. Vulpe has repeatedly 

suggested.

There are two more fibulae from Kartal III necropolis, amongst which the

fibula found in tomb#61 can be attributed to the type with two springs,

rhombuses on the bow and hourglass-shaped catchplate (Zweischleifige

Bogenfibeln mit sanduhförmiger Fußplatte, variante mit doppelkonischen auf dem

Bügel), which is dated in the Balkans to the end of the 8th c. BC and the first part

of the 7th c. BC. Another such artefact belongs to the type of fibula with one

spring and symmetrical nodosities on the bow (Einschleifige Bogenfibeln mit

Bügelkugeln), corresponding to variant B of type A I3, according to Bulgarian

researcher Diana Gergova, who proposed a chronology between the end of the

9th c. BC and the 8th c. BC.

Besides the three fibulae, in the necropolis of Kartal III, five eight-shaped

plates were also found, in tombs#61 and #64. Such artefacts seem to have

circulated for rather long time, as they are present both in the hoard at

Domăneşti II (Br D), in Sharana-Solonceni culture (Saharna I necropolis, 

settlements Saharna Mare, Solonceni–Hlinaja), as well as in the late burials of

Černogorovka culture from Ostradnyj II and Knjazevo. 

We can notice that the metal artefacts that can be more accurately dated

discovered at Stoicani, Revărsarea and Kartal III indicate a period more 

connected to the second half of the 8th c. BC and the first half of the 7th c. BC.

However, it’s possible that Basarabi style pottery appeared earlier in the

Lower Danube area, as it is present both in the Prut – Dniester Rivers area

(Şoldăneşti group), and in the Dnepr basin, in the environment of Žabotin 

culture.

Regarding the final phase of Babadag culture, we must mention that in

most cases the end of the stamped pottery cultures is considered to be the

emergence of the Basarabi phenomenon. Since the beginning of the

investigations it has been said that phase III of Babadag culture is

contemporaneous with Basarabi pottery style, but, as we have pointed out, so

far we don’t have data about a clear archaeological context where the two

cultural manifestations appear together. In our opinion, the emergence of the
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Basarabi phenomenon in the Lower Danube area, together with Stoicani type

necropolises, determined the end of Babadag culture at least in eastern

Walachia, southern Moldavia and north-western Dobrudja, where settlements

with Basarabi style pottery follow Babadag settlements, but it is difficult to

assume this moment in absolute dating. We think that dating it around 800 BC

is too early, as this is the relative date for the first Basarabi type manifestations

in the initial crystallization area; therefore we deem it necessary to take into

account a chronological gap until the spread of Basarabi style in the NW of the

Black Sea. Most elements of absolute dating from Stoicani type necropolises

converge to the second half of the 8th c. BC and the first half of the 7th c. BC,

representing the final phase of Basarabi style. Therefore, we deem it more

appropriate to date the sites with Basarabi pottery in the Lower Danube area

starting with the mid 7th c. BC; this is similar to the situation in Transylvania,

where most finds ascribed to the Basarabi phenomenon can be dated from mid

8th c. BC up to mid 7th c. BC.

The settlements from Novosel'skoe and Orlovka–Kartal II raise certain

problems regarding cultural assignment: although some pottery shapes can be

attributed to Babadag culture, their stratigraphic position is slightly unclear.

In the settlement at Novosel'skoe, pottery from pits 1 and 7 is similar to

Babadag pottery; to this we can add a fragment of an amphora. A pottery

fragment decorated in Cozia style (pit 2/1997), another cup and an amphora

similar to some of the vessels discovered in the necropolis at Sboryanovo or

Răcătău, dated before the 8th c. BC were also found there. However, the

settlement at Orlovka–Kartal II seems to have had a much longer evolution, as

proven by the numerous Basarabi style pottery fragments found there. In

complexes 10, 11, 15, 16 and in the archaeological layer, there are few pottery

fragments that can be ascribed to Cozia group or to Babadag culture; their

presence in separate complexes (in both sites) suggests dating prior to the

Basarabi period settlement and to the necropolis at Kartal III.

The emergence of the Basarabi phenomenon also indicates the end of the

fluted pottery horizon in Walachia; to this purpose, we mention the situation

at Popeşti, where layer Ha II (with Basarabi pottery) overlaps layers Ha I 1 

and Ha I 2 (pre-Basarabi with fluted pottery) dated to the 10th–9th c. BC. The
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publication of Basarabi materials from Dridu–La Metereze would have been

shed some light on this matter.

If our presumption is correct, this could mean the extension of Babadag

culture’s presence in Walachia and southern Moldavia, but also the extension

of Cozia group to the first half of the 8th c. BC, as noticed in the case of

Saharna-Solonceni culture, whose end is set by the emergence of Şoldăneşti-

Selişte group, but also in the case of the Pšeničevo culture that extends to the 

8th c. BC, as proven at least by the finds in the dolmen at Dolni Glavanac.

It’s possible that Babadag type manifestations continued to exist in inner

Dobrudja. A series of finds can be considered representative for the end of

this culture (with low occurrence of decoration), and we hereby refer to the

upper levels of the eponymous settlement, to the inhabitations at Enisala–

Palanca and Luncaviţa–Valea Joiţei and probably to those at Tulcea–Tabără and

Canlia–Gura Canliei. As a matter of fact, three fibulae that suggest this most

recent period were found in the first three sites mentioned above. Anyhow,

even if we accept the existence of Babadag culture in Dobrudja in the 7th c. BC

– dating determined by the chronology of the fibula with Boeotian shield-

shaped catchplate from Babadag – the next limit would be set by Greek

colonization. The earliest traces of Greek settlements at Orgame date from the

second half of the 7th c. BC. For this period, we don’t have any arguments to

document the existence of Babadag culture. The form of manifestation of the

autochthonous population in present-day Dobrudja during the Greek

colonization is still problematic.

Translated by Cristina Ailincăi 
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Pl. 1. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. 1. vedere dinspre est; 2-6. aspecte din

timpul cercetării / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. 1. East view;  

2-6. Aspects from the excavations (fotografii 1990 / photos).
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Pl. 2. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. Planul cercetărilor arheologice din 

1990 / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. The plan of archaeological

excavations.
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Pl. 3. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I – plan şi profil / The settlement at

Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I – plan and stratigraphical profile.
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Pl. 4. Aşezarea de la Revărsarea – Dealul Tichileşti. S II – plan şi profil / 

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S II – plan and stratigraphical profile.
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Pl. 5. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III – plan şi profil / 

The settlement at Revărsarea – Dealul Tichileşti. S III – plan and stratigraphical profile.
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Pl. 6. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-6. c. 1; 7-11. c. 2; 12-16. c. 2-3, gr. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-6. sq. 1; 7-11. sq. 2; 12-16. pit no. 1.
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Pl. 7. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. c. 4; 4-7. c. 7; 8-12. c. 10 / The

settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. sq. 4; 4-7. sq. 7; 8-12. sq. 10.
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Pl. 8. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-14. c. 12-14, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-14. sq. 12-14, dwelling no. 1.
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Pl. 9. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-2. c. 15-16, gr. 2.; 3-9. c. 17, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-2. sq. 15-16, pit no. 2.; 3-9. sq. 17,

dwelling no. 2.
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Pl. 10. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1. c. 23; 2-10. c. 25 / The settlement

at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1. sq. 23; 2-10. sq. 25.
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Pl. 11. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. c. 25; 4-. c. 27-28. Loc. 3 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. sq. 25; 4-. sq. 27-28. dwelling no. 3.
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Pl. 12. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-9. c. 27-28. Loc. 3 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-9. sq. 27-28. dwelling no. 3.
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Pl. 13. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-9. c. 27-28. Loc. 3 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-9. sq. 27-28. dwelling no. 3.
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Pl. 14. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. c. 27-28. Loc. 3; 4-5. c. 30;

6-7. c. 31 / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. sq. 27-28. dwelling

no. 3; 4-5. sq. 30; 6-7. sq. 31.



Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea... 179

Pl. 15. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1. c. 32; 2. c. 33; 3-11. c. 35, gr. 3 / The

settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1. sq. 32; 2. sq. 33; 3-11. sq. 35, pit no. 3.



180 Sorin-Cristian Ailincăi 

Pl. 16. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. c. 35, gr. 3 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-3. sq. 35, pit no. 3.
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Pl. 17. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-10. c. 35, gr. 3 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-10. sq. 35, pit no. 3.
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Pl. 18. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-11. c. 36-37, Loc. 4 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S I. 1-11. sq. 36-37, dwelling no. 4.
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Pl. 19. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-12. c. 1-2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-12. sq. 1-2.
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Pl. 20. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-2. c. 1-2; S IIb. 3-6. c. 1;

7-10. c. 4-5 / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-2. sq. 1-2; S IIb.

3-6. sq. 1; 7-10. sq. 4-5.
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Pl. 21. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-14. c. 3 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-14. sq. 3.
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Pl. 22. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-3. c. 4-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-3. sq. 4-6, dwelling no. 1.
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Pl. 23. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. c. 4-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. sq. 4-6, dwelling no. 1.
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Pl. 24. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-12. c. 4-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-12. sq. 4-6, dwelling no. 1.
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Pl. 25. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-6. c. 4-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-6. sq. 4-6, dwelling no. 1.
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Pl. 26. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-2. c. 7; 3-14. c. 9-10; 15. c. 8 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-2. sq. 7; 3-14. sq. 9-10; 15. sq. 8.
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Pl. 27. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-4. c. 11-12, gr. 2; 5-12. c. 13-15,

Loc. 2 / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-4. sq. 11-12, pit no. 2;

5-12. sq. 13-15, dwelling no. 2.
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Pl. 28. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-12. c. 13-15, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-12. sq. 13-15, dwelling no. 2.
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Pl. 29. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-13. c. 13-15, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-13. sq. 13-15, dwelling no. 2.



194 Sorin-Cristian Ailincăi 

Pl. 30. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-11. c. 13-15, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-11. sq. 13-15, dwelling no. 2.
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Pl. 31. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-8. c. 13-15, Loc. 2; 9-11. c. 17 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-8. sq. 13-15, dwelling no. 2;

9-11. sq. 17.
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Pl. 32. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-15. c. 18-19, gr. 6 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-15. sq. 18-19, pit no. 6.
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Pl. 33. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-14. c. 20, gr. 7 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-14. sq. 20, pit no. 7.
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Pl. 34. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-8. c. 24-26, loc. 3; 9-14. c. 28-29,

gr. 9. / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-8. sq. 24-26, dwelling

no. 3; 9-14. sq. 28-29, pit no. 9.
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Pl. 35. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-11. c. 30 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-11. sq. 30.
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Pl. 36. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. c. 31 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. sq. 31.
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Pl. 37. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. c. 32 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. sq. 32.
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Pl. 38. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-6. c. 33; 7-8. c. 36; 9-11. c. 37 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-6. sq. 33; 7-8. sq. 36; 9-11. sq. 37.



Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea... 203

Pl. 39. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. c. 34 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. sq. 34.
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Pl. 40. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. c. 34 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. sq. 34.
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Pl. 41. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. c. 35 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-9. sq. 35.
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Pl. 42. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-4. c. 35; 5-10. c. 38 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-4. sq. 35; 5-10. sq. 38.
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Pl. 43. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-5. c. 39; 6-9. c. 40 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa. 1-5. sq. 39; 6-9. sq. 40.
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Pl. 44. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-5. c. 40 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-5. sq. 40.
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Pl. 45. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-11. c. 40 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-11. sq. 40.
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Pl. 46. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-11. c. 40 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-11. sq. 40.
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Fig. 47. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-8. c. 41-42 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-8. sq. 41-42.
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Pl. 48. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-14. c. 41-42 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-14. sq. 41-42.
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Pl. 49. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-12. c. 41-42 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-12. sq. 41-42.
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Pl. 50. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-9. c. 41-42 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-9. sq. 41-42.
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Pl. 51. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-10. c. 41-42 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-10. sq. 41-42.
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Pl. 52. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-3. c. 43; 4-11. c. 44-47, Loc. 4 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-3. sq. 43; 4-11. sq. 44-47,

dwelling no. 4.
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Pl. 53. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-8. Loc. 4 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-8. dwelling no. 4.
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Pl. 54. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-5. Loc. 4 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIa-b. 1-5. dwelling no. 4.
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Pl. 55. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-9. c. 1-2, gr. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-9. sq. 1-2, pit no. 1.
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Pl. 56. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-13. c. 1-2, gr. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-13. sq. 1-2, pit no. 1.
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Pl. 57. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-8. c. 1-2, gr. 1 /

The settlement at Revărsarea-Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-8. sq. 1-2, pit no. 1.
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Pl. 58. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-16. c. 2-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-16. sq. 2-6, dwelling no. 1.
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Pl. 59. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-16. c. 2-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-16. sq. 2-6, dwelling no. 1.
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Pl. 60. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-8. c. 2-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-8. sq. 2-6, dwelling no. 1.
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Pl. 61. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-11. c. 2-6, Loc. 1 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-11. sq. 2-6, dwelling no. 1.
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Pl. 62. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-4. c. 4, gr. 2; 5-10. c. 8-9, gr. 3.

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-4. sq. 4, pit no. 2; 5-10. sq. 8-9,

pit no. 3.
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Pl. 63. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-9. c. 7 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-9. sq. 7.
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Pl. 64. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-11. c. 10-11, gr. 4 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-11. c. 10-11, gr. 4.
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Pl. 65. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-4. c. 12-13, gr. 5; 5-13. c. 14-

15, gr. 6. / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-4. sq. 12-13, pit no.

5; 5-13. sq. 14-15, pit no. 6.
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Pl. 66. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-9. c. 14-15, gr. 6 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-9. sq 14-15, pit no. 6. 
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Pl. 67. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-10. c. 14-15, gr. 6 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-10. sq. 14-15, pit no. 6.
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Pl. 68. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-6. c. 17; 7-9. c. 18 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S III. 1-6. sq. 17; 7-9. sq. 18.
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Pl. 69. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-11. c. 19-20, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-11. sq. 19-20, dwelling no. 2.



234 Sorin-Cristian Ailincăi 

Pl. 70. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-7. c. 19-20, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-7. sq. 19-20, dwelling no. 2.
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Pl. 71. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-7. c. 19-20, Loc. 2 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-7. sq. 19-20, dwelling no. 2.
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Pl. 72. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-4. c. 19-20, Loc. 2; 5-6. c. 21;

7-9. c. 22. / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-4. sq. 19-20,

dwelling no. 2; 5-6. sq. 21; 7-9. sq. 22.
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Pl. 73. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-3. c. 24; 4-6. c. 27; 7-9.

c. 28; 10. c. 30 / The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-3. sq. 24;

4-6. sq. 27; 7-9. sq. 28; 10. sq. 30.
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Pl. 74. Aşezarea de la Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-6, c. 38-39; 7-11. c. 41-42 /

The settlement at Revărsarea–Dealul Tichileşti. S IIIa-b. 1-6, sq. 38-39; 7-11. sq. 41-42.
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Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 

Periodice

PEUCE

Peuce XI: Rapoarte şi cercetări arheologice, 1995, 418 p. 

Peuce XII: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 1996, 407 p.  

Peuce XIII: Lucrările Sesiunii ştiinţifice naţionale de conservare-restaurare, Tulcea, 1 - 4 

oct. 1996, Tulcea, 2000, 438 p.

Peuce S.N. I (XIV): Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2003, 599 p.  

Peuce S.N. II (XV): Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2004, 456 p. 

Peuce S.N. III-IV: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2005-2006, 432 p. 

Peuce S.N. V: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2007, 380 p.  

Peuce S.N. VI: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2008, 395 p. 

Peuce S.N. VII: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2009, 465 p. 

Peuce S.N. VIII: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2010, 268 p. 

Peuce S.N. IX: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2011, 644 p.

Peuce S.N. X: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, 2012, 338 p.

DELTA DUNĂRII 

Delta Dunării II: Studii  şi  cercetări  de  ştiinţele naturii şi muzeologie. 40 de ani de activitate 

a Muzeului de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării”, 2004, 237 p.

Delta Dunării III: Studii şi cercetări de ştiinţele naturii şi muzeologie, 2006, 220 p.

Delta Dunării IV: Studii şi cercetări de ştiinţele naturii şi muzeologie, 2012, 316 p.

Cărţi de autor  

Steluţa Pârâu, Vasilica Topoleanu, Motive populare româneşti din judeţul Tulcea, Tulcea,

1982, 78 p.

Florin Topoleanu, Ceramica romană şi romano-bizantină de la Halmyris (sec. I – VII d.Ch.),

Tulcea, 2000, 362 p.

Paul Lucian Tocanie, Colecţia de vase de aramă a Muzeului de Etnografie şi Artă Populară,

Constanţa, 2003,   

Victor H. Baumann, Sângele martirilor, Constanţa, 2004, 240 p. 
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În colecţia BIBLIOTECA ISTRO-PONTICA

Seria Arheologie:

l. V. H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuţii arheologice la 

cunoaşterea habitatului rural (sec. I - IV. p. Chr.), Tulcea, 1995, 447 p.

2. Premier Âge du Fer aux Bouches du Danube et dans les régions autour de la Mer Noire.

Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, Tulcea, 1997, 296 p.

3. La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain IIème -IVème siècles après J.-C.

Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse, Tulcea, 8 - 15 octobre 1995, Tulcea, 1998, 284 p.

4. Alexandru Suceveanu, Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, Gheorghe Poenaru

Bordea, Halmyris I. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, 2003, 320 p.

5. Gavrilă Simion, Culturi antice în zona gurilor Dunării. Vol. I – Preistorie şi protoistorie, 

2003, Cluj-Napoca, 408 p.

6. Gavrilă Simion,  Opaiţe greco-romane de bronz din România, 2003, Cluj-Napoca, 157 p.

7. Gabriel Jugănaru, Cultura Babadag, I, 2005, Tulcea, 144 p.

Seria Patrimonium:

1. Gabriel Jugănaru (ed.),  Aspecte privind prelucrarea şi circulaţia metalelor în Dobrogea din 

Preistorie până în Evul Mediu, catalog expoziţie, Tulcea, 2005, 108 p. 

2. Papa Elena, 100 de ştergare româneşti din colecţia Muzeului de Artă Populară şi 

Etnografie. Motive zoomorfe şi avimorfe , Tulcea, 2007, 72 p.

3. Inventarierea siturilor arheologice din judeţul Tulcea. Studiu de caz: Mormintele tumulare,

I, ed. colectiv autori, Constanţa, 2007, 112 p. 

4. The Museum Patrimony of the Lower Danube and the Carpathian Area, in European

Context, Constanţa, 2008, 106 p. 

5. Victor H. Baumann, Noviodunum. Şantier arheologic 1995-2009, Bucureşti, 2010, 243 p. 

6. Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Prahova - Ploieşti, Ploieşti, 2012, 286 p.  

7. Iacob, M., Paraschiv, D., Nuţu, G., Mocanu, M., Catalogul expoziţiei „Romanii în 

pontul stâng în perioada Principatului”, Tulcea, 2012, 206 p.
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Seria Artă: 

1. Teodor Hrib, catalog expoziţie de grafică, pictură, sculpturi cinetice şi obiecte, ed. 

Ibrahima Keita, Tulcea, 2007, 82 p.

Seria Monumente:

1. Mihaela Iacob, (L)Ibida. Slava Rusă, nr. 1, 2006, Tulcea, 36 p.

Seria Ştiinţele Naturii: 

1. Mihai Petrescu, Cercetări privind biodiversitatea unor ecosisteme forestiere din Dobrogea de 

Nord, 2004, Tulcea, 220 p.

2. Mihai Petrescu, Dobrogea şi Delta Dunării. Conservarea florei şi habitatelor, Tulcea, 2007,

354 p.

3.Ghidul ilustrat al mamiferelor sălbatice din România, coord. Mariana Cuzic, Dumitru

Murariu, Constanţa, 2008, 100 p. 

Acte ale colocviilor de Arheologie Funerară 

1. Tombes tumulaires de l’Âge de Fer dans le Sud-Est de l’Europe. Actes du IIe Colloque

International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călăraşi et Slobozia, 18 

– 24 septembre 1995, Tulcea, 2000, 232 p.

2. Pratiques funéraires dans l’Europe des XIIIe – IVe s. av. J.-C. Actes du IIIe Colloque

International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 1997, Tulcea,

2000, 249 p.

3. Pratiques funéraires et manifestations de l’identité culturelle (Âge du Bronze et Âge du Fer.

Actes du IVe Colloque International d’Archéologie Funéraire, Tulcea, 2006, 276 p.

PUBLICAŢII DE ARTĂ 

Dobrogea şi arta plastică, Tulcea, s.a., 178 p.

Ioana Kassargian in memoriam, album; ed. Anca Lulay-Rotărescu, Tulcea, 1997, 92 p.  

Simpozionul de gravură contemporană românească. Tulcea, 2000, ed. Ibrahima Keita, Tulcea,

2002, 198 p.

Marcel Chirnoagă, Cu ocazia împlinirii vârstei de 75 ani, ed. Ibrahima Keita, Tulcea, 2005,

114 p.
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Tiberiu Nicorescu (1927 – 1995), ed. Ibrahima Keita, Tulcea, 2006, 61 p.

Cataloage expoziţie: 

Teodor Hrib, ed. Ibrahima Keita, 1996, 6 p.

Ioana Balotă, ed.  Anca Rotărescu, 1997, 8 p.

Centenar Ciucurencu (1903 – 1977), ed. Ibrahima Keita, Tulcea, 2003, 38 p.

Ştefan Iacobescu (1937 – 2001), ed. Ibrahima Keita, Tulcea, 2005, 14 p.

PUBLICAŢII ANIVERSARE 

Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950 – 2000, eds. M. Iacob, E.

Oberländer-Târnoveanu, Fl. Topoleanu, Tulcea, 2000, 652 p.

Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, eds. S. Ailincăi, C. Micu, Fl. Mihail, 

Tulcea, 2008, 298 p.
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