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1. INTRODUCERE 
 

 

 

Lucrarea de faţă este o variantă îmbunătăţită şi actualizată a  tezei de doctorat cu titlul 

„Tracii timpurii la Gurile Dunării (sec. XI-VII î.Chr)”, lucrare susţinută de subsemnatul în 

anul 2001 în cadrul Institutului Român de Tracologie din Bucureşti. Teza, începută sub 

coordonarea regretatului Sebastian Morintz şi finalizată sub coordonarea d-lui prof. univ. dr. 

Valentin Vasiliev,  aborda, pe lângă evoluţia culturii Babadag, fenomenele premergătoare şi  

ulterioare acesteia din zona circumscrisă. 

Acumularea unei importante cantităţi de informaţie referitoare la cultura Babadag, ca 

urmare a cercetărilor arheologice sistematice din ultimii ani, a făcut posibilă apariţia 

volumului I din seria „Cultura Babadag”, volum ce îşi propune să abordeze sintetic 

problematica  acestei culturi specifice Hallstattului timpuriu şi mijlociu. Prezentarea tipologiei 

aşezărilor şi a locuinţelor, a descoperirilor funerare, a inventarului arheologic, şi a elementelor 

de cronologie relativă şi absolută, se constituie într-o încercare de actualizare şi completare a 

datelor cu privire la această cultură materială descoperită şi structurată de Sebastian Morintz – 

în peste trei decenii de cercetări arheologice pe teritoriul Dobrogei şi în împrejurimile 

acesteia. O parte importantă a materialelor prezentate provine din cercetările proprii 

întreprinse  la Babadag şi Garvăn „Mlăjitul Florilor”, multe dintre acestea fiind acum pentru 

prima dată publicate. 

În anii următori seria „Cultura Babadag” va continua cu publicarea „Catalogului 

descoperirilor din aşezarea de la Babadag. 1962-1995”, volum dedicat cercetărilor efectuate 

de Sebastian Morintz, a „Repertoriului culturii Babadag” – o lucrare care va fi un util 

instrument de lucru pentru cei interesaţi şi, mai apoi, a lucrării „Practici funerare în aria 

culturii Babadag”. 

Ţin, pe această cale, să aduc un omagiu regretatului Sebastian Morintz, pentru anii în 

care i-am fost ucenic pe şantierul aşezării hallstattiene de la Babadag, acolo unde, în toridele 

şi prăfuitele zile ale campaniilor arheologice, am avut privilegiul de a fi alături de unul dintre 

cei mai importanţi arheologi ai Preistoriei româneşti. 

Se cuvine să aduc mulţumiri d-lor prof. univ. dr. Petre Roman – Director al Institutului 

Român de Tracologie din Bucureşti, prof. univ. dr. Valentin Vasiliev, prof. univ. dr. Mihai 

Irimia şi prof. univ. dr. Attila Laszlo pentru sprijinul acordat. 

De asemenea, aduc mulţumirile mele d-lor Gavrilă Simion şi Florin Topoleanu – care 

mi-au insuflat pasiunea pentru arheologie în anii de studenţie petrecuţi pe şantierele nord-

dobrogene.  

Nu în ultimul rând ţin să mulţumesc lui Sorin Ailincăi – un tânăr coleg, camarad pe 

toate şantierele noastre din ultimii ani, pentru suportul tehnic şi susţinerea acordată în acest 

demers.  
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2. CADRUL GEOGRAFIC 
 

 

 

Arealul culturii Babadag este circumscris zonei de SE a României, mai precis părţii de 

est a Munteniei, sudului Moldovei şi teritoriului Dobrogei. 

Din punct de vedere geografic spaţiul aflat in atenţia noastră este eterogen, cu mari 

diferenţe, de la Câmpia Bărăganului şi cea a Siretului de Jos, la  Bălţile Dunării, şi respectiv la 

Podişul Dobrogean şi zona de V-SV a Deltei Dunării (braţul Sf. Gheorghe şi complexul 

lagunar Razelm Sinoe. 

 

 Relieful 
 

Dobrogea este o unitate bine individualizată sub forma unui podiş, format în fazele 

rifeană, hercinică şi chimerică veche, înălţat între lunca Dunării, spaţiul mlăştinos şi lacustru 

al Deltei Dunării şi litoralul Mării Negre, fiind legat genetic de Podişul Deliormanului din NE 

Bulgariei
1
. Din punct de vedere petrografic, Dobrogea este alcătuită din şisturi verzi 

precambriene, roci cristaline şi magmatice-cuverturi sedimentare paleozoice, mezozoice şi 

sarmaţiene ce formează o unitate tipică de platformă
2
. 

Morfologic Podişul Dobrogean are două componente: Podişul dobrogean de N ce 

reprezintă resturile munţilor hercinici şi caledonici şi Podişul dobrogean de S, mai aplatizat, 

cu straturi sedimentare jurasice, cretacice şi sarmatice acoperite de loess. 

Podişul Dobrogean de N are altitudini de 300-400 m, fiind extrem de compozit. În 

partea de NV se află lanţul Munţilor  Măcinului, mărginiţi de valea amplă a Taiţei, aceasta 

având la E Platforma Niculiţelului constituită din  calcare triasice  şi diabaze. Dealurile Tulcei 

ce succed la E celor ale Niculiţelului, au la bază calcare triasice şi înaintează în paralel cu 

braţul Sf. Gheorghe până în promontoriul Dunavăţului, fiind semnalate spre S până în 

proximitatea lacului Babadag, la limita  depresiunii Nalbantului – o suprafaţă de joasă 

înălţime dominată de vârful Denistepe. La S acesteia se află  Podişul Babadagului  format în 

calcare cretacice – o adevărată insulă între văile Taiţei şi cea a Slavei.  Podişul Casimcei  – 

dezvoltat în şisturi verzi,  formează o a doua mare structură a Podişului N dobrogean, având o 

altitudine redusă (200-300m), netedă şi întinsă, ce coboară la V în trepte scurte spre Dunăre. 

Podişul Dobrogean de S debutează cu o cuestă alcătuită din şisturi verzi, ce merge paralel 

cu Podişul Casimcei, având altitudine 200 m în partea de V şi de sub 200 m în partea de E. Până 

la valea mlăştinoasă Carasu se întinde Podişul Medgidiei, dezvoltat în  calcare jurasice şi 

cretacice cu interesante forme carstice de suprafaţă şi de adâncime. La S de valea Carasu – o 

depresiune sinclinală, se conturează Podişul Adamclisi format în calcare sarmaţiene şi cretacice, 

fragmentat de afluenţi ai Dunării, iar la E Podişul Negru Vodă neted, cu văi puţine.  

                                                 
1
  Tufescu 1974, 156 –160 

2
  Coteţ 1973, 325; Tufescu 1974, 156 
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O componentă distinctă a reliefului dobrogean o constituie Platforma litorală  care este 

împărţită în două mari zone: cea situată în dreptul Deltei şi a complexului lagunar Razelm-

Sinoe, şi cea  de la capul Midia spre S – unde se află o succesiune de faleze săpate de apele 

marine în loessul de  deasupra calcarului sarmatic şi a perisipurilor.  

În prima zonă se remarcă porţiunea cuprinsă între Dunavăţu de Jos şi Capul Midia, 

dezvoltată în calcare mezozoice şi în loess, cu două mari înaintări  sub forma unor golfuri 

deschise spre E, azi colmatate – golful Razelm situat între Culmea Dunavăţului şi Capul 

Doloşman şi golful Goloviţa-Sinoe, situat între Capul Doloşman şi Capul Midia. Între aceste 

sectoare se ridică faleza săpată fie în loess, fie în calcare cretacice sau şisturi verzi, iar în faţa 

acesteia se află plaja şi cordoanele litorale sub forma unor ostroave prelungi de nisip. 

A doua zonă, de la Capul Midia, are un ţărm aproape rectiliniu ce urcă spre S, progresiv, 

până la capul Caliacra. Acest sector, cu excepţia  promontoriului calcaros de la Constanţa şi a 

radei de la Mangalia, nu a oferit condiţii propice aşezărilor umane
3
 . 

Delta Dunării, cea mai joasă depresiune din cuprinsul ţării noastre, se află în bună parte 

sub nivelul mării Negre şi este cea mai tânăra unitate geografică a ţării, fiind limitată la N de 

Câmpia Bugeacului, la S şi SV de dealurile Tulcei, iar la E de Marea Neagră. Delta Dunării  

s-a format în cadrul unui golf odată cu noul stadiu al Mării Negre când nivelul mării a oscilat 

între +2 si +4 m faţă de nivelul actual. În această etapă s-a format un cordon litoral pe 

aliniamentul actualelor grinduri – Jimbrieni, Letea, Răducu,  Caraorman, Ceamurlia, cordon 

care a închis vechiul golf. Acesta a fost colmatat treptat de la V la E, Delta evoluând pe cele 

trei braţe principale Chilia, Sulina şi Sf.Gheorghe. 

Din punct de vedere al genezei şi al evoluţiei, Delta Dunării poate fi împărţită în două 

mari sectoare: fluviatilă, cu grinduri – dintre care două martori de eroziune ai Podişului 

Bugeacului, ostroave, braţele propriu-zise ale Dunării, canale, bălţi de diferite dimensiuni şi 

maritimă,  cu cordoane de nisip litorale
4
.  

Bălţile Dunării reprezintă o zonă tampon ce separă Câmpia Română estică de Dobrogea, 

ce s-a dezvoltat după topirea ultimului gheţar continental, prin colmatarea cu un strat de 

aproape 50 m grosime de aluviuni a imensului golf al Mării Negre în timpul ultimei 

glaciaţiuni,  golf maritim ce ajungea până la Giurgiu. Aici are loc în prezent un masiv proces 

de colmatare şi eroziune
5
, ceea ce face dificilă investigarea unor situri arheologice. 

Bărăganul reprezintă cea mai mare parte a Câmpiei Române de E, ce se conturează ca o 

zonă de interfluvii, acoperită de o pătură groasă de loess, împărţită în trei mari diviziuni: 

Bărăganul de S cu înălţimi între 40 şi 80 de m, ce se termină la E cu o treaptă, Bărăganul 

central cu aceleaşi înălţimi şi Bărăganul de N cunoscut şi sub denumirea de Câmpia Brăilei, 

cu altitudini de 20-30 m. În această ultimă diviziune, o vale largă – Ianca orientată NS, a fost 

atribuită de G. Murgoci unui vechi braţ al Dunării
6
 .  

Câmpia Siretului de Jos este cea mai  recentă parte a Câmpiei Române, ca urmare a 

rămânerii sub apele lacului cuaternar până în holocenul târziu
7
. 

Acest teritoriu se prezintă ca un şes neted străbătut de albii secate, acoperit de aluviuni şi 

soluri aluviale, având o mare instabilitate hidrografică şi aflându-se astăzi într-un proces de 

scufundare subsidentă. Spre Câmpia Siretului de Jos converg din direcţia Subcarpaţilor, 

Câmpiile subcolinare ale Râmnicului şi Putnei, iar dinspre nordul Podişul Moldovenesc
8
.  

   

                                                 
3
  Mihăilescu 1966, 287-291 

4
  Mihăilescu 1966, 313-318  

5
  Mihăilescu 1966, 311-313; Tufescu 1974, 180-181 

6
  Tufescu 1974, 180-182 

7
  Tufescu 1974, 180-182 

8
  Mihăilescu 1966, 294-306 
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 Oscilaţiile Mării Negre 

Acest fenomen a avut importante efecte asupra configuraţiei actualei zone a Gurilor 

Dunării. După topirea ultimului gheţar cuaternar Wurm, teritoriul Dobrogei a fost acoperit de  

apele mării, formându-se un golf al acesteia care înainta  până la Giurgiu – unde se vărsa 

Dunărea
9
. Ulterior oscilaţiile de nivel ale apelor Mării Negre (transgresiuni şi regresiuni) au 

variat, pentru perioada aflată în atenţia noastră fiind caracteristic fenomenul regresiunii 

maritime, denumită şi regresiunea phanagoreiană pe fondul unui climat secetos. 

Cercetările geologice efectuate în zona cetăţilor greceşti au dovedit că în acea perioadă 

ţărmul Mării Negre se găsea la cel puţin 100 m mai în larg faţă de cel actual
10

, apele mării 

aflându-se la –4 m faţă de nivelul actual, o mare parte a oraşului Histria  cât şi a necropolei 

acestuia, aflându-se sub apele lacurilor Istria şi  Sinoe. Aceasta poate fi explicaţia numărului 

redus de vestigii specifice culturii Babadag pe actualul litoral al Mării Negre, majoritatea 

acestora fiind acoperite  de transgresiunea nempheană sau histriană, care s-a produs  în prima 

parte a mileniului I d.Chr, fenomen ce a configurat actuala structură a ţărmului Mării Negre. 
 

 Reţeaua hidrografică 

În Dobrogea există mari diferenţe în ceea ce priveşte repartiţia sistemului hidrografic. 

Zona mai înaltă a podişului are de suferit în acest sens, fiind străbătută de ape curgătoare cu 

un debit inconstant ca Taiţa şi Teliţa, care se varsă în lacul Babadag; Casimcea – care se varsă 

în lacul Taşaul, iar la S pârâul Carasu – care era o deviaţie a Dunării spre interiorul Dobrogei.  

În contrast cu această zonă a podişului, atât în lunca Dunării, în Delta Dunării cât şi a 

litoralului maritime, există o reţea de lacuri de origine fluviatilă (Oltina, Bugeac), de luncă 

aflate în Deltă (Gorgova, Merhei, Roşu, Eremciuc), de origine maritimă (Techirghiol, 

Mangalia),  precum şi o serie de bălţi (Jijila, Isaccea, Crapina) acestea din urmă fiind astăzi 

secate ca urmare a amenajărilor funciare din perioada comunistă. 

Aportul principal al sistemului hidrografic dobrogean îl aduce Dunărea cu cele trei braţe 

ale sale – Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe şi complexele lagunare aferente acestora din Delta 

Dunării – dintre care se remarcă prin dimensiuni complexul Razelm-Sinoe. 

Marea Neagră, limitrofă estului Dobrogei, are o salinitate destul de redusă ca urmare a 

aportului important de apă dulce adus de fluviile mari ce se varsă în ea. 

Zona tampon a Bălţilor Borcei şi ale Brăilei se întinde pe o lungime de 195 km, cu peste 

20 km lăţime, marcat de două braţe principale – Măcin la est şi Cremenea la vest, teritoriu ce 

înglobează  numeroase de bălţi şi gârle. 

În câmpia Bărăganului cel mai important râu este Ialomiţa – cu mulţi afluenţi,  râurile 

Mostiştea şi Călmăţui având un debit redus, provenind din precipitaţii şi topirea zăpezilor. În 

acelaşi timp remarcăm prezenţa unor limane fluviatile ca Fundata, Strachina şi Amara. O 

interesantă salbă de lacuri cu apă sărată s-a dezvoltat în Bărăganul de N – Movila Miresei, 

Lacul Sărat şi Ianca – acestea fiind încadrate în categoria lacurilor de stepă
11

. 

În fine, în Câmpia Siretului de Jos, remarcăm importantul aport hidrografic adus de 

Siret, Prut şi de numeroşii afluenţi ai acestora. 
 

 Ape subterane  

În podişul Dobrogei  există diferenţe evidente  de la zonă la zonă, privind apele freatice. 

În partea de N a podişului, în calcarele triasice apar numeroase izvoare în timp ce mai la S, în 

podişul Babadagului acestea sunt mai rare, iar în podişul Casimcei dezvoltat în şisturi verzi,  

                                                 
9
  Mihăilescu 1966, 290 

10
  Caraivan, 1982, 15-32 ;  Caraivan 1983, 9-15 

11
  Tufescu 1974, 222 
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pânza freatică este dispusă pe văi. În podişul dobrogean sudic – unde covorul de loess este 

consistent, apele freatice sunt slabe ca debit, cu excepţia celor din podişul Negru Vodă – 

aflate însă la adâncimi mari, de 50 – 60 metri
12

. 

Zonele luncii Dunării, a bălţilor acesteia şi respectiv a Deltei, au un alt regim, apele 

subterane aflându-se la adâncimi foarte mici, alimentate de reţeaua hidrografică de suprafaţă. 

În Câmpia Siretului de Jos apele subterane se află la adâncimi foarte mici  (0-5 m), în 

timp ce în Bărăgan – unde stratul de loess este gros, acestea se află la 40 – 60 m adâncime. 

 

 Solurile  
 

V. Tufescu circumscrie teritoriul aflat în atenţia noastră  zonei de stepă şi identifică 

pentru Bărăgan şi Dobrogea centrală şi de S soluri fertile de tipul cernoziomului, în timp ce 

pentru Dobrogea de nord  menţionează solurile bălane iar pentru Câmpia Siretului de Jos 

solurile aluviale
13

. Mai trebuie menţionată prezenţa în lunca Dunării, şi în Deltă, a solurilor 

aluviale, bogate în materie organică. 

 

 Clima 
 

Proximitatea Mării Negre a influenţat această zonă, iernile fiind relativ aspre iar verile 

toride, regimul precipitaţiilor fiind redus la 400 – 500 mm anual, acest climat fiind  denumit 

de tip temperat-continental sau pontic
14

  

 

 Vegetaţia şi fauna 
 

Caracteristice vegetaţiei de stepă sunt  speciile xerofile cum ar fi: coliliile, negara, 

anumite specii de lucernă, pirul, cimbrişorul, pelinul, precum şi o serie de esenţe lemnoase 

precum stejarul pufos, ulmul, jugastrul sau arbuşti ca scumpia, migdalul pitic, etc. În lunca 

Dunării şi în Delta Dunării caracteristice sunt sălciile şi stuful – acesta din urmă fiind intens 

folosit la construcţia de locuinţe în perioada hallstattiană. 

Fauna  acestei zone este remarcată prin prezenţa animalelor de talie mare –căprioara, 

mistreţul –specifice luncii şi Deltei Dunării – dar şi pădurilor din anumite zone ale podişului 

dobrogean, a rozătoarelor de câmp (popândăul, hârciogul, orbetele, şoareci de câmp, a unor 

prădători precum dihorul; şi a păsărilor precum dropia, potârnichea, prepeliţa, graurele, 

ciocârlia, eretele alb, şorecarul mare, acvila sudică. Delta Dunării ocupă un loc aparte în 

privinţa speciilor de păsări – prezente aici într-un număr impresionant, cel mai frecvent 

întâlnite fiind pelicanul, lebăda, raţele sălbatice, lişitele, cocorii şi stârcii.  

O importantă resursă a constituit-o şi o constituie peştele, prezent într-o mare varietate 

de specii în apele dulci sau sărate din zona aflată în atenţia noastră. Pentru Dunăre şi afluenţii 

săi, precum şi pentru lacurile cu apă dulce caracteristice sunt speciile de crap, plătică, 

babuşcă, ştiucă, biban, şalău şi somn, în timp în apele saline sunt caracteristice speciile de 

stavrid, hamsie, şprot, gingirică, scrumbie albastră şi sturioni – aceste ultime două specii 

urcând pe braţele Dunării pentru a-şi depune icrele
15

.    

 

 

 

 

                                                 
12

  Tufescu 1974, 209 
13

  Tufescu 1974, 244 
14

  Tufescu 1974, 204 
15

  Tufescu, 1974, 252-255 
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 Resursele minerale 

 

Pe lângă tipurile de roci deja amintite mai sus, în Dobrogea menţionăm prezenţa 

gresiilor cuarţuase, a argilelor simple şi caolinoase precum şi a nisipurilor glauconitice şi 

cuarţuoase. O importantă resursă au constituit-o zăcămintele de silex de tip balcanic, folosite 

încă din neolitic la fabricarea uneltelor, descoperindu-se până în prezent peste 20 de asemenea 

zone
16

. 

În ceea ce priveşte minereurile, amintim zăcământul cuprifer de la Altân Tepe – 

exploatat încă din epoca bronzului, zăcământ ce avea în partea superioară o importante 

cantitate de minereu de fier
17

  Minereuri de fier au fost descoperite în zăcămintele de la Iulia 

şi Palazu Mare – acestea din urmă aflate la mari adâncimi nefiind exploatate în antichitate 

      

 

 

 

 

                                                 
16

  Haşoti 1997, 9 
17

  Zah 1971,  191-207 
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3. ISTORICUL CERCETĂRILOR 
 

 

 

Primele menţiuni privitoare la descoperiri din perioada timpurie şi mijlocie a Primei 

Epoci a Fierului în SE-ul României au fost făcute în 1953 de către M. Petrescu-Dâmboviţa 

care a publicat aşezarea de la Stoicani
18

 şi de R. Vulpe care în 1955 aminteşte aşezarea de la 

Babadag
19

. În anul 1958 colectivul şantierului arheologic Dinogetia face o serie de periegheze 

în zonă, ocazie în care au fost descoperite numeroase materiale ceramice hallstattiene în 

punctul de la „Mlăjitul Florilor”
20

. 

Informaţii importante privitoare la această perioadă sunt cuprinse şi în raportul de 

săpătura al şantierului arheologic Cernavodă, publicat în 1961, în care este descrisă o aşezare 

fortificată cu şanţ si val de apărare, precum şi un “mormânt de incineraţie” cu inventarul 

format din şase vase, unele decorate cu motive realizate prin imprimare
21

. 

În 1964 S. Morintz publică rezultatele cercetărilor efectuate  între 1962 -1963 în 

aşezarea de la Babadag (jud. Tulcea), introducând astfel în circuitul ştiinţific noţiunea de 

„cultura Babadag”
22

. Acesta stabileşte trei etape de evoluţie a culturii plecând de la  analiza 

materialului ceramic şi încadrează cronologic cultura Babadag în perioada Ha A2 - Ha B3 – 

având ca puncte de sprijin analogiile din stratul VII b2 de la Troia (pentru prima fază de 

evoluţie – sec. XI a.Chr.), cele din aşezarea de tip Mediaş  de la Braşov „Păticel” (ceramica 

specifică fazei a doua sec. X-IX a.Chr.) şi similitudinile cu ceramica de tip Basarabi (pentru 

faza a treia – sec. VIII-VII a.Chr.). Sunt menţionate cu aceeaşi ocazie o serie de descoperiri 

similare din Dobrogea – Garvăn „Mlăjitul-Florilor”, Ostrov „Piatra Frecăţei”, Enisala, 

Cernavoda, Gîrliţa; din Muntenia – Tangâru şi Brăiliţa, iar din Moldova – Stoicani. Astfel a 

fost delimitat arealul cultural de tip Babadag.  

În privinţa originii culturii Babadag era subliniată lipsa oricărei legături cu fondul 

cultural anterior – de tip Noua, specific sfârşitului epocii bronzului, intuindu-se însă o posibilă 

filieră – cu referire la ceramica incizată: „Pourtant, maints ornements constitues par des 

lignes incisées pourraient éventuellement appartenir a l' eritage du fonds antérieur de la fin 

de l'age du bronze”
23

. Pe de altă parte era semnalată o componentă hallstattiană central-est 

europeană remarcată printr-o ceramică neagră, lustruită, decorată cu caneluri, sub forma unor 

vase bitronconice decorate cu protuberanţe şi a străchinilor cu buza invazată, decorate cu 

caneluri.  

                                                 
18

  Petrescu-Dîmboviţa 1953-c, 132-155 
19

  Vulpe, 1955, 550-551 
20

  Ştefan et alii 1959, 646, fig. 20 
21

  Berciu et alii 1961, 52-53, fig. 3 
22

  Morintz 1964 , 101-118 
23

  Morintz 1964, p. 111 
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În acelaşi timp, având în vedere prezenţa în straturile specifice fazei a doua a unor 

fragmente ceramice decorate cu cercuri concentrice şi linii tangente, S. Morintz intuia şi o 

componentă sudică care a contribuit la formarea culturii Babadag. Toate aceste repere l-au 

îndemnat pe S. Morintz să  afirme că „...il est possible qu'il existe un niveau culturel plus ou 

moins uniforme, s'étendant de la vallée de Maritza jusqu'au Bas Danube, sans contamination 

d'une influence hallstattienne venue de l'ouest, semblable ou même identique a celui de Troie, 

postérieur a celui de Noua et, en même temps, antérieur au niveau inférieur de Babadag”
24

. 

Problema sfârşitului culturii Babadag era abordată prin prisma sincronismului între faza 

Babadag III şi cultura Basarabi, cu remarca, că  pentru teritoriul Dobrogei nu există aşezări 

Basarabi, ci numai importuri. Referitor la relaţia Babadag – Basarabi, merită menţionat 

studiul lui A. Vulpe, publicat în 1965, în care autorul considera că tehnica ornamentării prin 

imprimare şi încrustare a vaselor Basarabi provine din cultura Babadag – aceasta din urmă 

avându-şi rădăcinile în mediile culturale nord-pontice
25

.                                      

Primul volum „Din Istoria Dobrogei”, apărut în anul 1965, a oferit prilejul lui D. Berciu 

să susţină principalele concluzii ale lui S. Morintz privitoare la cultura Babadag
26

. În 

completarea lapidarului raport de săpătură  de la Cernavoda – „Dealul Sofia”, deja menţionat, 

este descris „mormântul de incineraţie cu 11 vase datat în faza Babadag III”. În acelaşi timp 

(referindu-se la raportul Babadag – Basarabi) spre deosebire de S. Morintz, D. Berciu 

consideră posibilă  în Dobrogea „o întrepătrundere a acestei culturi – dacă nu chiar un orizont 

independent (al culturii Basarabi – n.n.) cu cultura hallstattiană locală şi sincronică.”
27

. 

Este abordată pentru prima dată şi problema finalului culturii Babadag – în lumina 

descoperirilor de la Histria, unde este semnalată prezenţa ceramicii negre lustruite de factură 

tracică, similară celei descoperite la Babadag, precum şi cu cea din mormântul de incineraţie 

de la Cernavoda – „Dealul Sofia”. Deşi este recunoscut decalajul între materialele de tip 

Babadag şi data întemeierii cetăţii Histria, D. Berciu nu excludea posibilitatea descoperirii la 

Histria sau în împrejurimile acesteia a unor urme anterioare momentului colonizării milesiene. 

În sinteza „Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre”, D. Berciu pornea de la tabloul 

cronologic oferit de cele şase depozite de bronzuri din Dobrogea şi subliniază continuitatea 

dintre epoca bronzului şi prima epocă a fierului la Dunărea de Jos fără a ţine cont însă de 

cezura – pe plan ceramic, argumentată temeinic de S. Morintz
28

. 

O contribuţie importantă a acestei lucrări o reprezintă descoperirile de la Stoicani (jud. 

Galaţi)
29

, încadrate de D. Berciu în grupul cu acelaşi nume – „...un complex hallstattian cu 

morminte fără tumul...”
30

, contemporan cu cel de la Balta Verde, dar dezvoltat pe un fond local . 

În 1967, F. Anastasiu şi N. Harţuche au publicat rezultatele cercetărilor de la Râmnicelu 

(jud. Brăila) – subliniind importanţa acestora, ca verigă de legătură între Bronzul final şi 

începutul culturii Babadag
31

. Integrarea culturii Coslogeni – răspândită în SE României, în 

complexul cultural Noua -  Sabatinovka a contribuit la eliminarea unor lacune informaţionale 

privitoare la perioada târzie a epocii bronzului. Referindu-se la sfârşitul culturii Coslogeni, 

autorii opinează că acesta nu se confundă cu începutul culturii Babadag; între cele două 

culturi  interpunându-se un orizont derivat din cultura Monteoru denumit Prebabadag
32

.                                                                               

                                                 
24

  Morintz 1964, 115-116 
25

  Vulpe 1965, 119, 131 
26

  Pippid, Berciu 1965, 75-93 
27

  Pippidi, Berciu 1965, 88 
28

  Berciu 1966, 231 
29

  Petrescu-Dîmboviţa 1953-b, 157-211 
30

  Berciu 1966, 246-248 
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  Anastasiu, Harţuche 1967, 19-39 
32

  Morintz, Anghelescu 1970, 373-415 
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Importanţa materialelor de la Râmnicelu, precum şi concluziile privitoare la orizontul 

Prebabadag sunt reiterate de S. Morintz în 1971. Ceştile cu una sau două torţi supraînălţate, 

decorate cu motive incizate – specifice la Râmnicelu, se regăsesc în nivelul inferior de la 

Babadag, astfel încât, se presupunea „...existenţa unui orizont cultural din bronzul final încă 

neidentificat în nordul Dobrogei, care succede cultura Noua, şi precede cultura Babadag.”
33

. 

În acelaşi articol S. Morintz se referă şi la descoperirile de la Insula Banului din zona Porţilor 

de Fier considerate a fi „principala componentă a hallstattului de tip Babadag”, dar era 

totodată recunoscut şi un decalaj cronologic între cele două culturi, în sensul unei datări mai 

timpurii a culturii Insula Banului.  

Având în vedere descoperirile de la Pocreaca şi Cozia de pe teritoriul Moldovei, S. 

Morintz presupune existenţa unei variante moldoveneşti a culturii Babadag. Pe de altă parte 

sunt puse în evidenţă şi materialele descoperite la S de Balcani (Mladinovo, Pšenicevo, 

Raskopanica) – considerate a fi o îmbinare a elementelor de tip Babadag şi Insula Banului. 

Toate aceste elemente comune – respectiv răspândirea pe o arie largă – din zona Porţilor de 

Fier, zona Balcani – Maritza, Dobrogea până în Moldova centrală, a ceramicii decorate prin 

imprimare, l-au determinat  pe S. Morintz să presupună conturarea un mare complex cultural, 

deosebit de cel al ceramicii canelate plasat între Dunărea mijlocie şi arcul carpatic, complex al 

ceramicii imprimate
34

. 

În 1972, N. Harţuche revine asupra materialelor de la Râmnicelu, asociate acum cu cele 

descoperite la Sihleanu (jud. Brăila) şi îşi exprimă convingerea că acestea fac parte dintr-un 

aspect cultural derivat sau înrudit cu culturile Monteoru şi Tei, plasat între sfârşitul culturii 

Coslogeni  şi începutul culturii Babadag
35

. 

Publicarea cercetărilor din aşezarea de la Rasova – “Malul Roşu” (jud. Constanţa) a 

reprezentat o importantă contribuţie la cunoaşterea culturii Babadag
36

. Pe lângă abundenţa 

materialului specific celor trei faze ale culturii Babadag, descoperirile de aici au ridicat două 

importante probleme. Pe de o parte, au fost prezentate unele descoperiri de tip Coslogeni – în 

special ceramică, aceasta  „...apărând în condiţii  stratigrafice neclare, în pământul deranjat 

de gropile şi bordeiele hallstattiene ori la baza acestora”, fapt ce lasă deschisă discuţia 

asupra raportului Coslogeni - Babadag I; pe de altă parte, M. Irimia trece în revistă materialele 

ceramice de tip Basarabi descoperite în nivelul fazei Babadag III şi prin analogiile acestora cu 

cele de la Popeşti “Nucet”, le încadrează în orizontul pre-Basarabi, decelând astfel două etape 

în evoluţia fazei Babadag III, descoperirile de la Rasova fiind încadrate în prima etapă a fazei 

a III-a a culturii Babadag. 

Contribuţii importante la această problematică a adus B. Hänsel în lucrarea sa „Beiträge 

zur Reginalen und Chronologischen Gliederung der Älteren Hallstattzeit an der Unteren 

Donau” care sintetizează datele cunoscute până atunci despre sfârşitul epocii bronzului şi 

începutul primei epoci a fierului din SE Europei, oprindu-se şi asupra culturii Babadag
37

. 

Cercetătorul german întocmeşte un catalog al descoperirilor de tip Babadag mai mult sau mai 

puţin justificate aducând o nouă viziune în privinţa originii şi evoluţiei acestei culturi. Astfel, 

cercetătorul german considera că la  baza culturii Babadag stă un fond local de tip Coslogeni. 

Chiar dacă pe plan ceramic această ipoteză era la acea vreme greu de argumentat, datarea unor 

artefacte de tip Coslogeni până în Ha A2, respectiv unele situaţii stratigrafice semnalate atât 

anterior apariţiei acestei importante lucrări cât şi altele semnalate ulterior – unde materiale 

Coslogeni au fost descoperite în amestec cu materiale Babadag I, susţineau această teorie cel 

                                                 
33

  Morintz 1971, 19-25 
34

  Morintz 1971, 19-25 
35

  Harţuche 1972, 59-75 
36

  Irimia 1974, 75-134 
37

  Hänsel 1976, 120-134 
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puţin în privinţa unei tangenţe între cele două culturi fără efecte vizibile în privinţa unor 

moşteniri cultura materială. Pe de altă parte între grupul Tămăoani şi faza Babadag I era 

consemnat un raport de contemporaneitate. Ceramica celei de a doua faze a culturii Babadag era 

considerată de B. Hänsel ca fiind  legată organic de prima fază, în virtutea teoriei potrivit căreia 

toate culturile cu ceramica imprimată din zona Dunării de Jos urmează unui orizont al ceramicii 

incizate
38

.  
În privinţa aspectului cultural Silheanu sau Prebabadag, S. Morintz, în lucrarea de 

sinteză “Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii – epoca bronzului în spaţiul 

carpato-balcanic”, considera că acesta reprezintă o evoluţie a populaţiilor Monteoru târzii – 

care au pătruns în zona Gurilor Dunării, îndepărtând populaţiile Coslogeni
39

.  

Pentru evidenţierea raporturilor între grupul Tămăoani
40

 şi faza Babadag I  importante 

sunt contribuţiile lui M. Brudiu, bazate pe descoperirile de la Vînători (jud.Galaţi)
41

 şi cele ale 

lui  A. László
42

 care propune o succesiune cronologică Tămăoani I – Babadag I,  având în 

vedere pe de o parte situaţia stratigrafică de la Cândeşti (unde există o succesiune stratigrafică 

Noua II – Corlăteni – Babadag I), sincronismul Tămăoani – Corlăteni timpuriu (din necropola 

Corlăteni de la Vaslui), iar pe de altă parte prin evidenţierea lipsei decorului cu cercuri 

concentrice şi tangente din repertoriul  ceramic al grupului Tămăoani. 

Un punct de vedere diferit în ceea ce priveşte raportul Tămăoani - Babadag I a fost 

prezentat de subsemnatul, care pe baza descoperirilor de la Garvăn – “Mlăjitul Florilor” – 

unde ceramica Coslogeni a fost descoperită în acelaşi strat cu cea de tip Babadag I – şi luând 

în considerare lipsa din repertoriul stilistic al acestui nivel al decorului compus din cercuri cu 

tangente incizate a propus o relaţie de contemporaneitate între cele două manifestări
43

. 

După aproape trei decenii de cercetări,  S. Morintz, prin publicarea lucrării de sinteză 

“Noi date şi probleme privind perioadele hallstattiană timpurie şi mijlocie în zona istro-

pontică. Cercetările de la Babadag“ oferă o imagine complexă şi globală a culturii 

Babadag
44

. În privinţa schemei cronologice a culturii Babadag, sunt reafirmate concluziile din 

1964, 1972, 1974 şi 1986. Referitor la descoperirile de tip Tămăoani, S. Morintz sesizează 

existenţa  unei diferenţe în timp între acestea şi cele de tip Babadag I, cu menţiunea că  

“descoperirile de la Vînători ilustrează un aspect hibrid, periferic al primei faze a culturii 

Babadag”
45

. În ceea ce priveşte faza a doua a culturii Babadag, este preluată datarea lui B. 

Hänsel a capacului de pixidă descoperit la Babadag, respectiv sec. X a.Chr. – după analogia 

acestuia cu un exemplar descoperit în necropola de la Kerameikos – Atena într-un context 

protogeometric târziu
46

. În acelaşi timp este subliniată asemănarea decorului imprimat de pe 

ceramica culturilor Insula Banului – Pšenicevo – Babadag II – Cozia – Saharna Solonceni
47

. 

Pentru faza a treia a culturii Babadag, S. Morintz intuieşte, în raport de câteva descoperiri 

Basarabi în context Babadag III şi de evoluţia diferenţiată a unor aşezări din aceeaşi fază, 

existenţa a două etape ale acesteia: “o primă etapă este anterioară apariţiei culturii  Basarabi 

în estul Munteniei şi sudul Moldovei  şi o a doua etapă când cultura Babadag continuă să 

existe numai pe teritoriul Dobrogei”
48

 – în contradicţie cu ipoteza cercetătorului  M. Irimia 
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(prezentată mai sus) bazată pe descoperirile de la Rasova – “Malul Roşu”
49

 care au constituit 

un subiect viu disputat între S. Morintz şi M. Irimia
50

.                                                                                                   

Raportul Babadag III – Basarabi  a fost analizat şi de subsemnatul în urma unor 

descoperiri recente din nordul Dobrogei, fiind înaintată ipoteza unei restrângeri a ariei fazei 

Babadag III la teritoriul Dobrogei o dată cu apariţia în hinterlandul Babadag a purtătorilor 

culturii Basarabi 
51

. 

Contribuţii importante la cunoasterea culturii Babadag a adus şi G. Simion – prin 

introducerea în circuitul ştiinţific a descoperirilor de la Beidaud
52

, de la Teliţa „Celic-Dere”
53

 

şi a celor de la Revărsarea „Dealul Tichileşti”
54

; V. H. Baumann – prin descoperirile de la 

Tulcea “Tabară”
55

, Teliţa “Amza”
56

 şi Revărsarea „Cotul Tichileşti”
57

; E. Lăzurcă şi Ghe. 

Mănucu-Adameşteanu, G. Jugănaru, S. Ailincăi şi  A. Stănică – prin cercetările de la Enisala 

“Palanca”
58

;  I. T. Dragomir – prin descoperirile de la Enisala „Cetatea medievală”
59

; V. 

Lungu – prin descoperirile de la Murighiol “Ghiolul Pietrei”
60

, Fl. Topoleanu,  

G. Jugănaru, G. Simion, S. Ailincăi – descoperirile de la Niculiţel „Cornet”, jud.Tulcea
61

;  

G. Jugănaru – prin descoperirile de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”
62

, E. şi I. Oberländer-

Târnoveanu – prin semnalarea descoperirilor de la Sarichioi “La bursuci”
63

 şi  Sarichioi “La 

grădina”
64

; S. Ailincăi, C. Micu şi M. Maille –aşezările de la Luncaviţa, Rachelu şi Isaccea
65

; 

S.Morintz şi D.Şerbănescu – prin publicarea materialelor Babadag descoperite în zona 

Hârşovei, jud.Constanţa
66

; M. Irimia – descoperirile de la Rasova “Malul Roşu”
67

, Canlia
68

; 

M. Irimia şi N. Conovici – aşezarea de la   Satu Nou “Valea luiVoicu”
69

; A. Păunescu şi  

E. Renţea – descoperirile de la Bucu
70

 şi Platoneşti
71

, N. Harţuche, O. Silvestru, V. Sîrbu şi  

S. Pandrea – descoperirile de la Siliştea „Popina” jud. Brăila”
72

;  M. Brudiu prin descoperirile 

de la Vînători
73

, Ijdileni-Frumuşiţa şi Piscu “Cimitirul Vechi”
74

. 
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Chiar dacă nu  au confirmat joncţiunea cronologică a fazei Babadag III cu nivelele 

arhaice timpurii de la Histria
75

 şi Jurilovca”Orgame”
76

, descoperirile de complexe şi material 

arheologic Babadag din cele două cetăţi greceşti au ridicat o serie de probleme importante 

referitoare la modul în care îşi încheie evoluţia cultura Babadag.  

După trecerea în nefiinţă a lui S. Morintz la începutul anului 1997, cercetările de la 

Babadag au fost continuate de subsemnatul, cu un colectiv care s-a mărit an de an, rezultatele 

săpăturilor fiind publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice şi în revista Peuce
77

. 

Cu toate că nu pot fi puse direct în legătură cu evoluţia culturii Babadag, având în 

vedere contextele descoperirilor, se impun a fi menţionate  contribuţiile lui A. Aricescu
78

, M. 

Irimia
79

, G. Simion
80

 referitoare la publicarea depozitelor de bronzuri de la N. Bălcescu, 

Constanţa, (Bronz D), Gura Dobrogei (Bronz D/Ha A1), Techirghiol şi Sâmbata Nouă II (Ha 

A1), Casimcea(Ha A1-A2) Sâmbata Nouă I (Ha B1), şi Pădureni (Ha C), depozite de origine 

transilvăneană şi nord-pontică.   

 

 

 

                                                 
75

  Dumitriu 1966, 40-41, 55, 127, pl.48. 
76

  Coja 1972, 33-34, fig. 2/1-9. 
77

  Vezi Jugănaru et alii 2001, 46-47, pl. 16; Jugănaru et alii 2002, 43-45, pl. 15; Jugănaru et alii 2003,  47;  

Jugănaru, Ailincăi 2003,  51-62; Jugănaru et alii 2005, 59-60 
78

  Aricescu 1965, 17-42;  Aricescu 1970, 25-76 
79

  Irimia 1968, 89 - 105 
80

  Simion 1999, 8-14; Simion 2003-a, 67-69, pl.7 
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4. AŞEZĂRILE CULTURII BABADAG 
 

 

 

În doar câteva aşezări Babadag au fost observate depuneri stratigrafice consistente.  

Putem menţiona  aşezarea eponimă –unde în anumite zone  au fost distinse 5-6 nivele de 

locuire (fig. 4/1), Beidaud, Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig.5) Rasova “Malul Roşu” (fig.4/2)  

şi cea de la Satu Nou “Valea lui Voicu”. În celelalte aşezări  – chiar dacă uneori au fost 

semnalate materiale din mai multe faze ale culturii Babadag, nu au fost distinse şi nivele 

succesive de locuire. 

 

4.1. Tipuri de aşezări 
 

Aşezările culturii Babadag (fig.1)  au fost, de regulă, amplasate în apropierea unor ape, 

majoritatea lor fiind dispuse pe malurile Dunării sau în lunca acestui fluviu: (Murighiol                                                

“Ghiolul Pietrei”, Mahmudia, Tulcea – “Dealul Taberei”, Niculiţel “Cornet”, Revărsarea 

“Cotul Tichileşti”, Revărsarea “Dealul Tichileşti”, Garvăn “Mlăjitul Florilor”, Brăiliţa, Piatra 

Frecăţei, Hârşova “Tell”, Hârşova “Rasim”, Ghindăreşti I – V, Topalu, Cernavodă “Dealul 

Sofia”, Ţibrinu, Rasova “Malul Rosu”, Satu Nou “Valea lui Voicu”, Gura Canliei, Ostrov, 

Galiţa, Grădiştea Coslogeni, Făcăieni); pe malurile lacurilor Razelm (Jurilovca – “Orgame”, 

Sarichioi “La Bursuci”, Sarichioi “La grădina”), Babadag (Babadag, Enisala “Palanca” şi 

“Cetatea Medievală”) sau Sinoe (Histria), aşa cum în afara Dobrogei au fost amplasate pe 

cursul Ialomiţei (Ţăndarei, Bucu şi Platoneşti), pe malul Călmăţuiului (Spiru Haret), al 

Buzăului (Siliştea Conac” şi Siliştea “Popină”, Bălteni), pe malul Prutului (Suceveni, 

Cavadineşti) ori pe malul lacului Brateş(Vînători), sau în interfluviul Prut – Siret (Piscu 

“Cimitirul Vechi” şi Ijdileni Frumusiţa). Doar trei aşezări din interiorul Dobrogei sunt 

amplasate la o distanţă apreciabilă de cursuri mari de apă – aşezările din Podişul Casimcei de 

la Beidaud şi Făgăraşu Nou şi cea de la Jijila “Cetăţuie”. 

În ceea ce priveşte tipologia acestor aşezări, se poate constata că  majoritatea nu erau 

fortificate fiind amplasate pe promontorii înalte sau pe terase. Exista însă şi câteva aşezări 

fortificate cu valuri şi şanţuri – acestea fiind configurate în raport de caracteristicile terenului. 

 

a) Aşezări deschise 

Majoritatea aşezărilor au fost amplasate pe terasele joase din imediata vecinătate a  unor 

cursuri de apă, precum cele descoperite la Brăiliţa
81

, Bălteni
82

, Bucu
83

, Enisala “Palanca”84
, 

Ghindăreşti I
85

, Grădiştea Coslogeni
86

, Gura Canliei
87

, Hârşova “La lac”
88

, Ijdileni-

                                                 
81

  Harţuche 1980-a, 302, 312-313 ; Harţuche 2002, 142-151 
82

  Dragomir 1986, 338-340 
83

  Păunescu, Renţea 1993, 193-197; Renţea 2002, 71-72, pl. 29; Renţea 2003-a, 63-64, pl. 23; Renţea, Coman 

2005, 83-84 
84

  Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, 146-156; Jugănaru, Ailincăi, Stănică 2003, 118-119 
85

  Morintz, Şerbănescu 1974, 54-57, 67-68 
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Frumuşiţa
89

, Isacea ”Suhat”90
, Luncaviţa “Cetăţuia” şi Luncaviţa “Valea Joiţei”91, Murighiol 

“Ghiolul Pietrei”
92

,  Niculiţel “Cornet” 
93

, Piscu “Cimitirul Vechi”94
, Rasova “Malul Roşu”

95
, 

Revărsarea “Cotul Tichileşti”
96

, Sarichioi “La bursuci”
97

, Sarichioi “La grădina”98
, Siliştea 

“Conac”
99

, Siliştea “Popina”
100

, Spiru Haret
101

, Ţăndărei
102

,  Teliţa –”Amza”
103

, Ţibrinu
104

, 

Vînători
105

.  

       O serie de aşezări au fost amplasate  pe promontorii dominante – unde datorită 

caracteristicilor geomorfologice nu erau necesare lucrări de fortificare. Asemenea aşezări au 

fost descoperite la Argamum – Jurilovca
106

  – promontoriul stâncos de aici  asigurând o bună 

vizibilitate, dar era uşor accesibil din partea de V; Enisala “Cetatea medievală”107
  – 

promontoriu înalt, stâncos apărat natural pe trei laturi; Garvăn “Mlăjitul Florilor”
108

 – 

promontoriu stâncos apărat natural pe trei laturi, situaţii relativ similare fiind remarcate şi în 

cazul  siturilor de la Tulcea “Dealul Taberei” 
109

, Revărsarea “Dealul Tichileşti”110
, 

Rachelu
111

, Ostrov “Piatra Frecăţei”112
, Mahmudia

113
, Cernavodă “Dealul Sofia”

114
, 

Ghindăreşti II –V
115

, Topalu
116

, Satu Nou “Valea lui Voicu” 117
 şi Platoneşti

118
. 

 

b) Aşezări fortificate 

Până în prezent sunt cunoscute  numai patru aşezări fortificate, trei cercetate prin 

săpături sistematice (Babadag, Beidaud şi Jijila “Cetăţuia”), cea de la Gârliţa fiind numai 

amintită în câteva surse bibliografice – urmare a unor periegheze. 

                                                                                                                                                         
86

  Neagu, Nanu - Basarab 1986, 99-128 
87

  Irimia 1981, 71-721 
88

  Morintz, Şerbănescu 1974, 54, 67-68 
89

  Brudiu 1991, 221-239 
90

  Ailincăi  et alii 2004, 35 
91

  Ailincăi  et alii 2004, 33-35 
92

  Lungu 1991, 63-64 
93

  Topoleanu, Jugănaru 1995, 71-81; Ailincăi, Topoleanu 2003, 45-50 
94

  Brudiu 1991, 221-239 
95

  Irimia 1974, 75-137; 1981-a, 239-246 
96

  Baumann 1995, 229-231 
97

  Oberländer-Târnoveanu, 1979,59 
98

  Oberländer-Târnoveanu 1980, 77-78 
99

  Sîrbu, Pandrea 1994, 27, 30-33 
100

  Sîrbu, Pandrea 1994, 32-62 
101

  Harţuche 1980-a, 333; Harţuche 1980-b, 366 
102

  Harţuche, Anastasiu 1976, 187 
103

  Baumann 1995, 13-20; Baumann  2003, 156 – 158; Jugănaru 2003-c, 91-112 
104

  Jugănaru et alii  2004,  355-356, pl. 71 
105

  Brudiu 1981, 529-536 
106

  Coja 1972, 33-34 
107

  Dragomir 1974, 131-136 
108

  Jugănaru 1997, 103-110 
109

  Baumann 1975, 213-232 
110

  Simion 2003-c, 99-114 
111

  Ailincăi et alii 2004, 35 
112

  Morintz 1964, 118 
113

  Oberländer-Târnoveanu, 1980, 55-59 
114

  Berciu et alii 1961, 52-53 
115

  Morintz, Şerbănescu 1974, 57-68 
116

  Morintz, Şerbănescu 1974, 64-68 
117

  Irimia, Conovici 1992, 123-124; Irimia,  Conovici 1993, 51-114 
118

  Renţea 2003-b, 240; Renţea, Munteanu  2005, 278-279, pl. 31 
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Aşezarea de la Beidaud cercetată de G. Simion şi E. Lăzurcă
119

 are o suprafaţă de 2,5 ha 

şi este fortificată cu două  valuri de pământ între care se află un şanţ. Acest sistem defensiv 

înconjoară practic incinta. 

Primul val are o bază de 14 m, structura acestuia conţine un emplecton  din bolovani din 

lut (vălătuci) – realizaţi din pământ galben amestecat cu paie (ceamur) arşi la roşu şi piatră, 

întreg ansamblul fiind placat cu plăci de şisturi; emplectonul are o lăţime de 7 m şi o înălţime 

păstrată de 1,50 m. În partea superioară au fost descoperite numeroase bucăţi de cărbune şi 

multă cenuşă – probabil urmele palisadei ce se ridica pe acest val. 

Al doilea val – cel exterior este construit din pământul scos din şanţul interior, fiind 

realizat din straturi alternate, placat pe partea exterioară cu un strat de pietre. Înălţimea 

păstrată este de 1,40 m. 

Şanţul de apărare poziţionat între cele două valuri are o deschidere de 15 m şi o adâncime 

păstrată de 3,90 m. La baza şanţului au fost descoperiţi numeroşi bolovani – care în opinia celor 

doi cercetători, au căzut de pe coama primului val. Materialul ceramic descoperit în  aceste 

elemente ale fortificaţiei de la Beidaud, indică o datare în fazele II-III ale culturii Babadag. 
Aşezarea de la Babadag (fig.2/1) – care astăzi are o suprafaţă de aprox. 2,5 ha

120
, este 

amplasată pe un promontoriu înalt pe malul lacului Babadag fiind apărată natural pe laturile 

de N, V şi E. Singura latură accesibilă – cea de S, S-SV/S-SE a fost închisă cu un sistem 

defensiv alcătuit din două valuri de apărare şi un şanţ adiacent primului val, sistem construit 

în formă de semicerc, acesta fiind destul de bine păstrat, partea superioară a  celor două valuri 

fiind şi astăzi vizibilă de la o mare distanţă. 

Primele referiri la sistemul de fortificare al aşezării sunt făcute în 1964, când S. Morintz 

publica primele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Babadag; sunt atunci menţionate  

două valuri şi şanţul adiacent, valurile fiind placate cu piatră şi acoperite cu pământ ars în 

mod intenţionat
121

, ipoteze reiterate şi cu alte ocazii
122

. 

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a fortificaţiei, pe baza materialului ceramic 

aflat în umplutura şanţului de apărare, S. Morintz datează ridicarea sistemului defensiv în 

timpul fazei a III-a a culturii Babadag. 

Cercetări recente asupra sistemului defensiv al aşezării de la Babadag
123

  – începute în  

anul 1995 (ultima campanie arheologică a regretatului S. Morintz), au adus noi precizări cu 

privire la configuraţia sistemului defensiv, respectiv la datarea acestuia.  

Două secţiuni magistrale (S XVI şi S VI) au fost trasate în partea de S-SE respectiv S-

SV a aşezării (fig.3). 

Secţiunea XVI – începută în 1995 are o stratigrafie sugestivă, fiind împărţită în trei zone 

distincte:  I – zona periferică de locuire; II – terasa de loess cu gropi menajere; III – şanţul şi 

valul de apărare 

Zona I, surprinsă în partea dinspre lac a aşezării, conţine o serie de urme de locuire 

(locuinţe de suprafaţă, un bordei, gropi menajere), aparţinând fazelor Babadag II şi III. 

În cea de a II-a zonă, lată de 8 m, au fost descoperite o serie de gropi tronconice, pline 

cu resturi menajere (cenuşă, fragmente ceramice nedecorate, resturi de vetre, pereţi de 

locuinţă, pietre, oase de animale). Prezenţa acestor gropi în terasa de loess înaltă, coroborată 

cu lipsa nivelurilor de locuire, au sugerat ipoteza că aici, în etapa finală a aşezării, au început 

să fie depozitate în mod sistematic resturile menajere.  

                                                 
119

  Simion, Lăzurcă 1980, 37-54; Simion 2003-b, 79-98 
120

  O mare suprafaţă a aşezării a fost distrusă de eroziunea produsă de apele lacului Babadag; estimăm că în 

antichitate suprafaţa locuirii era cel puţin dublă faţă de cea păstrată în prezent. 
121

  Morintz 1964, 102 
122

  Morintz 1986, 58; Morintz 1987-a, 44 
123

  Jugănaru, Ailincăi 2003, 51-62 
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Zona III este amplasată în partea de S a suprafeţei cu gropi menajere, aici fiind  săpat 

şanţul de apărare, care, conform profilului de NV al secţiunii, avea o deschidere în partea 

superioară de 16,5 m şi o adâncime maximă de 4 m, creându-se astfel o diferenţa mare de 

nivel între baza şanţului şi nivelul de călcare de pe terasa de loess. Umplutura şanţului are trei 

nivele de depunere: primul cel superior, marcat de un pavaj, conţinea material ceramic 

elenistic; cel de-al doilea nivel, marcat, de asemenea, de un strat de pietre, era perforat de o 

groapă tronconică ce conţinea cenuşă; ultimul nivel – cel de la baza şanţului avea puţine urme 

de amenajare. Valul de apărare, aflat la exterior faţă de şanţ, a fost construit cu pământul scos 

din acesta. Valul avea la bază un nucleu din lespezi masive de piatră, fundat într-o groapă 

adâncă de 0,80 m. Înălţimea acestui nucleu de la nivelul de călcare de la care a fost săpată 

groapa de fundare era de 1,20 m,  iar lăţimea sa în partea superioară era de 4 m, respectiv de 

2,5 m la bază. Pe multe din lespezile masive au fost observate urme puternice de arsură. Peste 

această amenajare, s-au observat straturi alternante de pământ galben, scos, din şanţ şi pământ 

ars la roşu. Numeroase lespezi şi fragmente de piatră sfărâmată erau căzute pe partea dinspre 

şanţ a valului. Dimensiunile valului erau de: 16 m lăţime la bază, şi 3,5 m înălţime păstrată. 

Secţiunea VI situată în partea de S-SV a aşezării a confirmat situaţia din S XVI, aducând 

însă o serie de elemente noi cu privire la  momentul încetării funcţionării fortificaţiei.  

Şanţul, săpat în terasa de loess, avea o deschidere în partea superioară de 17 m şi o 

adâncime de 4 m. Au fost observate ca şi în secţiunea S XVI, trei nivele de depunere. Primul 

aparţinând perioadei elenistice, celelalte culturii Babadag – acestea din urmă fiind marcate de 

dale de piatră ce placau baza şanţului. Aceste două nivele inferioare confirmă faptul că în faza 

a III-a a culturii Babadag, şanţul a avut două etape constructive. 

La limita dintre şanţ şi val a fost descoperită o aglomeraţie de lespezi de piatră, cu urme 

de arsură. Faţă de nucleul descoperit în secţiunea S XVI care avea şi o groapă de fundaţie, 

aglomerarea masivă de lespezi de aici avea mai de grabă rolul unui contrafort ce împiedica 

alunecarea în şanţ a părţii superioare a valului.  

Valul de apărare a fost construit cu pământul scos din şanţ, fiind compus din straturi 

alternante de pământ galben şi roşu. Deşi nu au fost observate lespezi de piatră pe coama 

valului, putem presupune că acestea au existat, fiind demantelate sau alunecând în şanţ. Chiar 

pe coama valului a fost remarcată o groapă formă trapezoidală, cu o deschidere la gură de 2,7 

m şi o adâncime de 1,5 m. În partea superioară a acestui complex s-a putut observa un strat de 

cenuşă ce acoperea un pământ forte dur, de culoare maroniu-gălbuie, probabil mâl de balta 

tasat. Rolul acestei intervenţii a fost, probabil, acela de a consolida, pentru ultima etapă de 

funcţionare, valul de pământ. 

În structura valului a fost descoperită o groapă ce conţinea patru cranii umane fără 

mandibulă, o situaţie inedită ce ridică noi probleme referitoare la practicile funerare specifice 

culturii Babadag. Groapa are o formă tronconică în profil şi aproximativ circulară în plan. 

Diametrul părţii superioare avea 0,75 m, iar cel al părţii inferioare 1,20 m. Umplutura consta  

într-un pământ de culoare cafenie, care probabil se datorează unui amestec de loess cu cenuşă. 

Aproximativ, la jumătatea adâncimii acestui complex, au fost descoperite patru cranii umane. 

La toate craniile nu se păstrează mandibula, iar la două dintre ele maxilarele superioare au 

fost parţial distruse (fig.7). 

Alte două gropi tronconice cu un inventar tipic menajer au fost descoperite în partea 

exterioară a valului, ele fiind săpate din stratul superior, într-un moment de evoluţie al aşezării 

Babadag, când fortificaţia a fost practic dezafectată – probabil în ultima etapă de locuire a 

fazei a III-a. 

Prin urmare, considerăm că acum este mai clară configuraţia elementelor defensive de la 

Babadag,  respectiv un fals val – terasa de loess înaltă în care a fost săpat şanţul de apărare şi 
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valul ridicat chiar pe muchia promontoriului, val întărit la bază cu un nucleu de piatră şi 

acoperit cu straturi de pământ alternante, consolidat prin placarea cu lespezi de piatră.  

Aşezarea de la Jijila Cetăţuia
124

, cu  o suprafaţă de circa 5 ha a fost fortificată cu o  

complicată reţea formată din trei valuri de pământ şi patru şanţuri de apărare. 

Valul nr. 1  – cu o lăţime la bază de 9 m şi o înălţime păstrată de 1,5 m a fost construit 

din straturi alternante de pământ, în partea superioară având un placaj din rocă sfărâmată. 

Şanţul nr. 1 – cu o formă trapezoidală, avea o adâncime de 1,25 m, o lăţime la bază de 

2,1 m şi în partea superioară de 3,5 m. 

Şanţul nr. 2 – cu aceeaşi formă trapezoidală, este amplasat în faţa şanţului nr. 1 şi are 

dimensiuni aproape similare primului: adâncime -1,2 m, lăţime la bază de 2,1 m, şi o 

deschidere în partea superioară de 3 m. 

Valul nr. 2 –  cu o lăţime la bază de 11 m şi o înălţime păstrată de 2 m a fost construit, 

ca şi primul val, din straturi alternante de pământ, fără a mai  fost consolidat cu placaj de 

piatră. La baza acestui val a fost descoperită o groapă tronconică ce conţinea un craniu şi un 

femur uman, un os de la un mamifer mare, o rocă masivă şi trei fragmente ceramice,  o 

situaţie similară celei de la Babadag, 

Şanţurile nr. 3 şi 4 aflate la exterior de valul nr. 2 şi 3 se prezintă ca uşoare albieri, cu 

deschideri similare primelor două şanţuri dar cu adâncimi modeste de numai 0,4 - 0,5 m. 

Valul nr. 3 este aplatizat, având o lăţime la bază de 6 m şi o înălţime păstrată de doar 0,5 m. 

Materialul ceramic descoperit în aşezare şi în structura fortificaţiei asigură datarea 

acesteia în faza a doua a culturii Babadag. 

În fine, aşa cum aminteam mai sus, aşezarea de la Gârliţa (jud. Constanţa), situată pe un 

bot de deal de pe malul lacului Bugeac este prezentată în câteva rânduri ca „aşezare 

fortificată”
125

, fără alte precizări – în condiţiile în care nu s-au efectuat săpături arheologice. 

Ridicarea şi întreţinerea în stare de funcţionare a unor asemenea fortificaţii presupunea 

un volum uriaş de muncă şi eforturi materiale consistente. De altfel, pentru perioada primei 

epoci a fierului în spaţiul extra – carpatic nu cunoaştem multe fortificaţii. 

La E de Carpaţi este menţionată o singură aşezare fortificată – cea de la Preuteşti
126

 

atribuită culturii Gáva – Holihrady. Aceasta aşezare era fortificată cu două valuri şi şanţuri 

adiacente. Pe coama valurilor au fost descoperite urmele unor gropi de pari ce proveneau 

probabil de la o palisadă.  

Grupului Chişinău – Corlăteni i-a fost atribuită fortificaţia de la Cândeşti
127

, ridicată în  

timpul culturii Noua dar refolosită în perioada hallstattiană, aşezare apărată de un val şi un 

şanţ iar pentru grupul cultural Cozia este atestată aşezarea fortificată de la Pocreaca
128

 apărată 

de trei valuri de pământ şi două şanţuri adiacente acestora. 

Pentru Transilvania, aşezările fortificate sunt bine documentate, cercetarea acestora 

oferind date preţioase referitoare la configuraţia lor. Menţionăm astfel fortificaţiile de la 

Sărăţel “Cetate”
129

, Ciceu-Corabia
130

, Teleac
131

, Mediaş
132

, Şeica Mică
133

 şi Subcetate. 

În ceea ce priveşte construcţia valurilor aşezărilor fortificate din Transilvania se remarcă 

situaţia de la Ciceu-Corabia, unde în interiorul valului a fost descoperit un mic zid sec de 
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  Sîrbu, Ailincăi 2005, 202-203 
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piatră, lat de 0,50 m, încastrat în sol, cu o înălţime de la suprafaţa gropii de 0,40/0,50 m, zid  

ce avea rolul de a consolida valul
134

. Această situaţie este identică cu cea din aşezarea de la 

Babadag, descrisă mai sus. Un alt tip de substrucţie a valurilor a fost descoperit la Teleac
135

, 

valul parapet, într-o a doua fază de construcţie având implantată o structură de bârne în forma 

de casete, umplute cu pământ, structura arsă fortuit. 

 

4. 2. Locuinţele şi anexele lor 

 

În aria culturii Babadag sunt atestate două tipuri principale de locuinţă: a) locuinţe de 

suprafaţă şi b) bordeie. Nu puţine sunt însă situaţiile când sunt menţionate aşa-numitele 

locuinţe sezoniere. c) amintim, de asemenea, vetrele şi cuptoarele (d), gropile de provizii şi 

menajere (e), complexele de cult (f) şi gropile rituale (g). 

a) Locuinţe de suprafaţă 

Acestea reprezintă cel mai răspândit tip de locuinţă mai ales în marile aşezări ale culturii 

Babadag. Sunt identificate sub forma unor lentile de lut galben bătătorit (podele construite de 

regulă pe nivelul de călcare) pe care se află aglomerări de fragmente de perete de locuinţă, 

pietre, cenuşă, oase, ceramică, depuse pe unul sau mai multe nivele (etape constructive). În 

aşezarea de la Babadag, aceste podele  se succed pe acelaşi spaţiu, ceea ce dovedeşte că 

dispunerea locuinţelor era bine organizată
136

. 

În pofida numeroaselor cercetări, forma locuinţelor de suprafaţă nu a fost determinată 

decât în puţine cazuri. Astfel, în aşezarea de la Siliştea “Popina”
137

 au fost descoperite două 

locuinţe de suprafaţă, ambele rectangulare, cu dimensiunile de 3,60 x 3 m, respectiv de 4 x 4 

m. Una din cele două locuinţe de suprafaţă descoperite la Enisala “Cetatea medievală”
138

 avea 

forma rectangulară, cu dimensiunile de 5 x 3,50 m. O locuinţă de formă neregulată cu 

suprafaţa de 4 m
2
 a fost descoperită la Revărsarea “Cotul Tichileşti”

139
, iar la Platoneşti

140
 una 

din locuinţele de suprafaţă de formă rectangulară avea laturile de cca. 3 m.  

Pereţii locuinţelor de suprafaţă, cu o grosime între 10 şi 25 cm, erau construiţi din 

împletituri de pari, nuiele şi stuf, aceste materiale fiind placate şi lipite cu lut. S-au descoperit 

numeroase asemenea bucăţi de pereţi ce aveau pe interior amprente de pari, nuiele şi stuf, în 

timp ce suprafaţa exterioară era netezită, de referinţă fiind descoperirile de la Babadag
141

 

(fig.2/2), Niculiţel “Cornet”
142

, Garvăn “Mlăjitul Florilor”, Murighiol “Ghiolul Pietrei”
143

, 

Revărsarea “Cotul Tichileşti”
144

, Siliştea “Popina”
145

, pentru a da numai câteva exemple. 

În privinţa acoperişului locuinţelor de suprafaţă nu putem spune decât că era alcătuit din 

structuri uşoare (stuf, mai rar nuiele), indicii asupra acestor materiale păstrându-se sub forma 

unui strat de cenuşă şi cărbuni descoperit pe podea, mai ales în ultimul nivel de locuire din 

aşezarea de la Babadag
146

. 
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Multe din locuinţele de suprafaţă aveau  vetre fixe, de formă rectangulară, circulară sau 

ovală, precum şi vetre portative. Majoritatea locuinţelor de suprafaţă aveau gropi de provizii şi 

gropi menajere, de formă tronconică sau cilindrică, cu pereţii afumaţi şi lutuiţi. 

Indicii ale existenţei unor locuinţe de suprafaţă (podele din lut tasat, aglomerări de pietre, 

fragmente de pereţi, cenuşă, cărbuni, cioburi, oase) au mai fost descoperite în aşezările 

Babadag de la Enisala “Palanca”
147

, Beidaud
148

, Cernavodă “Dealul Sofia”
149

 şi Vînători
150

. 

Acest tip de locuinţă era răspândit în mediile culturale învecinate. Menţionăm 

descoperirile de tip Gáva din spaţiul intracarpatic de la Mediaş
151

, Ciceu-Corabia
152

, 

Subcetate
153

, în Moldova în aria grupului Corlăteni – descoperirile de la Corlăteni, Truşeşti, 

Andrieşeni şi Lozna
154

, pe teritoriul Rep. Moldova – în aşezările de tip Chişinău – Corlăteni de 

la Trinca, Costeşti, Chişinău, Lucaşeuca, Petruşeni
155

 şi în aşezările de tip Saharna –Solonceni 

de la Alcedar şi Mateuţi
156

. 

b) Bordeie 

Acest tip de locuinţă – evident inferior calitativ locuinţei de suprafaţă, a  cunoscut, cu 

excepţia aşezării eponime, o largă răspândire în aria culturii Babadag. În aşezarea de la 

Babadag, S. Morintz menţionează “puţine gropi de bordeie” descoperite numai în nivelurile 

inferioare şi exclusiv în zona înaltă a aşezării, acolo unde s-au păstrat cele mai vechi urme de 

locuire Babadag, sugerând că acest tip de locuinţă era caracteristic etapelor mai vechi ale 

culturii
157

. Această concluzie a fost confirmată şi de cercetările recente. 

Forma şi dimensiunile bordeielor din aşezările culturii Babadag sunt, spre deosebire de 

locuinţele de suprafaţă, bine precizate. Astfel, acestea sunt fie rectangulare, cu colturile 

rotunjite, fie ovoidale. 

Bordeie rectangulare cu colţurile rotunjite au fost descoperite la Babadag
158

 – cu intrarea 

spre S, adânci de până la 1 m, Niculiţel – ”Cornet” 
159

, Garvăn “Mlăjitul Florilor”, adânci de 

până la 0,40 m, Teliţa “Amza” (aici unul dintre bordeie avea intrarea spre S,  adâncimea  de 

0,30 m, şi  lungimea de 4,30m)
160

, Murighiol “Ghiolul Pietrei”
161

 – (unul dintre ele era adânc 

de 0,30 m cu dimensiunile de 4,50 x 3,30 m, iar celălalt cu intrarea spre V-NV, cu 

dimensiunile de 3 x 2,25 m), Jurilovca –  Orgame
162

  şi Rasova   “Malul Roşu”
163

  – primul cu 

latura  mare de 2,90 m iar cel de al doilea cu dimensiunile de 2,35 x 1,65 m, Bucu
164

. 

Bordeie de formă ovală au fost descoperite la Niculiţel “Cornet”
165

, Garvăn “Mlăjitul 

Florilor” – orientate EV, Teliţa “Amza”
166

 (cu dimensiunile de 3/1,90m, adânc de 0,55m), 
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Rasova “Malul Roşu”
167

 (cu dimensiunile de 3,360 x 2,55 m şi un altul cu lungimea pe axa 

mare de 3,10 m – fig.6/2), Satu Nou “Valea lui Voicu”
168

, Siliştea “Popina”
169

 (cu 

dimensiunile de 2,80 x 2,20 m) şi Ijdileni –Frumuşiţa
170

  (cu intrarea spre S – fig. 6/1). 

Multe din bordeie aveau intrarea şi spaţiul interior amenajate cu unele utilităţi. Astfel 

în aşezarea de la Babadag bordeiele aveau la intrare o treaptă placată cu dale din piatra 171. 

Un placaj cu dale – de data aceasta pe nivelul podelei a  fost remarcat într-un bordei de la 

Gura Canliei
172

.  

Într-un bordei de la Teliţa “Amza”  a fost scoasă la iveală o “plintă”, de fapt o laviţă 

dispusă pe laturile de S şi E ale locuinţei
173

, un tip similar de amenajare fiind menţionat la 

Rasova “Malul Roşu”, unde,  într-un alt bordei, de formă ovală, au fost descoperite cinci 

trepte (posibil laviţe), săpate la adâncimi diferite iar lângă intrarea bordeiului – în partea de V 

a fost descoperită o groapă menajeră. 

În ceea ce priveşte existenţa unor vetre în acest tip de locuinţă, trebuie amintite bordeiele de 

la Teliţa “Amza”, cu vatre fragmentare, construită în faţa intrării, respectiv o vatră înălţată cu 20 

de cm faţă de nivelul podelei
174

 şi Rasova”Malul Roşu”
175

 unde s-au descoperit urmele unor vetre 

fixe, dar şi la Siliştea “Popina” – unde a fost descoperită o  vatra mobilă cu gardină
176

. 

Acoperişul bordeielor din aşezările Babadag, ca şi în cazul locuinţelor de suprafaţă era 

probabil construit dintr-o suprastructură uşoară – crengi, nuiele şi mai ales stuf, aşa cum 

dovedesc straturile de cenuşă şi cărbune de lemn descoperite în multe din bordeiele descrise. 

Forma acoperişului la bordeie – cel puţin în cazul celor  cu plan ovoidal pare a fi fost conică. 

În susţinerea acestei ipoteze, menţionăm gropile de pari descoperite în mijlocul bordeiului II 

de la Rasova “Malul Roşu” care aveau un diametru de 0,12, respectiv 0,16 m, adânci de 0,20 

şi 0,12 m, al căror rol era acela de susţinere a acoperişului
177

, groapa centrală din bordeiul 

ovoidal de la Teliţa “Amza”
178

, cu un diametru de 0,60 m, tot la Teliţa “Amza” fiind 

menţionat un bordei ce avea marginile marcate de şase gropi de par dispuse în semicerc
179

. 

Relevante sunt referirile la existenţa unor elevaţii de la nivelul antic de călcare, respectiv 

a unor pereţi cu structură din pari, nuiele şi stuf, placaţi cu lut aşa cum sunt  fragmentele 

descrise de autorii cercetărilor de la Siliştea “Popina” ca fiind descoperite în umplutura gropii 

unui bordei
180

. 

Analogii pentru acest tip de locuinţă întâlnim  în spaţiul intracarpatic – în aşezările de tip 

Gáva de la Teleac
181

, Mediaş
182

, Porumbenii Mari
183

, pentru teritoriul extracarpatic – în 

asezarea eponimă de la Insula Banului
184

, în aşezarea de la Cozia
185

,  în aşezările grupului 
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Chişinău-Corlăteni de la Costeşti VII, Chişinău şi Dănceni
186

 şi în aşezarea de tip Saharna de 

la Alcedar
187

. 

c) Locuinţe sezoniere 

În câteva aşezări Babadag au fost sesizate pe nivelul de călcare antic aglomerări (nuclee) 

de pietre, cărbuni, cenuşă, oase de animale, fragmente ceramice. Fără îndoială că acestea 

semnifică urmele unor locuinţe sezoniere. Menţionăm descoperirile de la Garvăn “Mlăjitul 

Florilor”, Satu Nou “Valea lui Voicu”
188

 şi Siliştea “Popina”
189

. 

d) Vetre, cuptoare 

Vetrele descoperite în cultura Babadag au fost construite de obicei în locuinţe de 

suprafaţă şi în bordeie, dar şi în afara acestora, în zone ferite şi la oarecare distanţă de 

complexele de locuit care puteau fi incendiate accidental. Pe ansamblu distingem două 

categorii de vetre: fixe – acestea din urmă de forma circulară, ovală sau dreptunghiulară sau în 

forma de U, concave în profil, construite pe un pat de pietre, de cioburi sau direct pe podeaua 

locuinţei şi vetre mobile (portative) în forma de U cu gardină, fundul plat cu sau fără grătar. 

 Vetre fixe. Cele mai răspândite vetre sunt cele ovale şi circulare, cu profil concav, 

făţuite, cum sunt cele descoperite în locuinţele de suprafaţă de la Babadag
190

, Garvăn 

“Mlăjitul Florilor”, Satu Nou “Valea lui Voicu”
191

 şi  în bordeiul nr.1 de la Rasova – Malul 

Roşu”
192

. 

O vatră de formă rectangulară cu suprafaţa de 1 m
2
 a fost descoperită într-o locuinţă de 

suprafaţă din aşezarea Enisala „Cetatea medievală”
193

. O vatră în forma de U a fost 

descoperită în partea de S a unei locuinţe de suprafaţă de la Revărsarea “Cotul Tichileşti”
194

. 

Vetre fixe fragmentare, de formă neprecizată au fost descoperite în bordeiele de la 

Teliţa”Amza”
195

, în gropi menajere sau în stratul arheologic din aşezările de la Babadag
196

, 

Niculiţel “Cornet”
197

, Garvăn “Mlăjitul Florilor”  şi  Rasova “Malul Roşu”
198

. 

Pentru mediile culturale învecinate amintim vetrele făţuite în cadrul unor complexe de 

locuit de la Insula Banului
199

, Teleac, Reci, Cernatu şi Porumbenii Mari
200

, Cozia, 

Grăniceşti
201

,  Truşeşti, Andrieşeni Corlăteni, Lozna
202

, Chişinău
203

 şi Mateuţi
204

.  
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  Vetre portative. În aşezarea de la Siliştea “Popina” au fost descoperite cele mai 

multe vetre portative. Sunt menţionate două asemenea exemplare cu gardină în formă de 

potcoavă, descoperite în locuinţe de suprafaţă, una din ele având lungimea maximă de 0,48 m, 

cea minimă de 0,34 m iar deschiderea în dreptul gurii de 0,20 m, precum şi o vatră cu gardină 

închisă pe trei laturi descoperită într-un bordei
205

. 

O descoperire interesantă a fost făcută la Garvăn “Mlăjitul Florilor”, în 1995, unde pe un 

nivel de călcare aparţinând fazei Babadag II era depusă o vatră cu gardină şi grătar, spartă în 

numeroase fragmente aşezate în formă de cerc.  

Resturi de vetre portative şi în special de grătare au mai fost descoperite în gropile 

menajere de la Babadag, Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig.47/3,4) şi Rasova “Malul Roşu”
206

. 

Analogii în mediile vecine pentru vetrele portative întâlnim în aşezarea  de tip Chişinău 

– Corlăteni de la Trinca
207

. 

 Cuptoare de ars ceramica. Deşi din aşezările culturii Babadag au fost scoase la 

lumină cantităţi impresionante de material ceramic sunt cunoscute foarte puţine instalaţii de 

ars ceramica. Literatura de specialitate consemnează numai trei cuptoare, la Babadag, Siliştea 

“Popina” şi Capidava “La Bursuci”.  

Cuptorul de ars ceramica de la Babadag
208

 a fost descoperit în 1994 în zona  înaltă a 

falezei aşezării, în primul nivel de locuire – atribuit fazei Babadag III, la o adâncime de 0,40 

m faţă de nivelul actual de călcare. Cuptorului era în formă de U, cu lungimea pe axa centrală 

de 2,21 m, iar lăţimea de 1,60 m. Suprafaţa cuptorului era alcătuită dintr-o platformă cu 

numeroase perforaţii (un grătar), arsă puternic, marginile acestuia – pereţii, având o elevaţie 

păstrată de 5  până la 10 cm. În faţa gurii cuptorului a fost sesizata –  în special în profilul 

secţiunii, groapa de alimentare plină cu cenuşă şi fragmente ceramice. În absida cuptorului au 

fost descoperite doua vase întregibile – o ceaşcă cu două torţi supraînălţate şi un vas mare 

bitronconic decorat pe diametrul maxim cu un şir de butoni conici, precum şi resturile altor 

vase de factură grosieră, decorate cu brâuri alveolate sau crestate patru lustruitoare din piatră 

(fig.46/19-22) şi un dop din lut (fig.47/2) destinat astupării orificiilor grătarului – pentru 

reglarea tirajului de ardere. 

În apropierea unor bordeie din aşezarea de tip Babadag de la Siliştea “Popina” sunt 

menţionate urmele unor cuptoare de ars ceramica, precum şi trei capace de lut ars, de formă 

conică destinate reglării tirajului
209

. 

O descoperire recentă a fost făcută în aşezarea de la Capidava “La Bursuci”
210

. 

Săpăturile arheologice din această aşezare au scos la lumină un cuptor de formă circulară, cu 

diametrul de cca. 3,5 m, cu o cameră de ardere în formă de potcoavă. Complexul este atribuit 

de autorii cercetărilor unei prime etape de locuire a aşezării de tip Babadag fără însă a face 

precizări cu privire la  o fază anume. 

Lipsa acestor cuptoare de  ars ceramica în aria culturii Babadag poate fi explicată prin 

existenţa unor tehnologii de ardere mai primitive (ardere în gropi simple sau pe vetre clasice). 

Perioadei hallstattiene timpurii în spaţiul carpato-danubian îi aparţin numeroase 

descoperiri de cuptoare. Astfel în aşezarea de la Gomolava în stratul cultural de tip Belegiš I 

au fost cercetate câteva cuptoare
211

.  Un alt cuptor cu bolta ovală (pentru copt pâinea n.a.) a 
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fost descoperit la Chitila Fermă
212

. Cuptoare cu boltă au fost descoperite şi în aşezări de tip 

Pšenicevo din NE  Bulgariei
213

. În mediul cultural Chişinău – Corlăteni sunt cunoscute 

cuptoare cu boltă, de formă ovală din aşezările de la Costeşti VII şi Chişinău
214

, iar pentru 

grupul Corlăteni resturile unui cuptor de la Corlăteni
215

.  

În aşezarea de la Saharna sunt menţionate câteva “gropi cuptoare”
216

. Un cuptor cu boltă 

şi un fragment de grătar au fost descoperit în Transilvania în aşezarea de la Teleac
217

. Cuptoare 

cu grătar pentru ars ceramica au fost descoperite şi în aşezarea de la Uioara de Jos
218

. 

e) Gropi de provizii / menajere 

Această categorie reprezintă, cel mai răspândit tip de complex din aşezările culturii 

Babadag, având destinaţii domestice, respectiv păstrarea proviziilor sau depozitarea resturilor 

menajere. Erau săpate fie în podelele locuinţelor de suprafaţă sau ale bordeielor şi atunci în mod 

evident le putem încadra în categoria gropilor de păstrat provizii (aspect relatat mai sus); fie în 

apropierea acestora sau la marginea aşezărilor – având în această ultimă situaţie o destinaţie 

menajeră. 
După formă, au fost identificate două tipuri: în formă de clopot (tronconice) – cu 

diametrul gurii mai mic decât cel al fundului şi cilindrice – cu pereţii drepţi. 

Cele mai numeroase gropi tronconice au fost descoperite în aşezarea de la Babadag
219

,  

ele având adâncimi între 0,40 şi 2,50 m, pereţii afumaţi sau arşi până şi în unele situaţii lutuiţi 

– ceea ce dovedeşte că serveau la depozitarea proviziilor. De altfel într-o groapă descoperită 

în 1963 se afla un strat de 20 de cm de grâu carbonizat. În pereţii unor asemenea gropi s-au 

observat amprentele unor ţăruşi, cu ajutorul cărora au fost săpate. Capacele gropilor de la 

Babadag erau din lespezi mari de piatră, acestea fiind descoperite pe fundul gropilor – ca 

urmare a prăbuşirii gurii şi a părţii superioare a pereţilor. În măsura în care gropile se 

deteriorau deveneau depozite de resturi menajere. Gropile menajere erau construite însa şi la 

marginea aşezării într-o zonă învecinată cu locuinţele. Gropi tronconice de provizii sau 

menajere au mai fost descoperite în aşezările de la Niculiţel “Cornet”
220

, Garvăn “Mlăjitul 

Florilor” – unele dintre acestea fiind pline cu pereţi de locuinţă, Teliţa “Amza”
221

, Enisala 

“Palanca”
222

, Tulcea – “Dealul Taberei”
223

, Hârşova “Rasim”
224

, Rasova “Malul Roşu”
225

, 

Satu Nou “Valea lui Voicu”
226

, Gura Canliei
227

, Siliştea “Popina”
228

,   Siliştea “Conac”
229

. 

Gropile de formă cilindrică cu pereţii drepţi – fără urme de amenajare (afumare, ardere, 

lutuire) erau destinate depozitării resturilor menajere. Multe din aceste gropi au refolosit, 

                                                 
212

  Boroneanţ 1984, 155-156 
213

  Tonceva 1980, 24-27 
214

  Leviţki 1994-b, 62 
215

  László1994 -a, 107 
216

  Leviţki 1994-a, 180 
217

  Vasiliev et alii 1991, 40 
218

  Vasiliev et alii 1991, 40 
219

  Morintz 1964, 102; Morintz 1986, 60; 1987-a, 45-46; Morintz, Jugănaru 1995, 178-182; Morintz et alii 1995, 
222-223; Jugănaru et alii 2001, 46-47, pl. 16; Jugănaru et alii 2002, 43-45; Jugănaru et alii 2003  47;  
Jugănaru, Ailincăi 2003,  51-62; Jugănaru et alii 2005, 59-60 

220
  Topoleanu, Jugănaru 1995, 203 

221
  Baumann 1995, 19-20; Baumann 2004, 156-157 

222
  Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1981, 146 

223
  Baumann 1975, 214-215 

224
  Morintz, Şerbănescu 1974, 47 

225
  Irimia 1974, 88-89 

226
  Irimia, Conovici 1993, 53,54 

227
  Irimia 1981, 72-74 

228
  Harţuche, Silvestru 1992, 18 

229
  Sîrbu, Pandrea 1994, 31 



30 Gabriel JUGĂNARU 

 

 

probabil, spaţiul gropilor clopot, cu peretii prăbuşiţi. Astfel de complexe au fost descoperite la 

Babadag
230

, Niculiţel “Cornet”
231

 , Garvăn “Mlăjitul Florilor”, Teliţa “Amza”
232

, Enisala 

“Palanca”
233

 I, Rasova “Malul Roşu”
234

, Gura Canliei
235

, Siliştea “Conac”
236

. 

Este de prisos să mai facem referiri la analogii pentru acest tip de complex, având în 

vedere că se regăsesc în toate mediile culturale ale primei epoci a fierului din spaţiul carpato-

danubian şi pruto-nistrean. 
 

f) Complexe de cult (?) 

În aceasta categorie am inclus descoperirea de la Gura Canliei
237

 (fig. 6/4). Aici a fost 

descoperită o locuinţă de suprafaţă de formă rectangulară cu laturile de 6 x 4 m cu podeaua din 

lespezi din piatra şi cu temeliile şi pereţii din piatră. În partea de N E a locuinţei, a fost 

descoperită o vatră fragmentară, de formă aproximativ rectangulară (0,90 x 0,85 m), construită 

pe un strat de pietre de mari dimensiuni, decorată cu cinci grupuri de cercuri şi tangente, 

realizate sub forma unor caneluri. Vatra avea şi o etapă mai veche, neornamentată. Această 

descoperire este singulară pentru mediul cultural Babadag. Având în vedere aceste aspecte ne 

însuşim ipoteza lui M. Irimia cu privire la caracterul ritual, de cult, al acestui complex
238

. 
 

g) Gropi rituale 

 Cu depuneri de animale. În această categorie am inclus descoperirile de la Garvăn 

“Mlăjitul Florilor”, Satu Nou “Valea lui Voicu”
239

, Bucu
240

 şi Tulcea “Dealul Taberei”
241

.  În 

aceste situri au fost descoperite gropi clopot pe fundul cărora era depus câte un câine iar în 

aşezarea de la Tulcea “Dealul Taberei”, pe fundul unei gropi a fost descoperit scheletul unei 

oi. Aceste descoperiri fac parte din categoria unor  înhumări rituale, practică fost întâlnită la 

Popeşti
242

, unde s-au descoperit într-o groapă scheletele a doi purcei în jurul cărora erau 

depuse vase întregi şi fragmentare şi alte obiecte.    

 Gropi cu oseminte umane. Această practică a depunerii de corpuri sau părţi de corpuri 

umane în perimetrul aşezărilor de tip Babadag (în locuinţe sau în vecinătatea acestora, în 

structura unor elemente de fortificaţie) reperată până în prezent în 31 de cazuri suplineşte de 

fapt un tratament consacrat aplicat defuncţilor – acela de înhumare  sau incinerare în zone 

aflate, de regulă, în proximitatea aşezărilor. Acest subiect va fi tratat pe larg în capitolul 

următor.  
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5.  DESCOPERIRI  FUNERARE 
 

 

 

Practicile funerare specifice culturii Babadag nu se încadrează în tiparele clasice ale 

unor asemenea genuri de manifestări. S-a constatat că în majoritatea descoperirilor, contextul 

este nefunerar, în sensul că defuncţii nu erau depuşi în afara aşezărilor, ci în interiorul 

acestora, de multe ori chiar în locuinţe. Dacă primele descoperiri au fost tratate ca o excepţie 

de la regulă – în speranţa că vor fi depistate şi necropolele, ulterior, după o acumulare 

importantă de informaţie arheologică, optica s-a schimbat şi, firesc, aceste descoperiri au 

mobilat palierul practicilor funerare de tip Babadag. 

În cele ce urmează vom prezenta stadiul actual al descoperirilor funerare. 

 

Babadag (jud.Tulcea) 

 

1. În nivelul Babadag III a fost descoperit un înhumat parţial ars pe loc, fundul şi pereţii 

gropii păstrând urmele focului. Nu se fac precizări cu privire la forma şi dimensiunile 

gropii
243

.  

2. În şanţul de apărare al aşezării, sub o strachină  aşezată cu gura în jos au fost 

descoperite fragmente ceramice şi oase umane calcinate – indicii ale unui mormânt de 

incineraţie
244

. 

3. Pe fundul a patru gropi în forma de clopot au fost descoperite câte un schelet uman în 

poziţie mai mult sau mai puţin chircită, fără a fi semnalat vreun inventar. Nu sunt precizate 

nivelele în care au fost descoperite gropile şi nici referiri la umplutura acestora
245

. 

4. Săpăturile de salvare începute în 1989 în zona falezei înalte a aşezării au dus la 

descoperirea în caseta X a unei gropi clopot în care erau depuse trei schelete, orientate diferit, 

dispuse în formă de cerc. La mijlocul gropii era depus un bărbat matur (55-60 de ani), chircit, 

cu capul între bazinele celorlalte schelete; la capul acestuia a fost descoperit un vas Babadag 

III – respectiv o cană cu o toartă – tipica fazei finale. Celelalte schelete, aparţineau unei femei 

de 40-45 ani  – depusă în poziţie chircită, respectiv unei tinere de 24-25 ani – depusă în 

poziţie decubit dorsal cu capul pe partea dreaptă, braţul drept îndoit spre cap iar cel stâng 

îndoit pe abdomen. Analiza antropologică efectuată de M. Perianu  a scos în evidenţă faptul 

că moartea celor trei s-a datorat unor cauze naturale,  neexistând urme de violenţă, decesul 

survenind, probabil, simultan
246

.  
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5. În campania din 1992 în caseta X cercetată parţial în 1989 de M. Ernest Oberländer, 

pe fundul unei gropi tronconice, la o adâncime de 1,90 m faţă de nivelul actual de călcare a 

fost descoperit un schelet în poziţie decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp şi picioarele uşor 

arcuite, orientat SN. Peste craniu a fost aşezată o lespede masivă, iar în stânga bazinului se 

afla un mic bol-opaiţ, cu trei picioare, confecţionat dintr-o pastă grosieră cărămizie. Vasul 

avea în interior puternice urme de arsură
247

(fig. 8/2). 

6. În 1996 săpăturile din zona falezei au scos la lumină o nouă descoperire de acest gen. 

Astfel, în caseta nr. IV, pe nivelul II (aparţinând  fazei Babadag III), la o adâncime de 0,90 m, 

pe suprafaţa unei lentile de pământ galben puternic tasate (urma unei locuinţe de suprafaţă), a 

fost depistată o pată rotundă cu un diametru de 1,45 m (gura unei gropi clopot, adâncă de 0,85 

m). Stratigrafic, în partea superioara a gropii, până la -0,40 m se afla un “capac“ compus din 

fragmente ceramice negre lustruite. Apoi a urmat un strat de pământ ars amestecat cu cenuşă. 

În sfârşit, pe fundul gropii era depus un schelet în poziţie chircită cu capul spre N. Mâinile se 

aflau sub cap iar picioarele erau puternic arcuite la piept. În zona toracelui şi a picioarelor, 

scheletul era acoperit pur şi simplu de un strat de lespezi de piatră. În zona picioarelor precum 

şi în faţa capului erau împrăştiate resturile unui vas negru lustruit. Pe bazin a fost descoperită 

o piesa din lut ars, de culoare roşcată, o valva – tipar pentru turnarea unor pandantive conice. 

Fundul gropii – cu un diametru de 1,70 m era ars puternic (fig.8/1; 2/3). 

Vasul, de formă bitronconică, de mari dimensiuni, a fost lucrat dintr-o pastă de buna 

calitate, de culoare neagră, cu evidente urme de lustruire. Pe umărul vasului au fost dispuse în 

cruce patru perechi de mici proeminenţe conice cu vârful în sus. De asemenea tot pe umăr a 

fost aplicată o mică toartă apucătoare. Decorul vasului era dispus în aceeaşi zonă, sub forma 

unui şir de S-uri culcate (fig. 26/4). 

7. O situaţie deosebită o reprezintă groapa nr. 3 din S VI din zona valului de apărare 

(fig. 7).  Complexul a fost dezvelit practic în structura valului de apărare al aşezării sugerând 

că face parte dintr-un episod al ridicării acestui element defensiv. Groapa avea o formă 

tronconică în profil şi aproximativ circulară în plan. Diametrul gurii avea 0,75 m iar cel al 

părţii inferioare 1,20 m. Umplutura consta într-un pământ, de culoare cafenie, curat fără urme 

specifice unei depuneri menajere. Aproximativ, la jumătatea adâncimii acestui complex, au 

fost descoperite patru cranii umane fără mandibulă, maxilarele superioare la două cranii fiind 

distruse aproape în totalitate
248

. 

8. În groapa nr. 1 de formă tronconică, din caseta V, pe nivelul III de locuire, a fost 

descoperită o mandibulă umană alături de numeroase fragmente ceramice
249

. 

9. În groapa nr. 2 din caseta VIII, pe nivelul II de locuire, au fost descoperite resturile a 

două schelete umane, alături de fragmente ceramice şi cenuşă
250

. 

10. În secţiunea X1, într-o groapă tronconică ce avea ca umplutură fragmente ceramice, 

cenuşă, oase de animale, a fost descoperit un schelet uman în poziţie decubit dorsal, aflat 

parţial în conexiune anatomică
251

. 
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Capidava, (com.Topalu, jud.Constanţa) „Necropola tumulară romană” 

    1. În necropola romană a cetăţii de la Capidava este descris un tumul în centrul căruia, 

într-o groapă rectangulară, se afla un schelet în poziţie decubit dorsal, cu mâinile pe lângă 

corp. În zona capului a fost descoperit un vas, încadrat de autorul cercetărilor în faza Babadag 

II. În raport, nu se fac referiri concrete la acest vas, si nu este ilustrat. Tumulul, cu un 

diametru de 24 de metri, avea o manta informă din piatră
252

. 

2. În perimetrul aceleiaşi necropole romane, în anul 1993 a fost descoperit un tumul cu 

manta de piatră ce conţinea un schelet în poziţie decubit dorsal, fără inventar, complex atribuit 

de autorul cercetărilor tot epocii halllstattiene
253

 

Capidava, „La Bursuci” (com. Topalu, jud. Constanţa) 

1. În aşezarea de tip Babadag a fost descoperit  un ”mormânt  de înhumaţie”
254

. Este 

prezentat un schelet fragmentar (cutia craniană, membrele superioare fără falange, 11 

vertebre, 4 coaste şi o tibie), orientat SSE-NNV, depus în poziţie decubit dorsal. În groapă a 

fost descoperită o ceaşcă cu o toartă spartă în vechime,iar în umplutura complexului au fost 

găsite o serie de fragmente ceramice de tip Babadag. 

Garvăn – „Mlăjitul Florilor” (com. Jijila, jud. Tulcea) 

Pe parcursul a trei campanii de săpături arheologice sistematice – 1992, 1994 şi 1995 au 

fost descoperite câteva interesante aspecte funerare relevante într-o aşezare Babadag, datată în 

fazele I-III. 

1. În campania din 1992, în stratul de la baza aşezării a fost descoperită o groapă 

aproximativ patrulateră (0,75 / 0,70 m), săpată în stânca, în care se afla un schelet în poziţie 

chircită, aşezat pe partea dreaptă (fig. 8/9). Complexul nu a avut inventar
255

. 

2. Tot în anul 1992, într-o zonă cu un strat de locuire mai consistent (secţiunea V), la o 

adâncime de  -1,10 m, pe o suprafaţă puternic arsă (podeaua unei locuinţe de suprafaţă), a fost 

descoperit un craniu fără mandibulă. Lângă acesta se afla un vas bitronconic lucrat dintr-o 

pastă grosieră, decorat cu brâuri alveolate, dispuse în ghirlande. Pe toată suprafaţa arsă erau 

împrăştiate oase de animale fragmentare, resturi ceramice, pietre, cărbune, multă cenuşă. De 

menţionat este şi descoperirea unei lame din fier ce a aparţinut probabil unui cuţit. 

Complexul, în raport de fragmentele ceramice şi de poziţia stratigrafică  a fost încadrat în faza 

Babadag II. 

3. În campania din anul 1994, în imediata apropiere a complexului menţionat mai sus, 

dar la o adâncime mai mică (S I, -0,90m), a fost făcută o descoperire similară. Pe podeaua 

unei locuinţe de suprafaţă era depus un craniu fără mandibulă, în jurul căruia erau împrăştiate 

oase de animale, ceramică fragmentară şi pietre. Spre deosebire de situaţia anterioară, nivelul 

pe care era depus craniul nu a mai fost ars. Având în vedere materialul ceramic şi poziţia 

stratigrafică, complexul a fost încadrat în faza Babadag II. 

4. În 1995, continuând cercetările în secţiunea V – începută în 1992, pe un nivel 

identificat la o adâncime de 0,80 m, a fost descoperită o mandibulă umană, lângă care erau 

aşezate un femur de la un animal mare, o lespede de piatră şi un percutor oval din piatră. 

Nivelul, din punct de vedere cronologic, a fost încadrat in faza Babadag II. 
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Izvoarele (com. Lipniţa, jud.Constanţa) 

În urma unor lucrări de restaurare şi consolidare a bisericii din sat au fost distruse două 

„morminte de inhumaţie” atribuite de către M. Irimia culturii Babadag
256

 . 

1. La o adâncime de 0,50-0,60 m faţă de nivelul actual de călcare a fost descoperit un 

schelet  uman şi un mic vas cu corpul globular cu umărul decorat cu caneluri verticale şi 

fundul în formă de umbo. Vasul – cu analogii la Satu Nou „Valea lui Voicu” a fost atribuit de 

M. Irimia fazei Babadag III
257

. 

2. La circa 20 m V de prima descoperire a fost distrus de intervenţia lucrătorilor un alt 

schelet uman precum şi un vas asemănător celui descris mai sus. 

Nu sunt cunoscute urme de locuire Babadag din zona unde au fost descoperite cele două 

morminte. 

 

Jijila „Cetăţuia” (com. Jijila, jud. Tulcea) 

 

La baza valului de apărare nr. 2 al aşezării de tip Babadag, într-o groapă tronconică, au 

fost descoperite un craniu uman şi un femur uman alături de un fragment de vatră, o lespede 

(probabil capacul prăbuşit al gropii, un os de mamifer mare şi trei fragmente ceramice, totul 

fiind acoperit cu un strat de cărbune şi cenuşă
258

. 

 

Orgame (com. Jurilovca, jud.Tulcea) 

 

Într-o groapă adâncă de  0,80 m, cu diametrul la bază de 3,40 m  au fost descoperite 

osemintele a 15 indivizi, fragmente ceramice de la cca. 80 de vase, precum şi câteva obiecte 

din fier, lut şi piatră
259

. Complexul a fost parţial distrus de fundaţia unui zid din piatră din 

perioada arhaică a cetăţii greceşti, probabil incinta (fig. 9). 

Pe fundul gropii s-au descoperit 13 schelete umane, unele întregi, altele fragmentare
260

. 

În umplutura ce suprapunea aceste schelete au mai fost descoperite un humerus uman ars 

parţial şi un fragment din coxalul stâng al altui individ matur.  

Analizele antropologice au relevat faptul că  osemintele umane aparţin de la 12 indivizi 

maturi, unul aflat în faza de trecere de la adolescenţă la maturitate, unui adolescent şi unui 

copil. A fost determinat şi sexul, şapte fiind de sex masculin, şase de sex feminin, într-un caz 

nefiind posibilă determinarea
261

. Pe de altă parte antropologii au propus trei moduri de tratare 

a defuncţilor în momentul depunerii în acest complex: cadavre complete (cinci indivizi); 

cadavre incomplete (doi indivizi); cadavre aflate într-o stare avansată de putrefacţie; resturi 

osteologice  disparate
262

. 

De la nivelul scheletelor provine o cană bitronconică cu proeminenţe pe umăr
263

, cinci 

obiecte din fier: două vârfuri de săgeţi, un cârlig de pescuit, două fragmente de cuţit
264

 

(fig.44/1-5), două fusaiole, o cute din piatră şi un obiect din piatră şlefuită
265

. 
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Materialul ceramic provenit de la cca. 80 de vase aflat în umplutura gropii, deasupra 

osemintelor, este complex, din punct de vedere al formelor fiind  identificate  ceşti, străchini, 

căni, vase bitronconice şi vase sac, decorate cu motive imprimate, incizate şi canelate, 

atribuite fazei Babadag II
266

. 

Fără îndoială că ne aflăm în faţa celei mai impresionante descoperiri de acest gen din 

aria culturii Babadag. Pe lângă numărul mare de schelete umane descoperite, datorită 

certitudinii caracterului de „complex închis”, este foarte utilă asocierea formelor şi decorurilor 

ceramice cu obiectele de fier. Se poate afirma astfel, fără rezerve, că acest complex – datat în 

faza Babadag II conţine cele mai vechi obiecte din fier descoperite în aria culturii Babadag. 
 

Niculiţel – „Cornet” (com. Niculiţel, jud. Tulcea). 

În săpăturile de salvare efectuate în 1988 şi 2000 la Niculiţel, punctul „Cornet” în 

aşezarea de tip Babadag, au fost descoperite câteva complexe de oseminte umane: 

1. Groapa nr. 1. De forma tronconică, groapa avea următoarele dimensiuni: diametrul 

gurii 1,20 m, diametrul fundului 1,70 m, adâncimea -0,70 m. Umplutura gropii consta din 

pământ negru – fără urme de material menajer. Pe fundul acestei gropi se afla un schelet în 

poziţie decubit dorsal, orientat NE-SV, cu mâna dreaptă pe abdomen,  iar mâna stânga pe 

piept, depus pe un strat de fragmente ceramice (fig. 8/3). Aceste fragmente aparţineau unor 

vase bitronconice, străchini cu buza invazată, ceşti cu o toarta supraînălţată şi vase sac. Vasele 

bironconice erau decorate cu motive tipice Babadag II (fig.30/1-3). 

2. Groapa nr. 2. Având în vedere gradul avansat de distrugere al acestui complex – ca 

urmare a unei nivelări dintr-o etapă de locuire ulterioară, nu s-au putut determina forma şi 

dimensiunile reale ale gropii. Cert este că adâncimea acesteia era de 0,20 m, iar diametrul părţii 

inferioare de 0,80 m. Pe fundul acestei gropi au fost descoperite părţi ale unui schelet, respectiv 

capul, membrele superioare şi cele inferioare – toate dispuse într-o poziţie ce amintea de aceea a 

unui “chircit”. Printre oseminte au fost descoperite câteva fragmente ceramice atipice – care 

probabil provin din nivelarea ce a distrus partea superioară a complexului (fig. 8/6). 

3. Groapa nr. 3. Ca şi în situaţia prezentată mai sus, partea superioară a complexului a 

fost distrusă, astfel încât a putut fi stabilit cu certitudine numai diametrul fundului gropii – 

1,70 m. Osemintele (patru cranii, membrele superioare şi inferioare, precum şi părţi de torace, 

mai mult de o treime din spaţiu fiind ocupat de un schelet întreg în poziţie decubit dorsal, 

orientat aproximativ NS, cu mâinile îndoite pe abdomen), se aflau pe un pat de fragmente 

ceramice aparţinând unor ceşti, vase urnă bitronconice, precum şi unor străchini cu buza 

invazată – datate după maniera de decorare a unor fragmente în faza Babadag II. (fig. 8/7) 

4. Groapa nr. 4. Fundul oval  al gropii – cu dimensiunile de 1,60/1,20 m conţinea 

resturile răvăşite a două schelete umane – printre care au fost descoperite fragmente ceramice 

încadrabile în fazele Babadag II-III. (fig. 8/8) 

5. La baza unei gropi tronconice se aflau resturile a două schelete umane, aflate parţial în 

conexiune anatomică. Oasele erau acoperite de fragmente ceramice specifice fazei Babadag II. 

Sub osemintele umane au fost găsite fragmente de pereţi de locuinţă, un fragment de corn, un 

omoplat de bovideu şi o ceaşcă  cu două torţi supraînălţate decorată prin imprimare
267

 (fig. 8/4). 

6. La baza unei gropi cilindrice au fost descoperite resturile incomplete a două schelete 

umane aflate în poziţie chircită. Umplutura gropii conţinea pământ şi  fragmente ceramice 

atipice
268

 (fig. 8/5). 
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Rasova „Malul Roşu” (com. Rasova, jud. Constanţa) 

 

În vecinătatea aşezării de tip Babadag au fost descoperite două „morminte de înhumaţie” 

în poziţie moderat chircită. 

1. Într-o groapă ovală se afla un schelet chircit,orientat NS. Mormântul nu avea inventar, 

fiind suprapus de o altă groapă cu fragmente ceramice hallstattiene atipice
269

. 

2. Un schelet de copil, depus în poziţie chircită, orientat NS, a fost descoperit într-o 

groapă a cărei formă nu a putut fi determinată. Lângă bazinul scheletului a fost descoperită o 

fusaiolă
270

. 

 

Revarsarea “Dealul Tichileşti (Isaccea, jud. Tulcea) 
 

Într-o aşezare de tip Babadag cu urme de locuire mai consistente în special pentru faza a  

II-a, într-o groapă tronconică cu resturi menajere, a fost descoperită o mandibulă umană şi o 

fibulă cu nodozităţi pe arc
271

. 

 

Revarsarea “Cotul  Tichileşti” (Isaccea, jud. Tulcea) 

 

În imediata apropiere a aşezării de mai sus, a fost cercetat un sit, cu urme de tip 

Babadag. Autorul cercetărilor descrie o groapă ovală în care a fost descoperit un mormânt de 

înhumaţie. Acesta conţinea un schelet în poziţie decubit dorsal orientat SV-NE, la picioarele 

căruia era depusă o cană bitronconică cu o toartă supraînălţată – încadrată de autor în faza 

Babadag III. Lângă craniu se afla o fibula din fier cu dublu resort şi placa triunghiulară cu 

bune analogii în necropola de la Stoicani
272

 – datată în secolul VII î.Chr. 

Deşi se precizează că scheletul era ciopârţit, nu este exclusă posibilitatea ca acest 

complex să fi fost deranjat de numeroasele amenajări din fazele ulterioare
273

. 

 

Satu Nou “Valea lui Voicu” (com. Oltina, jud. Constanţa) 

 

În acest sit au fost descoperite câteva complexe ce conţineau schelete şi părţi de schelete 

umane
274

.  

1. Deosebită – prin ineditul situaţiei, este descoperirea în primul nivel de locuire (S Ia, 

carourile 1N-2N), datat în fazele Babadag II - III, a unei suprafeţe cu dimensiunile de 12-13m 

x 2-2,20 m, unde se aflau scheletele a 11 animale (câini şi porci), printre aceste fiind 

împrăştiate două cranii şi o mandibulă umană
275

. 

2. Groapa nr. 41 conţinea două schelete umane, un matur chircit cu faţa în jos un copil 

şi un schelet de câine. Umplutura gropii era compusă din cenuşă, pietre şi fragmente 

ceramice, scheletele fiind depuse în acest strat şi nu la baza gropii
276

. Umplutura gropii 

conţinea cenuşă, fragmente ceramice şi pietre – acestea din urmă dispuse la baza gropii. Se 

face menţiunea că scheletele umane au fost descoperite în umplutura şi nu pe fundul gropii 

(fig. 74/3). 
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3. Groapa nr.43 conţinea un schelet de femeie în poziţie chircită – cu faţa în jos, depus 

pe un strat de pietre dispuse în cerc. Groapa mai conţinea cenuşă, fragmente ceramice şi oase 

de animale
277

 (fig.8/10) 

4. Groapa nr. 44 conţinea un schelet uman în poziţie chircită – cu faţa în jos – încadrat 

de fragmente ceramice şi oase de animale. Peste acest schelet au fost descoperite mai multe 

pietre iar sub  el un strat de resturi menajere, cenuşă şi fragmente ceramice, ceea ce dovedeşte 

în opinia autorilor cercetării, că groapa destinată iniţial resturilor menajere, a fost refolosită
278

 

(fig.8/11) 

5. Groapa nr. 46 conţinea resturile unui schelet uman – un picior în conexiune 

anatomică, un os al bazinului şi câteva vertebre, descoperite împreună cu oase de animale, 

fragmente ceramice, cenuşă, pietre şi o lespede din piatră de mari dimensiuni – probabil 

capacul acestei gropi
279

. 

După cum se poate constata din descrierea de mai sus, cu excepţia descoperirilor de la 

Capidava, Izvoarele şi Revărsarea „Cotul Tichileşti” nu putem vorbi despre existenţa unor  

morminte după canoanele clasice, în cultura Babadag. În majoritatea cazurilor, aceste 

descoperiri au fost făcute în aşezări şi nu în afara acestora, fiind evidentă folosirea şi / sau 

refolosirea unor gropi tronconice care în mod obişnuit aveau alte destinaţii (menajere / pentru 

depozitarea proviziilor), a locuinţelor şi a unor suprafeţe special amenajate.  

Având în vedere complexitatea acestor descoperiri în aria culturii Babadag – de la 

poziţia scheletelor, la starea de conservare a acestora, precum şi de la prezenţa unor anume 

părţi ale scheletului omenesc, este evidentă conturarea a cel puţin cinci tipuri  de tratament al 

defuncţilor
280

 : 

I.  Morminte propriu-zise. 

II.  Complexe cu schelete în conexiune anatomică. 

III.  Complexe cu schelete incomplete (ciopârţite). 

IV. Complexe colective cu schelete întregii  în conexiune anatomică şi schelete 

incomplete. 

V.  Complexe cu cranii sau mandibule umane. 

 

Primului tip – cel  al mormintelor propriu-zise amplasate în afara aşezărilor, unde pot fi 

identificate atât elemente de rit cât şi de ritual funerar, îi aparţin  cele două morminte tumulare 

de la Capidava “Necropola tumulară romană”, cele două morminte de la Izvoarele, mormântul 

de înhumaţie din afara aşezării de la Revărsarea „Dealul Tichileşti”, şi cu un mare semn de 

întrebare, mormântul de incineraţie descoperit în umplutura şanţului de apărare de la 

Babadag. 

În cel de-al doilea tip am încadrat schelete umane aflate fie în poziţie decubit dorsal (3 

în aşezarea de la Babadag, 1 în aşezarea de la Niculiţel “Cornet”), fie în poziţie chircită, 

depuse individual (5 la Babadag, 1 la Garvăn “Mlăjitul Florilor”, 3 la Satu Nou “Valea lui 

Voicu”, 2 la Rasova “Malul Roşu”), sau colectiv (3 într-o groapă tronconică la Babadag, 2 

într-o groapă tronconică la  Satu Nou “Valea lui Voicu”). 

În tipul descoperirilor cu schelete ciopârţite propun includerea descoperirilor de la 

Niculiţel “Cornet” (trei gropi tronconice cu resturile a câte două schelete, o groapă tronconică 

cu resturile unui schelet), Babadag (o groapă cu resturile unui schelet şi una cu resturile a 

două schelete), Capidava “La Bursuci” (o groapă cu resturile unui schelet) şi Satu  Nou 

“Valea lui Voicu” (o groapă cu resturile unui schelet). 
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Al patrulea tip de complex funerar este reprezentat de groapa de la Orgame cu 15 

indivizi şi groapa cu cinci indivizi de la Niculiţel “Cornet”. 

În fine ultimul tip – cel al depunerilor de cranii şi mandibule, este reprezentat de 

descoperirile de la Babadag (4 cranii într-o groapă din valul de apărare al aşezării), Garvăn-

”Mlăjitul Florilor” (2 cranii şi o mandibulă – în trei complexe), Jijila “Cetăţuia” (un craniu şi 

un femur depuse într-o groapă din structura valului nr.2) respectiv Satu Nou – “Valea lui 

Voicu  (2 cranii şi o mandibulă într-un singur complex). 

Apariţia repetată a acestor tipuri de descoperiri în mediul cultural Babadag ne determină 

să le considerăm ca fiind practici funerare obişnuite – şi nu de excepţie ale populaţiilor de tip 

Babadag. 

Sugestiv este contextul arheologic al acestor descoperiri – plecând de la o regulă, 

respectiv faptul că aproape în toate cazurile, descoperirile au fost făcute în aşezări. Astfel, se 

poate uşor constata, că, majoritatea complexelor erau gropi tronconice – ce conţineau schelete 

întregi sau cioparţite, locuinţe de suprafaţa sau platforme ori nivele amenajate. 

Fără a sesiza o preferinţă pentru orientarea  scheletelor şi nici o tendinţă de a  mobila 

spaţiul din jurul defunctului, apreciem în lipsa totală a unor elemente specifice unor necropole 

adiacente aşezărilor că aceste descoperiri substituie practicile ritual funerare obişnuite. Este 

dificil, dacă nu imposibil de argumentat  – în stadiul actual al cercetărilor, ce a determinat 

populaţia  purtătoare a culturii Babadag să utilizeze asemenea practici. 

Una din explicaţiile posibile ale acestor practici este aceea a sacrificiilor umane
281

.  În 

legătură cu acest tip de descoperiri prezentate pe larg mai înainte, putem aprecia că se 

constată o oarecare grijă asupra amenajării spaţiului de depunere (gropi fără resturi menajere 

sau cu puţine resturi menajere, depuneri de pietre – deasupra sau sub defuncţi, vase sparte 

probabil în acel ritual, arderea (purificarea ?) fundului gropii – toate aceste elemente 

coroborate cu numărul de schelete descoperite în fiecare complex (de la unul până la 

cincisprezece), determinându-ne să apreciem că există un început de indicii în ceea ce priveşte 

conturarea unui ritual funerar în care putea fi practicat sacrificiul uman. 

În privinţa resturilor/părţilor de schelete umane, acestea – la prima vedere, lasă impresia  

unui carnagiu. Este însă greu de dovedit această practică,  câtă vreme nu avem analize 

antropologice amănunţite. Având în vedere că aceste resturi umane se aflau în conexiune 

anatomică, putem presupune că iniţial cadavrele au fost expuse în altă parte şi ulterior, în 

diferite  stadii de descompunere şi de descompletare (în condiţiile în care erau lăsate în aer 

liber) resturile au fost depuse în gropi tronconice (de remarcat înclinaţia comunităţii de la 

Niculiţel “Cornet” pentru această practică). 

Craniile precum şi mandibulele umane descoperite la Garvăn “Mlăjitul Florilor”, cele de 

la Satu Nou “Valea lui Voicu”, dar şi cele de la Babadag şi Jijila (a se remarca similitudinile 

contextelor descoperirii în cele două ultime cazuri – ambele în structura valurilor de apărare), 

presupun existenţa unui veritabil cult al craniilor – având în vedere contextul tuturor acestor 

descoperiri – locuinţe de suprafaţă sau zone “sacre”. De subliniat este faptul că în toate 

cazurile, craniile au fost descoperite fără mandibula în conexiune anatomică, ceea ce 

dovedeşte că acestea au fost depuse în acele locuri după un stadiu avansat de descompunere. 

Pe teritoriul României  aceasta practică a mai fost întâlnita în aşezarea Wietenberg de la 

Derşida – unde într-o groapa cilindrică a fost depus un craniu
282

 . 

În legătura cu această practică, a depunerilor de cranii, sau a cultului craniilor, s-au emis 

o serie de ipoteze potrivit cărora avem de a face cu ritualuri ale cultului fecundităţii, ale 

cultului strămoşilor şi nu în ultimul rând, de folosirea acestora ca trofee de luptă
283

. 

                                                 
281

  Sîrbu 1997, 193-221; Comşa, Schuster 1995, 279-288 
282

  Apud Comşa, Schuster 1995, 284 



Cultura Babadag 39  

 

 

Practici ritual - funerare asemănătoare celor specifice culturii Babadag sunt larg 

răspândite în  mediile culturale învecinate unde au fost interpretate, fie ca “gropi rituale “,  fie 

ca “morminte” ori ca “morminte colective cu sacrificii rituale”. 

Amintim astfel  groapa din aşezarea de la Tămăoani, unde a fost descoperit  un picior 

uman în conexiune anatomică,  alături de câteva obiecte de inventar
284

. Autorul cercetărilor 

opinează că prezenţa acestei părţi de corp omenesc  poate fi pusă în legătura cu concepţia  

pars pro toto practică răspândită  la populaţiile antice. Grupului cultural Tămăoani îi aparţin şi 

descoperirile de la Folteşti, considerate de A. László ca fiind morminte
285

. În aproape toate 

cazurile de la Folteşti, A. László considera că avem de a face cu reînhumări. 

Din aceeaşi zonă face parte şi descoperirea de la Suceveni “Stoborăni”, respectiv o 

groapă cu patru schelete umane, complex atribuit culturii Basarabi
286

. 

Pe teritoriul  Moldovei – în cadrul grupului cultural Hanska – Holercani, este de 

menţionat mormântul dublu de la Matca
287

. Autorul cercetărilor consideră că acest complex 

presupune două etape cronologice – o înmormântare iniţială – cu un schelet în poziţie chircită, 

şi o a doua înmormântare – cu oseminte umane fără a fi în conexiune anatomică, intervenţie 

ce a deranjat (răvăşit) scheletul de pe fundul gropii. Complexul avea un inventar relativ bogat, 

compus din cinci inele de buclă din bronz, un nasture din bronz,  precum şi o ceaşcă cu toartă 

supraînălţată. 

Tot din această categorie de descoperiri face parte şi “cenuşarul” din aşezarea de la 

Hlinjeni
288

, atribuită culturii Saharna – Solonceni, parte componentă a complexului cu 

ceramică imprimată, descendent al grupului Hanska – Holercani în spaţiul pruto-nistrean. 

“Cenuşarul” conţinea un mare număr de oase umane, în special cranii, mandibule, clavicule, 

asociate cu vase ceramice În acest complex au fost descoperite numeroase fragmente de 

statuete, vase miniaturale, turte de lut,  precum şi un vas  ornitomorf  decorat  cu motive 

incizate. 

În imediata apropiere a limitei de N a arealului culturii Babadag, la Novosel’skoe (Satu 

Nou)
289

, aproximativ 2 km N de malul stâng al Dunării, au fost descoperite o serie de astfel de 

complexe, în gropi tronconice şi rectangulare, cu resturi de schelete umane, complexe 

atribuite unui orizont cronologic datat între secolele X-VII a.Chr. 

O groapă rituală cu schelete umane a fost descoperită  în Transilvania, în aşezarea de la 

Baciu (jud. Cluj)
290

 – datată în intervalul Ha B2 – B3, Ha C. În formă de clopot, groapa 

conţinea scheletele incomplete a doi copii, în poziţie uşor chircită, aşezate faţă în faţă, depuse 

pe un strat de umplutură (ceramică fragmentară, pietre, cenuşă, cărbuni, resturi de vatră etc.), 

deasupra acestora descoperindu-se un strat de pietre de râu. 

În aşezarea de la Teleac (jud. Cluj) – datată în Ha B - C, au fost descoperite două gropi 

rituale cu schelete de copii
291

.  În prima groapă, de formă circulară, se afla un schelet în 

poziţie chircită, alături de două râşniţe şi o ceaşcă cu toarta supraînălţată. Umplutura gropii 

consta dintr-un strat compact de resturi de vatră. A doua groapa, de formă tronconică, 

conţinea părţi din scheletul unui copil, alături de fragmentele unor vase şi râşnite din piatră, şi 

bucăţi de chirpic. Autorii cercetărilor de la Teleac consideră că aceste descoperiri  au un 
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caracter ritual – având în vedere prezenţa constantă a aceloraşi tipuri de obiecte (râşniţe, vase 

întregi şi fragmentare) cât şi practica purificării prin ardere a acestora, acest din urmă aspect 

fiind depistat în toate complexele rituale (cu sau fără oseminte umane) de la Teleac. 

În afara arealului tracic, sunt de amintit cele două  morminte colective de la Gomolava – 

în Serbia, morminte cu 32, respectiv 78 de schelete umane, aparţinând  grupului Gornea – 

Kalakača
292

, precum şi descoperirile de la Stillfried an der March
293

 – Austria, aparţinând  

perioadei Câmpurilor de Urne (schelete şi cranii umane în gropi şi în locuinţe). 
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6.  COROPLASTICA ÎN CULTURA BABADAG
294

 

 
 

Despre semnificaţia reprezentărilor  plastice antropomorfe şi zoomorfe s-a scris mult, şi 

ceea ce merită subliniat este părerea unanimă potrivit căreia acestea au un caracter cultic – de la 

un cel al fertilităţii – în cazul figurinelor antropomorfe, la cel al fecundităţii şi înmulţirii 

animalelor domestice
295

 – în cazul figurinelor zoomorfe, până la practicarea unor ritualuri 

magice
296

 – aşa cum par să dovedească trusele de figurine descoperite în aria culturilor Babadag şi 

Pşenicevo. 

În ceea ce priveşte reprezentările plastice atribuite culturii Babadag, până în momentul 

de faţă sunt cunoscute 71 de piese, 62 dintre acestea fiind asociate în două truse. 

În rândurile de faţă ne propunem să trecem în revistă toate aceste descoperiri, toate 

însumând o cantitate apreciabilă de material arheologic ce ne poate oferi preţioase informaţii 

referitoare la un domeniu sensibil al Preistoriei, acela al religiei şi al magiei. 

Cele mai importante reprezentări plastice atribuite culturii Babadag le reprezintă fără 

îndoială, cele două truse descoperite în aşezarea eponimă şi publicate  pentru prima dată în 

1999
297

. 

Prima trusă a fost descoperită de S. Morintz şi E. Moscalu în 1989, la Babadag, în S 

XIII, într-o mică groapă plină cu cenuşă. Din păcate nu cunoaştem alte elemente ce ţin de 

contextul acestei descoperiri. Trusa conţine 42 de figurine, modelate dintr-un lut de culoare 

gălbuie, amestecat cu nisip fin (fig.10/1-42). Arderea a avut loc la o temperatură scăzută, 

probabil pe o vatră deschisă, cea ce a avut ca efect o mare fragilitate a pieselor. Structura trusei 

poate fi împărţită în patru categorii: reprezentări antropomorfe, colăcei, pandantive şi, în fine, 

un instrument pentru decorat ceramica (fig. 10/1-17). 

Cele cinci figurine umane sunt modelate într-o manieră stilizată, cu capul, mâinile şi 

picioarele trase din corpul plat. Mâinile sunt întinse la orizontală iar picioarele sunt uşor 

depărtate. Se poate observa respectarea proporţiilor între dimensiunile mâinilor şi cele ale 

picioarelor. Nu sunt schiţate elemente ale feţei, aşa cum lipseşte şi reprezentarea sexului. 

Piesele au fost atent finisate, fără să se mai sesizeze urmele unor retuşări. (fig.10/1-5) În 

pofida fragilităţii evidente, numai o singură figurină este deteriorată, lipsindu-i mâna dreaptă 

şi o parte a capului. Chiar dacă numărul figurinelor antropomorfe din prima epocă a fierului în 

spaţiul tracic este considerabil, nu putem apela la analogii clare pentru tipul aflat în trusa nr. 1 

de la Babadag, acela al figurinelor cu corpul plat, asexuate. 

Cei 22 de colăcei au fost modelaţi în două dimensiuni – cei mici cu diametrul cuprins 

între 3-3,5 cm, respectiv cei mari – cu diametrul cuprins între 5,5 şi 6 cm (fig.10/18-42). 

Colăceii de dimensiuni mari sunt fără excepţie rupţi, datorită arderii insuficiente. Singura 
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analogie pentru acest gen de piese o întâlnim în Bulgaria în aşezarea de tip Pşenicevo de la 

Konyovo – unde a fost descoperită o  trusă cu peste 100 de figurine
298

. 

Pandantivele au fost realizate sub forma unor vase miniaturale în formă de bol – patru 

exemplare (fig.10/13-16) şi a unor pâini figurate în trei variante: plate (lipii ?) – (fig.10/6-9) –

patru exemplare, steluţe cu patru colţuri – 2 exemplare (fig. 10/10,11) şi cilindrică, uşor 

curbată (fig.10/12) – un exemplar, toate cu un orificiu în mijloc. Figurine asemănătoare au 

fost descoperite atât în cazul trusei de la Konyovo
299

, cât şi în trusa descoperită într-un 

mormânt de incineraţie din necropola de la Sboryanovo
300

 atribuită tot grupului Pšenicevo. 

Ultima piesă din această trusă o reprezintă un instrument pentru decorat ceramica de formă 

semilunară, cu muchia crestată şi mânerul tubular incizat la capăt cu două cercuri concentrice 

(fig.10/17). Acest instrument, realizat la scară normală – aşa cum o pot dovedi numeroasele 

analogii din aşezările de tip Babadag
301

 fiind folosit în faza Babadag II pentru decorarea ceramicii 

prin imprimare. Prezenţa sa în această trusă asigură fără nici un dubiu datarea ansamblului în faza 

Babadag II. 

Ce-a de-a doua trusă (fig.10/43-62), cu 20 de piese, a fost descoperită de autorul acestor 

rânduri, la Babadag, în 1996, în Sectorul V, Caseta IV,  într-un nivel de locuire aparţinând fazei 

Babadag III. Trusa se afla într-o groapă, cu diametrul de 0,25 m şi adâncimea de 0,30 m, 

săpată în podeaua tasată a unei locuinţe de suprafaţă. Umplutura acestei gropi – ca şi în cazul 

descoperirii primei truse, consta într-un strat de cenuşă fină. 

Piesele au fost modelate dintr-un lut de bună calitate, amestecat cu pietricele şi scoici 

bine mărunţite, ars în mediu reducător, ceea ce a conferit suprafeţei exterioare a acestora o 

culoare maroniu-roşcată. 

Structura trusei este formată din trei categorii de piese: figurine antropomorfe realizate 

într-o manieră stilizată (7 exemplare) şi abstractă (7 exemplare), pâinişoare (3 exemplare), 

străchini miniaturale (3 exemplare). 

Figurinele antropomorfe au fost realizate, aşa cum spuneam mai sus, în două moduri: 

stilizate – respectând un mod schematic de modelare a corpului uman, şi abstracte – prin 

schiţarea unor simboluri destul de greu sesizabile – mici proeminenţe dispuse câte cinci, ceea 

ce ar putea reprezenta capul şi picioarele sau pur şi simplu prin modelarea unui piese tubulare 

teşite la un capăt. 

Cele şapte figurine stilizate  au capul, mâinile şi picioarele trase din corpul cilindric 

(fig.10/43-49).  Capul celor două figuri întregite a fost modelat cu o oarecare atenţie, fiind 

schiţate prin presare nasul şi ochii (fig.10/43, 44), în timp ce capul unei figurine fragmentare a 

fost modelat sub forma unei proeminenţe conice (fig. 10/48). Mâinile, abia schiţate, sunt 

întinse la orizontală iar picioarele sunt uşor depărtate. În zona bazinului figurinele au câte o 

mică alveolă – ceea ce, în opinia lui V. Sîrbu, prin comparaţie cu piese decorate similar din 

trusa de la Konyovo, ar putea însemna marcarea sexului feminin
302

.  Aceleaşi alveole în zona 

bazinului au fost semnalate şi la unele figurine descoperite la Rogozinovo
303

, Kralevo
304

, 

Pşenicevo
305

, Starozagorski
306

 şi Catalka
307

, cu precizarea că deşi au fost realizate în aceeaşi 
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manieră, aceste figurine sunt prin marcarea particularităţilor feţei diferite de cele aflate în 

atenţia noastră. 

Toate figurinele au fost descoperite în stare fragmentară, doar două dintre ele fiind 

întregite. Rupturile, provocate în opinia noastră în mod intenţionat, au fost făcute în zona 

capului şi a bazinului.  

Figurinele antropomorfe realizate într-o manieră abstractă pot fi împărţite la rândul lor 

în două categorii:  tubulare şi în formă de disc cu proeminenţe. 

Figurinele tubulare (patru exemplare) au un capăt teşit, marcat de o alveolă similară 

celor de pe bazinul statuetelor stilizate (fig. 10/50-53). Două dintre ele au fost rupte, una fiind 

întregită. O analogie apropiată în timp şi spaţiu o întâlnim în trusa de la Kralevo unde a fost 

descoperită o piesă tubulară, străbătută de o fantă
308

. Deşi este destul de greu de intuit 

semnificaţia acestor piese, ne alăturăm opiniei lui V. Sîrbu
309

 care le consideră ca 

reprezentând copii înfăşaţi. Un grup de figurine relativ similar cu cel din trusa noastră a fost 

descoperit în aşezarea getică de la Poiana
310

 datată în sec. II-I î.Chr.   

Figurinele în formă de disc (trei exemplare) au câte cinci mici proeminenţe trase din 

corp (fig. 10/54-56). O singură piesă a fost descoperită întreagă, aceasta având baza de formă 

semicirculară (fig. 6/4). Ca analogie menţionăm piesa descoperită în aşezarea getică de sec. I 

î.Chr. de la Grădiştea jud. Brăila
311

. 

O altă categorie de piese din trusa nr. 2 de la Babadag o reprezintă trei mici sfere cu câte 

o alveolă în mijloc (fig. 10/57-59), piese ce sugerează reprezentarea unor pâinişoare. În 

depozitul de figurine de  la Konyovo au fost descoperite piese identice
312

.  

Din această trusă mai fac parte trei străchini plate miniaturale (fig. 10/60-62), una 

singură fiind întregită (fig. 10/60). Vase miniaturale au mai fost descoperite în trusa de la 

Konyovo
313

.  

Din punct de vedere al tehnicii de realizare cele două truse de la Babadag sunt diferite. 

Dacă prima trusă a fost modelată dintr-un lut de bună calitate, ars însă insuficient, cea de-a 

doua trusă a fost modelată dintr-un lut amestecat cu cioburi şi pietricele – ceea ce a conferit 

ansamblului  un aspect grosier, rudimentar. Pe de altă parte, sunt diferenţe evidente în ceea ce 

priveşte modelarea figurinelor: în cazul primei truse figurinele antropomorfe fiind deperso-

nalizate (fără sex şi fără elemente de fizionomie), în timp ce acelaşi gen de figurine din ce-a 

de-a doua trusă au marcate atât sexul, cât şi elemente ale capului (ochii şi nasul). De remarcat 

este şi lipsa din trusa nr. 1 a figurinelor realizate în manieră abstractă. Nu în ultimul rând, 

remarcăm prezenţa în trusa nr. 1 a instrumentului pentru decorat ceramica, obiect de uz 

cotidian care, în cazul de faţă, prin asocierea sa cu piesele din acest ansamblu, ridică o serie 

de întrebări asupra actului propriu-zis al ornamentării vaselor.  

Diferenţe notabile se constată şi în starea generală de păstrare a truselor în momentul 

descoperirii. Dacă în prima trusă există o singură figurină antropomorfă deteriorată – credem 

noi accidental, în trusa nr. 2 – unde, atât consistenţa lutului, cât şi arderea acestuia, fiind 

superioare, toate figurinele antropomorfe sunt rupte în zona capului şi a bazinului. Cât despre 

presupusele urme de împunsături existente pe suprafaţa figurinelor antropomorfe din trusa nr. 

1, o analiză mai atentă a relevat că acestea nu sunt decât goluri produse de frământarea 

incompletă a lutului, goluri prezente de altfel, pe aproape toate piesele din această trusă. 
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Raportându-ne însă la semnificaţia acestor truse, constatăm că ele conţin elemente tematice 

comune: omul modelat în diferite stiluri, hrana (pâinea) – ilustrată sub forma unor colăcei, lipii şi 

pâinişoare şi vasele din care se consuma hrana – vase miniaturale. De aici decurge şi o primă 

concluzie privitoare la utilitatea acestor ansambluri, care, în opinia noastră, erau folosite în 

cadrul unor ritualuri magice pentru a asigura bunăstarea (trusa nr. 1) sau dimpotrivă pentru a 

provoca anumite neplăceri unor persoane vizate (trusa nr. 2) – deci un rol benefic, dar şi un 

rol malefic.  

I. Lips sublinia că, în mentalitatea popoarelor primitive, deteriorarea unor figurine din 

lut poate avea ca efect îmbolnăvirea persoanelor vizate de aceste acte rituale
314

. Această 

practică a ruperii şi/sau a deteriorării – prin străpungere şi tăiere, a figurinelor din lut este, de 

altfel, atestată atât în prima epocă a fierului – în medii culturale Gava – Holihrady, Mediaş, 

Chişinău – Corlăteni, Saharna Solonceni cât şi în cea de-a doua epocă a fierului 
315

. 

O reprezentare plastică apropiată de unele piese din cele două truse prezentate o 

reprezintă o figurină antropomorfă stilizată (fig.10/63), descoperită în aşezarea de la Babadag 

în anul 1999, într-o locuinţă din nivelul IV (Babadag II) a casetei I din sectorul V. Piesa a fost 

modelată dintr-un lut de bună calitate, amestecat cu cioburi şi pietricele, ars în mediu 

reducător, suprafaţa exterioară având culoarea maronie cu pete cenuşii. Corpul figurinei este 

tubular, din acesta fiind trase atât capul – sub forma unei proeminenţe teşite, mâinile – întinse 

la orizontală, şi picioarele – uşor depărtate. Faţă de statuetele antropomorfe stilizate din cele 

două truse – unde proporţiile anatomice erau în general respectate, această figurină are  un gât 

foarte lung, ce ocupă mai bine de o treime din suprafaţa piesei.  

Un grup distinct al reprezentărilor plastice în cultura Babadag îl constituie o serie de 

busturi antropomorfe, realizate în stil abstract, descoperite  în stare fragmentară la Babadag –

trei exemplare (fig. 11/3, 5, 6), Niculiţel – Cornet – două exemplare (fig. 11/1,2) şi Teliţa –

Amza –un exemplar (fig. 11/4). Fiind de dimensiuni apropiate, aceste figurine sunt modelate 

relativ identic, respectiv o bază plată din care sunt trase câte trei proeminenţe tubulare ce au 

capătul rotunjit (în patru cazuri) sau teşit (un singur). Aşa cum s-a putut observa la piesele mai 

bine păstrate de la Niculiţel – Cornet, cât şi la o piesă de la Babadag  proeminenţa din mijloc 

este mai înaltă decât celelalte. 

Toate figurinele au fost modelate dintr-un lut de bună calitate, amestecat cu cioburi şi 

pietricele, ars reducător sau oxidant, suprafaţa exterioară fiind acoperită de angobă şi chiar de 

aşa numitul luciu metalic – caracteristic unei bune părţi a ceramicii de tip Babadag.  

În legătură cu semnificaţia acestor piese, trebuie precizat că în 1995, când au fost 

publicate cele două figurine de la Niculiţel – Cornet
316

 – prin analogia cu două piese relativ 

similare în partea superioară descoperite la Cepina în Bulgaria
317

 s-a  considerat că  acestea 

trebuie incluse în categoria idolilor. De altfel, B. Hansel, referindu-se la cele două piese de la 

Cepina – grup cultural contemporan culturii Babadag, le consideră idoli antropomorfi. Prima 

figurină de la Cepina are trei proeminenţe trase dintr-un postament tubular cu baza plata, iar 

ce-a de-a doua are aceeaşi structură în partea superioară, postamentul cu baza plată fiind mai 

lung, şi marcat de un phallus. 
Ultima categorie de reprezentări plastice aparţinând culturii Babadag o constituie figurinele 

zoomorfe, foarte puţin răspândite, prezente în numai două exemplare: o figurină zoomorfă 

fragmentară şi un pandantiv ornitomorf. 

Figurina zoomorfă (fig. 10/65) a fost descoperită de S. Morintz în aşezarea de la 

Babadag, în anul 1988, în S 13, carourile 8-10. Piesa este fragmentară, lipsindu-i partea 

                                                 
314

  Lips 1958, 458. 
315

  Sîrbu 1987, 110. 
316

  Topoleanu, Jugănaru 1995, 205-206, fig. 15/4, 5 
317

  Hänsel 1976, vol. I, 223; vol. II, pl. 77/12, 12 



Cultura Babadag 45  

 

 

posterioară. A fost lucrată din lut amestecat cu cioburi prost mărunţite. Arderea s-a făcut în 

mediu reducător, prezentând însă si urme ale unei arderi secundare – piesa fiind efectiv 

calcinată. Corpul figurinei este tubular, din el fiind trase picioarele uşor depărtate, în timp ce 

capul, modelat foarte schematic, are gura larg deschisă. Nu există elemente care să determine 

identificarea unei anumite rase de animal.  

Ne aflăm în faţa primei reprezentări zoomorfe din cultura Babadag care poate sugera 

practicarea unor ritualuri legate de fecunditatea animalelor şi de înmulţirea acestora. 

În prima epocă a fierului statuetele zoomorfe sunt foarte răspândite în arealul nord tracic al 

ceramicii canelate, numai în aşezarea de tip Gava Holihrady de la Grăniceşti fiind descoperite 35 

de reprezentări ale unor animale domestice – tauri, cai şi porci
318

. Un număr semnificativ de 

figurine zoomorfe a fost descoperit şi în aşezarea de tip Mediaş de la Teleac
319

. Mai puţin 

răspândite sunt figurinele zoomorfe  în aria complexului cu ceramică imprimată, menţionând 

numai descoperirile de tip Saharna Solonceni de la Alcedar II, Ţahnăuţi, Solonceni şi Hlinoaia
320

.  

Pandantivul ornitomorf (fig.10/64) a fost descoperit în aşezarea de la Babadag în anul 

2001, în S VI , pe un nivel Babadag III. Piesa, de mici dimensiuni, este modelată din lut de 

bună calitate, amestecat cu nisip, ars în mediu reducător, de culoare maroniu-cenuşie. 

Figurina reprezintă o pasăre cu aripile strânse, în poziţie şezând. În zona pieptului, figurina 

este străbătură de un orificiu. 

Reprezentările ornitomorfe în prima epocă a fierului sunt extrem de rare. Amintind piesa  

descoperită în aşezarea de tip Chişinău – Corlăteni de la Trinca
321

, aceasta figurând o pasăre 

în picioare, cu aripile strânse, pasărea acvatică (lebădă, gâscă) de la Teleac
322

, precum şi vasul 

în formă de pasăre descoperit în complexul de cult de tip Saharna Solonceni de la Hlinjeni
323

. 

Coroplastica atribuită culturii Babadag acoperă o paletă diversă de reprezentări, de la 

cele antropomorfe – modelate în stiluri diferite, care sunt cele mai numeroase, la cele ale unor 

simboluri vitale existenţei – pâinea, la figurarea unor vase miniaturale şi până la reprezentări 

zoomorfe – acestea din urmă reduse cantitativ (poate doar datorită neşansei cercetătorilor 

arheologi), atestând practicarea atât a unor ritualuri magice cât şi a unui cult al fecundităţii şi 

înmulţirii animalelor. 
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7. INVENTARUL ARHEOLOGIC 
 

 

7.1. CERAMICA CULTURII BABADAG 
    

Principalul material arheologic în studierea originii evoluţiei şi a conexiunilor cu 

mediile culturale învecinate – pentru cultura Babadag, este ceramica. Acumularea unei 

cantităţi mari de informaţie privind ceramica ne permite în cele ce urmează să efectuăm o 

analiză complexă – pornind de la categoriile ceramice, la tipologia formelor şi a ornamentelor 

specifice celor trei faze ale culturii Babadag. Pentru a putea urmări evoluţia tipurilor de vase 

şi de ornamente pe parcursul întregii existenţe a culturii Babadag, vom face o prezentare pe 

fiecare din cele trei faze. 
 

Categorii ceramice 
 

Analiza pastei ceramicii culturii Babadag, coroborată cu tehnica de realizare a acesteia, 

a făcut posibilă identificarea a trei categorii ceramice . 

1. Ceramica fină. Este realizată dintr-un lut amestecat îndeosebi cu nisip si rareori cu 

cioburi bine mărunţite. Culoarea acestor vase este neagră, neagră cenuşie, maroniu-cărămizie, 

pe ambele feţe. Pereţii vaselor din această categorie sunt subţiri, dar în acelaşi timp deosebit 

de rezistenţi – datorită arderii uniforme, astfel încât putem afirma că cele mai multe vase 

întregi sau întregibile aparţin acestei categorii. Formele încadrate în această categorie sunt 

ceştile şi unele căni. 

2. Ceramica de factura bună. Este realizată dintr-un lut amestecat cu cioburi mărunţite, 

nisip şi uneori pietricele. Suprafaţa acestor vase este bine lustruită, fiind acoperită cu angobă. 

Culoarea acestei categorii ceramice este neagră, neagră cenuşie – pe ambele feţe, sau neagră, 

neagră cenuşie la exterior, cărămiziu-portocalie la interior, cărămizie, gălbui-cărămizie  pe 

ambele feţe. Formele încadrate în această categorie sunt: vase bitronconice, străchini cu buza 

invazată, căni şi unele ceşti. 

3. Ceramica grosieră. Este realizată dintr-un lut amestecat cu cioburi pisate, pietricele şi 

uneori resturi vegetale. Suprafaţa exterioară a acestei categorii ceramice are un aspect 

neîngrijit, fiind netezită neglijent sau  având chiar asperităţi, în timp ce interiorul este netezit 

sau lustruit pentru a nu permite lichidelor să se scurgă din recipient. Culoarea acestor vase 

variază de la cărămiziu cu pete negre şi cenuşiu, la maroniu-gălbui. Formele aparţinând 

acestei categorii sunt vasele borcan şi unele tipuri de căni. 

 

A. Forme ceramice 

 

Putem vorbi de prezenţa a şase forme principale în tipologia ceramicii Babadag. Acestea 

sunt: vasele bitronconice, ceştile, cănile, străchinile, vasele borcan, paharele-pixidă şi 

strecurătorile. 

I. Vasele bitronconice – sunt vase de dimensiuni mari şi mijlocii, existând însă şi 

replici în miniatură. De obicei au buza mai mult sau mai puţin evazată, gâtul prelung sau 

scurt, mijlocul mai mult sau mai puţin bombat şi fundul întotdeauna plat. Reprezintă forma 

ceramică  cea mai răspândită pe toata durata culturii Babadag. 
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În raport de circumferinţa zonei mediane se pot distinge două variante ale vaselor 

bitronconice:  

a) Vase bitronconice bombate (fig. 12/1, 2); 

b) Vase bitronconice suple (fig. 12/3, 4). 

 

Caracteristice pentru vasele bitronconice sunt proeminenţele conice – cu rol decorativ, 

din zona mediană sau de pe umărul acestor vase, aplicate sau împinse din interior singulare 

sau perechi, dispuse de obicei diametral opus. Un alt tip de proeminenţă – cu rol funcţional îl 

reprezintă butonii apucători plaţi – unii dintre aceştia fiind perforaţi. 

 

II. Ceştile, reprezintă alături de vasele bitronconice o formă răspândită. Sunt de mici 

dimensiuni, cu buza uşor evazată, umărul – de obicei proeminent, partea inferioară bombată, 

terminată printr-un fund în formă de umbo sau plat. Unele din ceşti au în zona umărului  mici 

proeminenţe conice cu rol decorativ. În raport de profil şi de prezenţa sau absenţa torţilor au 

fost distinse trei categorii: 

a. Ceşti cu o toartă supraînălţată şi mai rar la nivelul buzei. Au fie umărul proeminent 

şi fundul în umbo, fie umărul abia vizibil şi fundul plat, sau – în cazuri mai rare  corpul arcuit. 

(fig. 12/9-11) 

b. Ceşti cu două torţi supraînălţate. În toate cazurile vasele din această variantă  au 

umărul proeminent şi fundul în formă de umbo (fig. 12/12). 

c.  Ceşti – bol, fără torţi. În această variantă întâlnim atât ceşti în “formă clasică” – cu 

umărul proeminent şi fundul în formă de umbo, dar şi ceşti cu umărul abia vizibil, fundul plat 

sau chiar globular (fig. 12/13). 

 

III. Cănile, sunt o formă ceramică mai puţin răspândită, şi care datorită unor neclaritaţi 

terminologice a fost deseori inclusă în categoria ceştilor. Din punctul nostru de vedere cănile 

reprezintă o forma hibridă – cu influenţe de la alte trei forme ceramice răspândite (vase 

bitronconice, ceşti, vase borcan), formă care are ca principal reper toarta supraînălţată sau la 

nivelul buzei. Din acest punct de vedere şi pentru a evita pe viitor alte confuzii terminologice 

propunem evidenţierea a trei variante: 

a. Căni ce derivă din vase bitronconice. Sunt de dimensiuni medii, au un profil 

echilibrat, cu cele două părţi relativ egale, buza uşor răsfrântă, toarta lată în secţiune, fiind  

uşor supraînălţată sau la nivelul buzei (fig. 12/5). 

b. Căni ce derivă din ceşti. Aceste vase sunt de dimensiuni mici şi medii, cu un vizibil 

dezechilibru între cele două părţi, partea inferioară – fiind tipică unei ceşti, cu umărul 

pregnant şi fundul în formă de umbo, în timp ce partea superioară este prelungă, cu buza uşor 

răsfrântă. Toarta, lată în secţiune întotdeauna este supraînălţată (fig.12/6-7).    

c. Căni ce derivă din vase borcan. Ca şi vasele borcan sunt lucrate din pastă grosieră au 

formă tronconică, toarta, de obicei uşor supraînalţata, fiind ovală sau circulară în secţiune (fig. 

12/8). 

 

IV. Străchinile, au o configuraţie standardizată – corp tronconic, buza mai mult sau mai 

puţin invazată decorată cu caneluri dispuse, de obicei oblic, şi fundul plat, sunt  foarte greu de 

încadrat într-o anumită fază a culturii Babadag, cu excepţia celor care sunt decorate cu motive 

incizate şi imprimate (fig. 12/18-21). 

 

V. Vasele borcan, reprezintă o formă ceramică greu de încadrat cronologic. În raport de 

înclinaţia buzei şi de arcuirea pântecului pot fi distinse două variante: 
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a. Vase borcan cu buza uşor evazată, mijlocul mai mult sau mai puţin arcuit şi fundul 

plat (fig.12/14) 

b. Vase borcan cu buza dreaptă, mijlocul foarte puţin arcuit şi fundul drept (fig.12/15-17). 

 

VI. Paharele – pixidă, sunt o formă ceramică puţin răspândită. Pixidele fac parte din 

categoria vaselor de mici dimensiuni, având un corp cilindric sau uşor curbat, cu baza fie 

plată, fie terminată într-un picior şi au, de regulă, un capac fixat pe corpul propriu-zis cu 

ajutorul unor orificii. Decorul pixidelor, este realizat exclusiv cu motive geometrice incizate. 

Sunt cunoscute două variante:  

a. pahare cu baza plată şi pereţii drepţi, uşor arcuiţi ori înclinaţi spre interior; varianta 

(fig.12/22-26) 

b. pahare cu picior. 

 

 VII. Strecurătorile, sunt lucrate în general din pastă grosieră şi – din punct de vedere 

al formei, aparţin fie unor ceşti cu o toartă supraînălţată, în acest caz având perforată numai 

partea interioară a vasului (varianta a), unor ceşti bol (varianta b) sau unor vase borcan 

(varianta c), având toată suprafaţa perforată. 

 

B. Decorul 

 

Analiza materialului ceramic – şi în special a tipurilor de ornamente, coroborată cu 

observaţiile stratigrafice, au permis identificarea celor trei faze de evoluţie ale culturii 

Babadag
324

.   

În ceea ce priveşte tehnica de decorare s-a constatat că ornamentele au fost realizate prin 

incizare, imprimare şi canelare, acestea fiind prezente individual sau în asociere pe diverse 

tipuri de vase. 

Motivele incizate, realizate cu un un instrument din os sau metal sunt prezente în 

multiple variante: cercuri concentrice cu tangente (elementul definitoriu pentru faza Babadag 

I, cercuri concentrice cu tangente încadrate de benzi benzi paralele asociate cu ghirlande, 

meandre, triunghiuri haşurate şi grupuri de liniuţe dispuse oblic sau vertical, benzi paralele ce 

încadrează romburi şi triunghiuri haşurate, serii de împunsături ce încadrează benzi de linii 

paralele, “potcoave”, “brăduţi”, benzi în zig-zag, toate aceste ornamente în multiple 

combinaţii specifice fiecărei aşezări (fig.13-15). 

Motivele imprimate realizate cu ajutorul unor instrumente din lut ars, de formă 

semilunară cu muchia crestată şi mânerul tubular încrustat cu cercuri concentrice – asemenea 

piese fiind descoperite în aşezările de la Babadag
325

, Garvăn “Mlăjitul Florilor”, Niculiţel 

“Cornet”
326

 şi Ijdileni Frumusiţa
327

 (fig. 41/1-5, 7-10)  sau cu ajutorul instrumente în formă de 

T – cum este o piesă descoperită la Babadag (fig. 41/6). Toate ornamentele imprimate sunt 

specifice fazei Babadag II şi imită în mare parte motivele incizate, fiind prezente ca şi acestea 

din urmă într-o mare varietate de tipuri şi combinaţii: cercuri concentrice şi tangente – dispuse 

circular sau în şiruri simple, duble sau triple (fig.17,18),  de multe ori în combinaţii cu benzi 

de linii paralele, ghirlande sau meandre incizate (fig. 16), precum şi cu motive canelate (fig. 

19/15, 17, 19, 22). 

Motivele canelate – de obicei sunt realizate sub formă oblică  sau verticale pe umărul sau 

mijlocul unor vase. Nu lipsesc însă nici canelurile dispuse orizontal şi radial – de multe ori în 

                                                 
324

  Morintz 1964, 114 sqq 
325

  Morintz 1987-a, 46, fig. 11/2; Sîrbu, Jugănaru 1999, 92-93, fig.2/4 
326

  Topoleanu, Jugănaru 1995, 206, fig. 15/3 
327

  Brudiu 1991, 226, fig. 4-6 
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asociere cu motive incizate şi imprimate (fig. 19/17-24). Aceste ornamente se întâlnesc în toate 

fazele de evoluţie a culturii Babadag, ele devenind totuşi preponderente în faza Babadag III. 
În ceea ce priveşte accesoriile decorative au fost distinse proeminenţele – butoni, de 

formă conică sau semilunară aplicate, trase din perete sau împinse din interior şi brâurile 

aplicate, dispuse în una sau mai multe benzi, alveolate sau crestate (fig. 19/1-17).  

 

 

Ceramica fazei I a culturii Babadag 
 

I. Vase bitronconice 

 

În această fază de debut a culturii Babadag, vasele bitronconice sunt prezente în ambele 

variante (a şi b). Datorită dimensiunilor medii şi mari, nu s-au păstrat în mare parte decât în 

stare fragmentară.  

Această formă este decorată cu motive incizate sub forma unor şiruri de cercuri 

concentrice cu tangente (Babadag
328

 –  fig. 20/1,5 şi Beidaud – fig. 21/3,4), linii paralele ce 

încadrează şiruri de cercuri concentrice şi tangente (Babadag
329

 – fig. 20/4, 10; Vînători
330

; 

Siliştea “Popina”
331

), benzi paralele ce încadrează şiruri de cercuri cu tangente şi suprapun 

serii de ghirlande (Vânatori
332

 şi Beidaud – fig. 21/5, Niculiţel “Cornet” – fig.  25/12), benzi 

de linii paralele asociate cu ghirlande, triunghiuri sau romburi haşurate (Babadag
333

 – 

fig.20/2,3 ; Beidaud – fig.21/1,2; Niculitel “Cornet”
334

 – fig. 25/1-3; Garvăn “Mlăjitul 

Florilor”
335

 – fig. 23/5-8; Teliţa “Amza”
336

; Murighiol – “Ghiolul Pietrei”
337

; Hârşova “La 

lac”
338

 ; Ghindăresti III
339

 ;Ghindăreşti V
340

; Rasova “Malul Rosu”
341

; Siliştea “Popina” 
342

; 

Siliştea “Conac”
343

; Vînători
344

),  grupuri de linii în zig-zag asociate cu cercuri concentrice şi 

serii de împunsături (Babadag
345

), şiruri de “brăduţi” asociaţi cu benzi de linii paralele 

(Vînători
346

), serii paralele de alveole – împunsături ce încadrează o bandă  din 2-3 linii 

(Vînători
347

; Rasova “Malul Roşu”
348

), serii de împunsături ce încadrează o bandă hasurată 

(Garvăn “Mlăjitul Florilor”
349

), cercuri concentrice cu tangente asociate cu o banda haşurată, 

o serie de împunsături şi caneluri largi, verticale (Ghindăreşti V
350

). 

                                                 
328

  Morintz 1964, 105-106, fig. 7/2, fig.8/2; Morintz 1987-a, 46-50, fig. 7/1, fig. 8/1 
329

  Morintz 1987-a, 46-50, fig. 7/13 
330

  Brudiu 1981, 533, fig. 4/6 
331

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, fig. 18/4 
332

  Brudiu 1981, 533, fig. 4/7 
333

  Morintz 1987-a, 46-50, fig. 7/2, 3, 5, 7, 15 
334

  Topoleanu, Jugănaru 1995, 207-208, fig. 11/1,2 
335

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 3/2, 5, 6 
336

  Baumann 1995, 20, 98, pl. 48/5,6 
337

  Lungu 1991,  66, fig. 14/3,6 
338

  Morintz, Şerbănescu 1974, 54, fig. 3/7, fig. 9/1 
339

  Morintz, Şerbănescu 1974, 57-61, fig. 11/1,3,  fig.12/1-3 
340

  Morintz, Şerbănescu 1974, 63-64, fig. 14/2, 3, 5, 7 
341

  Irimia 1974, 91, fig. 8/4 şi 15/4, 5 
342

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, pl. 10/5, fig.11/1, 6, 11, 16, fig.13/1, 2, 7, fig. 17/1, 3, fig. 24/1, 5 
343

  Sîrbu, Pandrea 1994, 33, fig. 20/2, 3,  fig. 21/5 
344

  Brudiu 1981, 533, fig. 3/4,6, fig. 4/2,4 
345

  Morintz 1987-a, 46-50, fig. 7/9 
346

  Brudiu 1981, 533, fig. 3/1,3 
347

  Brudiu 1981, 533, fig.3/7 
348

  Irimia 1981-b, 91, fig. 11/2 
349

  Jugănaru 1997, 104-105, fig.3/4 
350

  Morintz, Şerbănescu 1974, 63-64, fig. 14/1 
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Multe din vasele bitronconice au deasupra diametrului maxim, sau în zona gâtului 

proeminenţe – butoni de formă conică, aplicate, unele încadrate de cercuri concentrice 

incizate (Babadag
351

; Teliţa “Amza”
352

 – fig. 25/5; Ghindăreşti V
353

; Siliştea “Popina”
354

)  sau 

împinse din peretele vasului (Babadag
355

). 

 

II. Ceşti 
 

În această fază a culturii Babadag predomină ceştile din varianta a (cu o toartă 

supraînălţată, varianta b (cu două torţi supraînălţate) fiind reprezentată printr-o singură piesă, 

în timp ce varianta c (ceştile bol) a fost descoperită în numai trei aşezări. Deoarece în 

materialele publicate sunt şi multe fragmente de ceşti cărora nu le-a fost precizată sau 

determinată forma, dar care au valoare stiinţifică datorită tipurilor de ornamente, vom face 

referiri şi la această categorie – d (fragmente de ceşti cu forma nedeterminată). 
 

Varianta a 

Sunt decorate cu ornamente incizate în următoarele variante: benzi paralele asociate cu 

ghirlande sau linii cu zig-zag sau cu linii dispuse oblic (Babadag
356

 – fig. 20/8; Garvăn  

“Mlăjitul Florilor”
357

 – fig. 23/2, 24/6; Bucu
358

 –  fig. 25/11; Satu Nou “Valea lui Voicu”
359

 –

fig. 25/4; Murighiol “Ghiolul Pietrei”
360

; Siliştea “Popina”
361

); bandă orizontală de linii în 

zig-zag, simplă sau asociată cu împunsături (Rasova – “Malul Roşu”
362

; Beidaud
363

); serie de 

mici alveole (Babadag
364

, Garvan “Mlajitul Florilor” – fig. 22/2,4). 

Torţile unor asemenea ceşti sunt decorate cu benzi de linii paralele asociate sau nu cu 

împunsături (Garvăn “Mlăjitul Florilor”
365

 – fig. 24/3,6); Siliştea “Popina”
366

), cu grupuri de 

linii în zig-zag (Siliştea – Popina”
367

) sau cu grupuri de linii oblice (Satu Nou “Valea lui 

Voicu”
368

), benzi de linii paralele asociate cu încrustaţii şi haşuri (Beidaud – fig. 21/6,7; Satu 

Nou “Valea lui Voicu”
369

). 

Unele ceşti din această variantă sunt decorate cu caneluri dispuse orizontal pe umăr şi 

întrerupte de mici proeminenţe (Siliştea”Conac”
370

). 

Există şi ceşti cu o toartă supraînălţată fără decor – bine încadrate cronologic datorită 

contextului descoperirii (Garvăn – “Mlăjitul Florilor”
371

 – fig. 23/4). 
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  Morintz 1964,  105-106, fig.7/1,9; Morintz 1987-a, fig 7/12 
352

  Baumann 1995, 20, 98,  pl. 48/3 
353

  Morintz, Şerbănescu 1974, 63-64, fig. 9/7 
354

  Harţuche, Silvestru 1992, 202-23, fig. 15/4 
355

  Morintz 1987-a, fig. 7/8 
356

  Morintz 1987-a,  46-50, fig.7/14, fig. 9/4 
357

  Jugănaru 1997,  104-105, fig. 2/1 
358

  Păunescu, Renţea 1993, 193-195, fig. 1/5 
359

  Irimia,Conovici 1993, 66, 78, fig. 14/8 şi 21/1 
360

  Lungu 1991, 66, fig. 13/5-8 
361

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, pl. 14/6;. 16/6, 15/6 
362

  Irimia 1974, 95 -98, fig. 8/5, 14/6 
363

  Simion, Lăzurcă 1980, 43, pl. 5/2 
364

  Morintz 1987-a, 46-50, fig. 7/16 
365

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 2/1 
366

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, fig. 13/3 
367

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, pl14/2 
368

  Irimia, Conovici 1993, 66,78, fig. 14/8 
369

  Irimia,Conovici 1993,  66, 78, fig. 14/9 
370

  Sîrbu, Pandrea 1994, 31, fig.18 
371

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 2/10 
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Varianta b 

A fost descoperit câte un singur exemplar (Garvăn – “Mlăjitul Florilor”
372

 – fig. 23/1), 

decorat cu o bandă orizontală din linii paralele asociată cu o serie de meandre şi la Beidaud –

fără decor (fig. 21/8). 
 

Varianta c 

Decorul acestor ceşti-bol este realizat în următoarele variante: bandă de cercuri 

concentrice cu tangente asociată cu grupuri de linii dispuse în zig-zag şi cu mici alveole 

(Garvăn “Mlăjitul Florilor” – fig. 22/1),  benzi de linii paralele asociate cu serii în zig-zag sau 

cu “brăduţi” (Garvăn “Mlăjitul Florilor”
373

 –fig. 23/3, fig. 24/2, 4, 5, 6; Babadag
374

; Niculiţel 

“Cornet” – fig. 25/7), grupuri de linii scurte dispuse oblic sau vertical (Murighiol – “Ghiolul 

Pietrei”
375

), benzi paralele asociate cu grupuri de linii verticale (Niculiţel “Cornet”
376

 – fig. 

25/8), sau cu braduţi (Babadag – fig. 20/14), bandă de meandre sau ghirlande (Babadag
377

 –  

fig. 20/11-13), brâu crestat aplicat (Garvăn “Mlăjitul Florilor” – fig. 22/3) 
 

Varianta d 

Numeroase tipuri de decor sunt prezente pe fragmentele de ceşti a căror formă nu a fost 

determinată:  serie de cercuri concentrice cu tangente asociată cu triunghiuri haşurate 

(Vînători
378

), benzi paralele asociate cu serii de linii în zig-zag sau cu împunsături 

(Vînători
379

; Siliştea – “Popina”
380

; Siliştea “Conac”
381

; Garvăn – “Mlăjitul Florilor”
382

; 

Niculiţel “Cornet”
383

; Satu Nou “Valea lui Voicu”
384

; Rasova “Malul Roşu”
385

 – fig; 25/9; 

Babadag), bandă orizontală de “brăduţi” simplă sau asociată cu benzi de linii paralele 

(Ghindăreşti V
386

; Siliştea “Popina”
387

);  bandă orizontală asociată cu triunghiuri haşurate 

(Enisala ”Cetatea medievală”
388

; Vînători
389

), serie de ‘potcoave’ asociate cu grupuri în zig-

zag (Topalu – “Stânca”
390

; Satu Nou “Valea lui Voicu”
391

) 
 

III. Căni 
 

Varianta a 

În general aceste tipuri de căni au pe umăr sau în zona diametrului maxim mici  

proeminenţe conice, singulare sau perechi. Decorul acestor vase este realizat în urmatoarele 

variante:  benzi paralele (Babadag – fig. 20/6), benzi şi meandre (Babadag – fig. 20/7), cercuri 

concentrice cu tangente asociate cu linii paralele şi grupuri de linii în zig-zag (Niculiţel – 

                                                 
372

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 2/3 
373

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 2/2, 5, 8 
374

  Morintz et alii 1995, fig. 10/8, fig. 11/1 
375

  Lungu 1991, 66, fig. 13/1 
376

  Topoleanu, Jugănaru 1995, 208, fig. 7/1 
377

  Morintz, Jugănaru 1995, fig. 3/1 
378

  Brudiu 1981, 533, fig. 3/8 
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  Brudiu 1981, 533, fig. 4/1 
380

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, pl. 10/7, 8, 9; pl. 14/1,4 
381

  Sîrbu, Pandrea 1994, 31  fig. 19/2, fig. 21/1  
382

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 2/6, 7, 9 
383

  Topoleanu, Jugănaru 1995, 208, fig. 7/6 
384

  Irimia, Conovici 1993, 69, 77, fig. 5/5, 8/7; 14/5,6 
385

  Irimia 1974, 95-98, fig. 8/1, 2, 4, 15/1, 2, 4 
386

  Morintz, Şerbănescu 1974,  63-64, fig. 14/6 
387

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, pl. 14/5 
388

  Dragomir 1974, 133-135, fig. 4/5 şi 5/1 
389

  Brudiu 1981, 533, fig. 3/2 
390

  Morintz, Şerbănescu 1974, fig.15 
391

  Irimia, Conovici 1993, 69, 77, fig. 6/8 
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“Cornet”
392

; Vînători), benzi paralele asociate cu grupuri de linii în zig-zag şi cu cercuri 

concentrice (Vînători
393

), triunghiuri  haşurate asociate cu linii paralele şi benzi oblice (Garvăn 

“Mlăjitul Florilor” –  fig. 22/5), benzi paralele sau benzi paralele asociate cu meandre 

(Babadag
394

). În această variantă sunt incluse şi exemplare fără decor descoperite la Babadag
395

. 
 

Varianta b 

 În această categorie intră exemplarul descoperită la Garvăn – “Mlăjitul Florilor” – 

decorată cu o bandă de linii paralele asociată cu grupuri de linii oblice. 

 

IV. Străchini 

 

Încă din faza I sunt atestate străchinile, o formă ceramică cu o mare răspândire în cultura 

Babadag, cu buza invazată decorată cu caneluri oblice, mai late sau mai înguste (Babadag
396

 –  

fig. 20/9; Garvăn “Mlăjitul Florilor”
397

 – fig. 22/5; Teliţa “Amza”
398

). Motivele incizate sunt 

extrem de puţin uzitate pentru această formă ceramică şi ca o particularitate sunt dispuse 

uneori pe partea interioară a vasului, situaţie regăsită şi în a doua fază. Au fost descoperite 

doar trei fragmente decorate cu: “brăduţi” haşuraţi la exterior, o bandă în zig-zag la interior 

(Niculiţel”Cornet”
399

 – fig. 25/10); buza crestată şi grupuri de linii în zig-zag pe interior 

(Garvăn “Mlăjitul Florilor”
400

); ghirlande realizate pe exteriorul vasului (Garvăn – “Mlăjitul 

Florilor”
401

 – fig. 23/11). 

Străchini fără decor atribuite acestei faze au fost descoperite la Teliţa “Amza”
402

 şi 

Siliştea”Popina”
403

. Unele străchini au proeminenţe – apucători aplicate sub umăr, accesorii 

strict funcţionale  (Teliţa “Amza”
404

). 

 

V. Vasele borcan 

 Sunt prezente ambele variante în toate aşezările, fiind o formă foarte uzitată. Se remarcă  

vasul din varianta a de la Niculiţel „Cornet”, decorat cu alveole pe gât   şi având mijlocul şi 

partea inferioară barbotinate (fig. 25/6). 
 

VI. Strecurători 
 

Varianta c 

A fost descoperit un fragment de strecurătoare având profilul unui vas borcan în 

aşezarea de la Siliştea “Popina”
405

. 

VI. Forme atipice 
 

Un vas miniatural descoperit la Garvăn “Mlăjitul Florilor” ce imită un vas borcan este 

decorat cu benzi de linii în zig-zag – fig. 22/7 
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  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 3/7 
401

  Jugănaru 1997, 104-105, fig. 3/9 
402

  Baumann1995, 20, 98, pl. 48/19 
403

  Sîrbu, Pandrea 1994, 33, fig. 24/3 
404

  Baumann 1995, 20, 98, pl. 48/12,19 
405

  Sîrbu, Pandrea 1994,  32, fig. 22/5 
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        Ceramica fazei a II-a a culturii Babadag  
 

 

I. Vase bitronconice 

 

În această fază predomină vasele bitronconice din varianta a – cu mijlocul bombat. 

         Ornamentele principale sunt cele realizate prin imprimare în următoarele variante: 

– benzi de cercuri concentrice cu tangente asociate cu linii paralele (Babadag
406

 – fig. 

26/1,2; Beidaud – fig.28/3,5 ; Orgame
407

 –  fig. 31/1; Niculiţel “Cornet”
408

 – fig. 30/1-3; 

Garvăn “Mlăjitul Florilor” – fig. 29/1-7; Revărsarea „Dealul Tichileşti” –  fig. 31/ 1 ; Hârşova 

“Rasim”
409

; Hârşova “La lac”
410

; Topalu
411

; Enisala „Cetatea medievală”
412

; Cernavodă 

“Dealul Sofia”
413

; Siliştea “Popina”
414

. 

– benzi de cercuri concentrice cu tangente asociate cu ghirlande realizate din cercuri 

concentrice şi cu fascii în zig-zag sau radiale (Babadag
415

 – fig. 26/3, 8; Beidaud – fig. 28/2 ; 

Niculiţel “Cornet”
416

). 

– benzi din cercuri concentrice  simple sau asociate cu ghirlande tot din cercuri 

concentrice (Babadag
417

 –  fig. 26/6,  Satu Nou “Valea lui Voicu”
418

) 

– cercuri concentrice sau cercuri simple (Gura Canliei
419

)  

– benzi din linii  paralele uneori asociate cu linii oblice sau cu incrustaţii (Babadag
420

; 

Niculiţel “Cornet”
421

; Hârşova “Rasim”
422

; Topalu
423

; Ghindăreşti III
424

; Enisala “Cetatea 

medievală”
425

; Rasova “Malul Roşu”
426

; Gura Canliei
427

; Garvăn „Mlăjitul Florilor” – fig. 

29/9), Ijdileni Frumuşiţa
428

 – benzi paralele asociate cu şiruri de S - uri realizate prin 

imprimare (Cernavodă
429

). 

– şir de S-uri culcate (Babadag  - fig. 26/4) 

– triunghiuri haşurate (Ijdileni Frumuşiţa
430

) 

                                                 
406

  Morintz 1964, 106, fig. 7/5-7 şi fig. 8/3,4,5,6,8,13; Morintz 1987-a, 46-50, fig. 8/6, fig. 11/3-6, fig. 13/1  

Morintz, Jugănaru 1995, 179-181, fig. 5/1,3; fig. 4/1,2, fig. 13/3,6;  Morintz et alii 1995, 223-224, fig.10/4, 

fig. 13/9, fig. 14/2 
407

  Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 5/1 
408

  Topoleanu, Jugănaru 1994, 71-72, fig. 12/1,2,8 
409

  Morintz, Serbănescu 1974, 47-49, fig. 3/2 
410

  Morintz, Şerbănescu 1974, 54, fig. 3/6 
411

  Morintz, Şerbănescu 1974, 64-65, fig.14/14, fig. 15/4 
412

  Dragomir 1974, 133-135, fig. 4/2, fig. 5/2,3 
413

  Berciu  et alii 1961, 53, fig. 3/5 
414

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, fig. 17/4, fig. 18;  Sîrbu, Pandrea 1994, 33, fig. 25/4 
415

  Morintz 1987-a, fig. 10/13; Morintz et alii 1995, 223-224, fig. 14/1 
416

  Topoleanu, Jugănaru 1994, 71-72, fig. 11/4, fig. 12/7 
417

  Morintz 1987, 46-50, fig. 8/4,5, fig. 12 /1 
418

  Irimia, Conovici 1993, 77-78, fig. 5/6 
419

  Irimia 1981-c, 78 
420

  Morintz, Jugănaru 1995, 178-181, fig. 9/3, fig. 11/2,6, fig. 121/5 
421

  Topoleanu,  Jugănaru 1995, 71 -72, fig. 6/4 
422

  Morintz, Şerbănescu 1974,  47-49, fig. 2/8, fig. 3/3-5 
423

  Morintz, Şerbănescu 1974, 64-65, fig. 15/5 
424

  Morintz, Şerbănescu 1974, 57-60, fig. 11/4 
425

  Dragomir 1974, 133-135, fig. 4/4 şi fig. 5/7 
426

  Irimia 1974, 91, fig. 9/2 
427

  Irimia 1981-c, 78, fig. 12/9 
428

  Brudiu 1991, 226, fig. 4/1, 4, 7 
429

  Berciu et alii 1961, 53, fig. 3/1 
430

  Brudiu 1991, 226, fig. 4/2 
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– benzi de linii paralele şi ghirlande incrustate cu ajutorul unui beţişor (Orgame
431

 – fig. 

32/3,4) 

Sunt prezente ornamente incizate - majoritatea preluate din repertoriul motivistic al fazei 

Babadag I, asociate cu ornamente imprimate în următoarele variante: 

– benzi paralele asociate cu grupuri în zig-zag şi cu ghirlande incizate asociate cu 

cercuri concentrice cu tangente imprimate (Babadag
432

; Beidaud – fig. 28/1, 4 ; Niculiţel 

“Cornet”
433

 – fig. 30/4; Garvăn “Mlăjitul Florilor” –  fig.29/8; Revărsarea „Dealul Tichileşti” 

– fig. 31/3, Murighiol – “Ghiolul Pietrei”
434

; Bucu
435

; Siliştea “Popina”
436

; Satu Nou “Valea 

lui Voicu”
437

). 

– benzi paralele şi  cercuri concentrice cu tangente imprimate asociate cu triunghiuri 

haşurate incizate (Satu Nou “Valea lui Voicu”
438

)  

–  benzi paralele cu cercuri concentrice şi tangente imprimate asociate cu grupuri de linii 

oblice incizate (Rasova “Malul Roşu”
439

) 

– benzi de linii incizate asociate cu mici alveole realizate cu un beţişor  (Babadag
440

) 

Un fragment de vas descoperit la Garvăn – “Mlăjitul Florilor” are gâtul trompetiform 

decorat cu caneluri orizontale. 

Un vas bitronconic descoperit la Babadag are umărul şi partea inferioară decorate cu 

motive imprimate  şi canelate (fig. 26/7) iar un vas descoperit în acelaşi sit are  pe mijloc 

ample caneluri radiale (fig. 26/5) 

Deasupra diametrului maxim sau pe umăr, numeroase vase bitronconice au aplicate 

proeminenţe conice (Babadag
441

; Orgame
442

 Niculiţel „Cornet”
443

; Garvăn “Mlăjitul Florilor”; 

Satu Nou “Valea lui Voicu”
444

) sau împinse din interiorul vasului (Babadag
445

).Un exemplar 

fragmentar descoperit la Garvăn “Mlăjitul Florilor” are gâtul decorat cu o bandă de caneluri 

paralele (fig. 29/16) 

Multe dintre aceste vase sunt nedecorate  (Revărsarea „Dealul Tichileşti” – fig. 31/2,  

Orgame – fig. 32/2 – pentru a da numai două exemple). 

 

II. Ceşti 

 

Ca şi în faza Babadag I cele mai numeroase sunt ceştile din varianta a - cu o toartă 

supraînălţată. Profilul ceştilor a rămas neschimbat în faza a doua.  

 

Varianta a 

Decorul acestor vase este dispus în zona umărului, în următoarele variante: 

                                                 
431

  Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 6/6 
432

  Morintz 1964, 106, fig. 7/1 şi fig. 8/1; Morintz 1987-a, 46,50, fig. 11/7; Morintz, Jugănaru 1995, 179-181, 

fig. 3/3, fig. 12/1 
433

  Topoleanu,  Jugănaru 1994, 71-72 fig. 6/1,3 fig. 11/3, fig. 12/3-6 
434

  Lungu 1991, 66, pl. 14/77, 8 
435

  Păunescu, Renţea 1993, 193-195, fig. 1/1 
436

  Harţuche, Silvestru 1992, 20-23, pl. 17/2, fig18/1,3;  Sîrbu, Pandrea 1994, p. 33, fig. 25/3 
437

  Irimia Conovici 1993, 77-78, fig. 11/1 
438

  Irimia, Conovici 1993, 77-78, fig.11/2 şi fig. 20/1 
439

  Irimia 1974, 91, fig. 9/1 
440

  Morintz 1987-a, 466-50, fig. 10/1;  Morintz, Jugănaru 1995, fig. 6/5 
441

  Morintz 1964, 106, fig. 7/2,5; Morintz 1987-a, 46-50, fig. 8/2,3,6; fig. 10/13, fig. 12/5, fig. 13/3;  Morintz, 

Jugănaru 1995, 179-181, fig. 4/1; fig. 11/1, 3-6, fig. 12/2-5; Morintz,  et alii 1995, 223-224, fig. 14/1 
442

  Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 5/1 
443

  Topoleanu, Jugănaru 1994,  71-72, fig. 6/2-4, fig. 11/4, fig. 12/6,7 
444

 Irimia, Conovici 1993, 77-78, fig. 5/ 6 
445

 Morintz 1987-a, 46-50, fig. 8/3,5 
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– benzi de cercuri concentrice şi tangente încadrate de linii paralele realizate prin 

imprimare (Babadag
446

  –  fig. 27/2) 

– linii simple sau duble, imprimate, dispuse orizontal sau oblic (Babadag
447

 – fig. 27/3; 

Garvăn  “Mlăjitul Florilor” – fig. 29/11; Topalu
448

 ) 

– benzi de cercuri concentrice cu tangente imprimate asociate cu benzi sau serii de linii 

incizate (Babadag 
449

; Rasova “Malul Roşu”
450

) 

– caneluri oblice (Enisala “Cetatea medievală”
451

) 

– o bandă de alveole (Garvăn “Mlăjitul Florilor”) 

– bandă de alveole asociată cu serii de linii oblice incizate (Babadag
452

) 

– mici proeminenţe dispuse pe umăr (Orgame
453

) 

Unele torţi sunt decorate cu benzi paralele, cercuri concentrice cu tangente sau cercuri 

simple fie cu benzi în zig-zag, realizate prin imprimare (Garvăn”Mlăjitul Florilor”; Rasova – 

“Malul Roşu”
454

; Satu Nou “Valea lui Voicu”
455

) 

Nu lipsesc în această variantă ceştile nedecorate (Niculiţel “Cornet”
456

 –  fig. 30/8, 10, 

11; Teliţa “Amza”
457

 ; Orgame
458

 – fig. 32/7). 

 

Varianta b 

Se remarcă în acest tip, ceaşca cu două torţi supraînălţate  descoperită la Niculiţel 

“Cornet”
459

, decorată pe  umăr  şi în partea inferioară  cu un registru format dintr-un şir de cercuri 

concentrice, o linie simplă – realizate prin imprimare şi o serie de benzi dispuse în zig-zag. 

 

Varianta c 

Sunt decorate în următoarele variante:  

– linii simple, imprimate (Babadag
460

 – fig. 27/4);Orgame
461

 – fig. 32/8; Ijdileni-

Frumuşiţa
462

). 

– linii imprimate asociate cu serii incizate verticale (Babadag
463

 Niculiţel „Cornet” – fig. 

29/12). 

– cercuri concentrice asociate cu linii  sau romburi – realizate prin imprimare 

(Babadag
464

;  Niculiţel „Cornet” – fig.29/10, Piscu Cimitirul Vechi
465

). 

– benzi de cercuri concentrice şi tangente asociate cu linii paralele şi un şir de S-uri 

culcate – imprimate şi o bandă de triunghiuri haşurate incizate (Topalu
466

). 

                                                 
446

 Morintz  1964, fig. 5/1 
447

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 5/4 
448

 Morintz, Şerbănescu 1974,  fig. 14/10, fig. 15/2 
449

 Morintz 1987-a, fig. 9/8 
450

 Irimia 1974, fig. 9/4, 16/3 
451

 Dragomir 1974, fig. 5/5 
452

 Morintz 1987-a, fig. 9/4 
453

 Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 6/2 
454

 Irimia 1974, fig. 9/3,5 
455

 Irimia, Conovici 1993, fig. 3/4 
456

 Topoleanu, Jugănaru 1995, fig. 8/1-3,6 
457

 Baumann 1995, pl. 50/13 
458

 Ailincăi et alii, 310 
459

 Ailincăi, Topoleanu 2003, 45, fig. 4/a 
460

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 6/2,3 
461

 Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 6/3 
462

 Brudiu 1991, fig. 4/3 
463

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 3/4 
464

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 7/2,3 
465

 Brudiu 1991, fig. 11/9 
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– cercuri concentrice cu tangente imprimate - asociate cu caneluri verticale (Babadag
467

 

- fig. 27/1) 
– linii imprimate asociate cu caneluri oblice sau orizontale (Niculiţel”Cornet”

468
 – fig. 

30/9; Teliţa “Amza”
469

)  

– serie de alveole – Revărsarea  „Dealul Tichileşti” –  fig. 31/5 

– caneluri dispuse pe umăr – (Orgame
470

 – fig. 32/6,9) 

Ceşti nedecorate au fost descoperite la Revărsarea „Dealul Tichileşti” (fig. 31/4). 

 

III. Căni 

 

În faza Babadag II sunt cunoscute doar căni din variantele a şi b. 

 

Varianta a 

Sunt decorate cu serii de cercuri concentrice şi tangente (Rasova „Malul Roşu”
471

), cu 

serii de alveole asociate cu mari caneluri oblice (Babadag
472

 – fig. 26/9) sau caneluri mari 

dispuse oblic pe mijlocul bombat (Babadag
473

 – fig. 26/10). O toartă aparţinând unei căni este 

decorată cu cercuri concentrice şi linii oblice realizate prin imprimare (Babadag
474

). 

 

Varianta b 

Sunt cunoscute exemplarele de la Enisala „Cetatea medievală”
475

, decorat cu mici 

alveole deasupra umărului, Babadag – nedecorat şi cel de la Revărsarea „Dealul Tichileşti”
476

, 

decorat pe umăr cu mici incizii (fig. 31/6). 

 

 

IV. Străchini 

 

În această fază,  străchinile cu buza invazată sunt prezente în număr mare demonstrând 

faptul că erau o formă uzuală. Sunt decorate atât pe buză cât şi pe partea interioară şi 

exterioară  cu următoarele combinaţii: 

– benzi de cercuri concentrice şi tangente imprimate (Niculiţel “Cornet”
477

 – fig. 

30/12,13) 

– benzi de cercuri concentrice şi tangente imprimate asociate cu benzi de linii paralele 

incizate (Niculiţel “Cornet”
478

) 

– şiruri de S-uri imprimate (Babadag
479

) 

– cercuri concentrice şi tangente imprimate (Teliţa”Amza”
480

; Garvăn “Mlăjitul 

Florilor”; Cernavodă „Dealul Sofia”
481

) 

                                                                                                                                                         
466

 Morintz, Şerbănescu 1974,  fig. 15/3 
467

 Morintz 1987, fig. 9/6 
468

 Topoleanu, Jugănaru 1995, fig. 7 
469

 Baumann 1995, pl. 50/13 
470

 Ailincăi et alii, 310 
471

 Irimia 1974, fig. 11/1 
472

 Morintz 1987-a, fig. 10/9 
473

 Morintz 1987-a, fig. 10/6,11 
474

 Morintz 1987-a, fig. 10/5 
475

 Dragomir 1974, fig. 4/1, 6/1 
476

 Simion 2003-c, fig.5/2 
477

 Topoleanu, Jugănaru 1995, fig. 13/3 
478

 Topoleanu, Jugănaru 1995, fig. 13/2,4 
479

 Morintz 1987-a – fig. 13/4; Topoleanu Jugănaru  1995, fig. 14/7 
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– caneluri oblice dispuse pe buză (Babadag
482

 – fig. 27/8, 10-13; Garvăn “Mlăjitul 

Florilor”; Topalu
483

; Hârşova “Rasim”
484

; Bucu 
485

;  Murighiol “Ghiolul Pietrei”
486

). 

Cele mai multe străchini  sunt însă nedecorate (Babadag
487

 – fig. 27/6; Orgame
488

 –  fig. 

33/1-5; Garvăn “Mlăjitul Florilor” –  fig. 29/13-15; Niculiţel “Cornet”; Revărsarea „Dealul 

Tichileşti”
489

 –  fig. 31/7; Topalu
490

; Satu Nou “Valea lui Voicu).  

Unele străchini au sub buză proeminenţe apucători aplicate, acestea având un rol 

funcţional. 

 

V. Vase borcan 

 

Majoritatea acestor vase au aplicate brâuri în partea superioară, dispuse orizontal, oblic, 

vertical sau în ghirlande (Babadag
491

 – fig. 27/5,7,9,11,14; Enisala “Cetatea medievală”
492

; 

Orgame
493

 – fig. 33/6-8; Niculiţel “Cornet”
494

 – fig. 30/5-7; Garvăn „Mlăjitul Florilor” –  fig. 

29/17). 
 

VI. Strecurători 

 

Aparţin unor forme derivate din ceşti cu o toartă supraînălţată – varianta a (Siliştea 

“Popina”
495

), respectiv ceaşcă bol – varianta b (Babadag
496

). 

 

VII. Pixide 

 

Despre această formă ceramică – considerată a fi apanajul practicilor de cult se ştia 

destul de puţin. Noile descoperiri de la Babadag şi Garvăn “Mlăjitul Florilor” îmbogăţesc 

repertoriul  acestei forme ceramice. 

Varianta a  

În această variantă au fost incluse  cele trei exemplare descoperite la Babadag
497

 (fig. 

40/3-5) şi exemplarul de la  Garvăn “Mlăjitul Florilor”
498

 (fig.40/6). 

Aceste piese sunt decorate prin incizare cu o  serie de motive geometrice sub forma unor 

romburi haşurate, încadrate de câte o bandă de linii paralele, triunghiuri haşurate haşuri oblice 

în forma „acelor de brad”; inciziile sunt acoperite cu pastă albă. 

                                                                                                                                                         
480

 Baumann 1995, pl. 50/2 
481

 Berciu et alii 1961, fig. 3/6 
482

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 4/3,4; Morintz et alii 1995, fig. 11/5, 13/1,3,5,7, fig. 14/10 
483

 Morintz, Şerbănescu 1974, fig. 15/8 
484

 Morintz, Şerbănescu 1974, fig. 2/1-5, fig. 3/1 
485

 Păunescu, Renţea 1993, fig. 2/11-3 
486

 Lungu 1991, pl. 14/4,9 
487

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 4/5; Morintz et alii 1995, fig. 10/1, fig. 11/6,7 
488

 Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 7/1-5 
489

 Simion 2003-c, fig.8 
490

 Morintz, Şerbănescu 1974, fig. 15/6 
491

 Morintz et alii 1995, fig. 12/3,7   
492

 Dragomir 1974, fig. 4/7,8,9 
493

 Ailincăi et alii 2003, 310, fig. 7/7-10 
494

 Topoleanu, Jugănaru 1995,  fig. 10/2 
495

 Harţuche, Silvestru 1992, pl. 9/6 
496

 Morintz, Jugănaru 1995, fig. 17/5; Morintz et alii fig. 14/5 
497

 Jugănaru 2003-a,  64-65, fig. 1/3-5 
498

 Jugănaru 2003-a,  66, fig. 1/6 
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Exemplarele din această variantă au bune în mediul cultural Saharna Solonceni:  în 

aşezarea de la Saharna - Dealul Melcilor
499

, în necropola Saharna I – Ţiglău
500

, în necropola 

Saharna II – Gura Hulboca
501

 precum şi în aşezarea de la Mateuţi
502

 . 

Varianta b 

Reperul principal al acestei serii de pixide de tip Saharna Solonceni – Babadag, îl 

constituie profilul complet al unei pixide cu picior – descoperită în necropola de la Alcedar
503

. 

În  cultura Babadag sunt cunoscute trei exemplare din baza sub formă de picior a unor 

asemenea vase: două la Babadag
504

 şi un exemplar la Garvăn “Mlăjitul Florilor”
505

. 

 

 Capacele de pixidă. Au o formă conică, partea superioară terminându-se, fie într-un 

mâner tubular ce are capătul aplatizat, fie în mici proeminenţe tubulare, în timp ce baza – 

ovală în secţiune, are de obicei laturile mari perforate. 

Cea mai importantă piesă descoperită în aria culturii Babadag este cea de la Babadag
506

 

(fig.40/1) de formă conică, cu partea superioară sub forma unui mâner tubular ce are capătul 

teşit, baza – ovală în secţiune, având laturile mari uşor prelungite şi perforate de câte un 

orificiu ; decorul constă într-un registru complex, format dintr-o bandă verticală din două linii 

paralele ce încadrează mici haşuri orizontale, care traversează tot corpul capacului, de o parte 

şi de alta a laturilor mari, precum şi bandă orizontală compusă din două linii paralele ce 

încadrează un şir de mici „potcoave”, şi o altă bandă compusă din linii dispuse în zig-zag.  

Analogii pentru această piesă – de altfel un reper cronologic important al fazei a doua a 

culturii Babadag, întâlnim în mormântul nr. 37 al cimitirului Kerameikos
507

 şi Agora – ambele 

pe teritoriul Atenei
508

. Aceleiaşi serii îi poate fi atribuit şi capacul descoperit în necropola 

Saharna Solonceni de la Alcedar
509

. 

Exemplarul descoperit la Garvăn „Mlăjitul Florilor” (fig.40/2) are o formă conică, cu 

partea superioară terminată în două mici proeminenţe tubulare, respectiv cu baza ovală în 

secţiune, perforată pe laturile mari de câte un orificiu ; decorul este realizat prin incizare, 

amplasat în jurul bazei, fiind compus dintr-o bandă orizontală compusă din două linii paralele 

ce încadrează grupuri de linii dispuse în zig-zag. 

O posibilă analogie, din punct de vedere al formei, o putem face cu piesa descoperită în 

aşezarea de tip Saharna - Solonceni de la Hlinjeni II
510

, aceasta având însă partea superioară 

distrusă.  
 

 Mânere de capac. Toate mânerele fragmentare descoperite în aria culturii Babadag 

aparţin seriei de capace cu mânere tubulare, fiind cunoscute exemplarele descoperite la 

Babadag
511

 –  (fig. 40/8) şi Garvăn „Mlăjitul Florilor”
512

. 

                                                 
499

  Kašuba 2000, 332-335, fig. 32/37. 
500

  Kašuba 2000, 332, fig. 32/30 şi 58/19, fig. 57/28. 
501

  Kašuba 2000,  fig.32/36 şi 62/8. 
502

  Kašuba 2000, fig. 32/34. 
503

  Kašuba 2000, 332, 398, fig. 32/35, fig. 65/13. 
504

  Jugănaru 2003-a,  66-67, fig.2/1,3 
505

  Jugănaru 2003-a,  66-67, fig. 2/2 
506

  Morintz 1987, 63, fig. 10/4; Hänsel 1976, 133, fig. 46/6. 
507

  Hansel 1976, 133, fig. 46/6. 
508

  Stoyanov 1997, 141-142, fig. 5/5-8. 
509

  Kašuba 2000, 332, 398, fig. 32/35; 65/13. 
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Fără îndoială că originea pixidelor trebuie căutată în spaţiul attic – unde sunt prezente 

într-un număr semnificativ, în morminte atribuite unor persoane de sex feminin
513

. 

De aici, prin filiera Pšeničevo – a se vedea descoperirile de la Lyubenovska Huhla, 

Kirilmetodievo
514

 şi Babadag, pixidele au ajuns până în mediul cultural Saharna Solonceni.  

 
 

 

 

Ceramica fazei Babadag III 
 

 

Datorită ultimelor nivele de locuire – unde intervenţiile de nivelare sau de amenajare a 

spaţiului  sunt mai rare, s-au păstrat numeroase vase întregi sau întregibile aparţinând fazei 

Babadag III. 

  

I. Vase bitronconice 

 

Varianta a 

Aceste vase de mari dimensiuni, au la baza umărului mici proeminenţe dispuse în cruce, 

de obicei cu vârful în sus (Babadag
515

 –  fig. 35/6 şi 36/3,6; Teliţa „Amza”
516

 –  fig.39/4; Satu 

Nou “Valea lui Voicu”
517

; Gura Canliei
518

). Nu lipsesc vasele bitronconice pântecoase 

decorate cu mari caneluri dispuse  oblic (Babadag
519

 – fig. 36/4; Satu Nou “Valea lui 

Voicu”
520

). 

Inedite sunt cele două vase bitronconice descoperite în aşezarea de la Enisala 

„Palanca”
521

. Primul, este fragmentar şi are pe umăr o mare proeminenţă conică cu vârful în 

sus iar cel de-al doilea este scund, cu gâtul scurt, aproape “tăiat” acesta având pe umăr patru 

proeminenţe dispuse în cruce  fiind decorat în aceeaşi zonă cu caneluri oblice (fig. 37/7) 

 

Varianta b 

La Babadag sunt cunoscute cele mai multe vase din această variantă (fig. 36/1,2)fiind 

descoperit la Babadag în cuptorul de ars ceramică aflat în ultimul nivel de locuire
522

 (fig. 

36/5). Acesta are un aspect suplu, cu gâtul prelung şi mijlocul puţin arcuit, la baza umărului 

are un brâu format din mici proeminenţe aplicate. 

Fragmente de vase bitronconice din această variantă, au mai fost descoperite la Babadag 

fig.35/2 ), Niculiţel “Cornet”
523

, la Teliţa “Amza”
524

 (fig. 34/3; Rasova “Malul Roşu”
525

, 

Tulcea „Dealul Taberei”
526

 şi  Garvăn  „Mlăjitul  Florilor”. 
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513
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515

  Morintz 1964, fig. 3/1-4; Morintz 1986,fig. 3/4; Morintz 1987-a, fig. 8/7-9; Morintz et alii 1995, fig. 4/1 
516

  Jugănaru 2003-c, 91, fig. 6/2 
517

  Irimia, Conovici 1992, fig. 7/1-3, fig. 9/1 
518

  Irimia 1981-c, fig. 12/1,27,8, fig. 13/3  
519

 Morintz 1964, fig. 3/4, fig.4/3, fig.5/6; Morintz 1978, fig. 8/9 
520

 Irimia,Conovici 1993, fig. 9/1 
521

 Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu  1980, fig. 6/1,3 
522

 Morintz et alii 1995, fig. 8,  fig. 9/1 
523

 Jugănaru, Topoleanu 1994, fig.4/3 
524

 Baumann 1995, pl. 50/11 
525

 Irimia 1974, fig. 15/3; 17/1,2,3,4 
526

 Baumann 1975, pl. 2/7 
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II. Ceşti 

 

Varianta a 

Ceştile cu o toartă sunt prezente în mai toate  nivelele atribuite fazei Babadag III. În 

general sunt nedecorate, existând însă şi câteva exemplare decorate cu caneluri pe umăr 

(Babadag
527

 – fig. 34/1-4, fig. 35/7; Teliţa „Amza” – fig. 38/2) sau pe gât (Piscu Cimitirul 

Vechi
528

), cu crestături oblice  pe umăr (Babadag) sau cu alveole incizate pe umăr (Teliţa 

„Amza”
529

 –  fig. 38/1). 

Ceşti cu o toartă supraînălţată, nedecorate, au mai fost descoperite la Babadag
530

, la  

Niculiţel “Cornet”
531

, la Enisala „Palanca”
532

, la Mahmudia
533

, la Teliţa “Amza”
534

 –(fig. 

38/3,4,6), la Garvăn “Mlăjitul Florilor”, la Rasova “Malul Roşu”
535

,  la Satu Nou “Valea lui 

Voicu”
536

  şi Piscu „Cimitirul Vechi”
537

. 

 

Varianta b 

Ceştile cu două torţi supraînălţate sunt prezente, spre deosebire de fazele anterioare, în 

număr mai mare. Unele exemplare au în zona umărului mici proeminenţe (Babadag
538

 - 

fig.34/5,7 ; Enisala „Palanca”
539

). De  menţionat sunt şi ceştile care au pe umăr alveole 

(Babadag
540

; Enisala „Palanca”
541

 – fig. 37/5) sau caneluri oblice sau orizontale (Enisala 

„Palanca”
542

 – fig.37/6). Ceşti nedecorate, cu două torţi au mai fost descoperite la Babadag
543

 

şi la Mahmudia
544

. 

 

Varianta c 

Ceştile bol sunt mai puţin răspândite în această ultimă fază de evoluţie a culturii 

Babadag, fiind descoperite la Babadag
545

 (fig. 34/8, fig. 35/8 şi 36/11,12) la Niculiţel 

“Cornet”
546

 şi la Teliţa “Amza” –  (fig. 38/5,7)
547

. 

 

Varianta d 

Fragmente de ceşti atribuite fazei Babadag III a căror formă nu a fost clar determinată 

au fost descoperite la Enisala „Palanca”
548

, la Tulcea “Dealul Taberei”
549

, la Rasova “Malul 

                                                 
527
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 Morintz 1987-a, fig. 10/7; Morintz  et alii 1995, fig. 10/5 
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 Topoleanu, Jugănaru 1995, fig. 8/7,8 
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 Baumann 1995, pl. 50/3,8,13 
548

 Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, fig. 6/11, 12 
549

 Baumannn 1975, pl. 2/3 
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Roşu”
550

, la Satu Nou “Valea lui Voicu”
551

, Gura Canliei
552

 şi Ijdileni Frumuşiţa
553

. 

Interesante sunt fragmentele descoperite în complexele închise de la Teliţa „Amza”
554

 

decorate prin incizare  cu benzi paralele  şi serii de linii în zig-zag. 

 

III. Căni 
 

Varianta a 

Au fost descoperite doar trei exemplare, la Revarsarea – “Cotul Tichileşti”
555

 – (fig. 

37/10), la Tulcea “Dealul Taberei”
556

 şi la Gura Canliei
557

 . 

 

Varianta b 

Cănile derivate din ceşti, cu o toartă supraînălţată pot fi lesne confundate cu ceştile dacă 

nu ţinem cont de partea superioară – gâtul, care este mai lung. Asemenea vase au  fost 

descoperite la Babadag
558

 şi la Siliştea „Popina”
559

. 

 

Varianta c 

Cănile derivate din vase borcan sunt lucrate de obicei din pastă grosieră. Au fost 

descoperite la Babadag
560

 (fig. 35/9), la Niculiţel “Cornet”
561

  şi la Siliştea “Popina”
562

. 

 

IV. Străchini 

 

Străchinile acestei faze nu se deosebesc – cu excepţia lipsei decorurilor incizate şi 

imprimate de cele din fazele anterioare. Putem afirma că există o uniformizare a evoluţiei 

acestui tip de vas, astfel încât, cu unele excepţii în privinţa decorului, numai contextul 

arheologic al descoperirilor a permis încadrarea lor într-o anumită fază a culturii Babadag. 

Continuă decorul străchinilor cu motive canelate – dispuse pe buză invazată, aşa cum o 

dovedesc descoperirile de la Babadag
563

, Enisala „Palanca”
564

 (fig. 37/2-4), Niculiţel 

“Cornet”
565

, Teliţa “Amza”
566

 (fig. 39/5,6), Revarsarea “Cotul Tichileşti”
567

, Tulcea “Dealul 

Taberei”
568

, Satu Nou „Valea lui Voicu”
569

, Gura Canliei
570

 şi Rasova “Malul Roşu”
571

. 
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 Irimia, Conovici 1993, fig. 6/3,6; fig. 10/6 
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 Irimia 1981-c, fig. 13/2,9; fig. 14/4,5 
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Sunt de remarcat şi străchinile nedecorate – descoperite la Enisala”Palanca”
572

 – (fig. 

37/1), Teliţa „Amza”
573

 (fig. 34/7), Niculiţel “Cornet”
574

, Revarsarea “Cotul Tichileşti”
575

 şi 

Garvăn “Mlăjitul Florilor”. 

Puţine la număr sunt recipientele cu  proeminenţe apucători. Din aceasta categorie fac 

parte exemplarele descoperite la Revarsarea “Cotul Tichilesti”
576

 şi Teliţa „Amza. 

 

V. Vase borcan 

 

Vasele din această categorie, prezente atât în varianta  a,  cât şi în varianta b, sunt 

decorate, de obicei cu brâuri alveolate (Babadag
577

 – fig. 35/3, 5; fig. 36/7-10; Enisala 

„Palanca”
578

 – fig. 37/8, 9, 11), acestea din urmă având  mici proeminenţe apucători dispuse 

în cruce ce întrerup brâul alveolat, Niculiţel “Cornet”
579

 – acest exemplar având  două mici 

torţi – apucători dispuse în zona brâului alveolat, Teliţa “Amza”
580

 (fig. 39/1,8) Garvăn 

“Mlăjitul Florilor”, Rasova “Malul Roşu”
581

, Satu Nou “Valea luiVoicu”
582

 şi Gura 

Canliei
583

). 

Unele vase borcan au buza crestată de linii scurte oblice (Babadag
584

 – fig. 35/4, Rasova 

“Malul Rosu” 
585

 – cu brâu alveolat) sau mici alveole (Babadag – fig. 35/1). 

Mai rar întâlnite sunt vasele borcan nedecorate, care au în partea superioară proeminenţe 

– apucători plate (Rasova “Malul Rosu”
586

, Enisala „Palanca”
587

). 

 

VI. Strecurători 

 

Sunt cunoscute doar două exemplare atribuite fazei Babadag III; strecurătoarea 

aparţinând variantei a descoperită la Teliţa “Amza”
588

 şi strecurătoarea de tip b descoperită în 

1997 la Babadag. 

 

VII. Pixide 

 

Este cunoscut un singur exemplar încadrat în varianta a, descoperit la Teliţa „Amza”
589

 

(fig. 40/7). Paharul are pereţii înclinaţi spre interior, fiind decorat prin incizare cu o bandă de 

linii paralele, suprapusă de triunghiuri haşurate, inciziile fiind umplute cu pastă albă. Pixida a 

fost descoperită într-un complex atribuit fazei Babadag III, alături de fragmente ceramice 

tipice pentru această fază fiind cea mai târzie piesă de acest gen. 

                                                 
572

 Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, fig. 4/1 
573
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7.2. OBIECTE DIN LUT 

 

1. Instrumentele pentru decorat ceramica au o formă semilunară – cu muchia teşită 

crestată cu incizii oblice (pentru realizarea „falsului şnur” – o amprentă realizată în multiple 

combinaţii) şi un  mâner tubular incizat în capăt cu cercuri concentrice (pentru imprimarea  

cercurilor concentrice). Astfel de piese au fost descoperite la Babadag
590

 (fig.41/1,3,4,6), 

Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig. 41/2,5,8,9), Niculiţel “Cornet”
591

, Ijdileni Frumusiţa
592

 (fig. 

41/7)  şi Ţibrinu
593

; un singur exemplar este în formă de T – piesa descoperită la Babadag. 

Analogii pentru aceste instrumente – răspândite în tot spaţiul Marelui Complex al 

Ceramicii Imprimate (MCCI) întâlnim la Insula Banului
594

  şi Velesnica
595

 aparţinând  

grupului Insula Banului; Pocreaca
596

 din aria grupului Cozia
597

;  Ţarevka
598

 , Saharna
599

, 

Hlinjeni II
600

, Alcedar III
601

, Mateuţi „La Başnă”
602

 din aria culturii Saharna – Solonceni; 

Ovčarovo
603

 şi Sava
604

 – cultura Pšenicevo; Grigorovskoe
605

 şi Dnestrovka
606

 – pentru faza a 

doua a culturii culturii Černoles. 

2. Calapod (fig. 47/5). A fost descoperit într-o groapă menajeră dintr-un nivel de locuire 

Babadag III al aşezării eponime. Are o formă tronconică. Era folosit, probabil,  la modelarea 

pereţilor vaselor ceramice. 

3. Lingură pentru turnat metal topit (fig. 47/8)  Piesa – în stare fragmentară, cu mânerul 

distrus în vechime, fost descoperită la Garvăn “Mlăjitul Florilor”. La capăt lingura are un mic 

canal pentru scurgere. O piesă relativ asemănătoare a fost descoperită în aşezarea de la 

Grăniceşti
607

 aparţinând grupului Grăniceşti din cultura Gava Holihrady.  

4. Opaiţ. A fost descoperit la Niculiţel “Cornet”
608

. Are forma unei cupe cu piciorul plat. 

Din partea superioară a opaiţului a fost “tras” un mâner tubular, rupt în vechime. 

5. Vas miniatural pandantiv. (fig. 47/6) A fost descoperit la Garvăn “Mlăjitul Florilor. 

Are forma unui mic bol, cu un mâner-apucătoare, perforat de două orificii pentru agăţat.  

 

7.3. OBIECTE DIN OS  

 

Obiectele din os şi corn sunt relativ numeroase, această materie primă – uşor de 

prelucrat, servind la confecţionarea unor piese de harnaşament (psalii), arme (vârfuri de 

săgeţi, măciuci), unelte (săpăligi-plantatoare, străpungătoare, răzuitoare, ciocane, plăsele de 

cuţite) şi piese de podoabă (pandantive). 
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 Piese de harnaşament  (psalii) 

În aria culturii Babadag sunt cunoscute 10 asemenea piese – parte componentă a 

echipamentului de harnaşament. După forma şi dispunerea orificiilor, aceste psalii pot fi 

împărţite în trei tipuri:  

1. în forma de tijă, cu capetele rotunjite şi trei orificii transversale;  

2. în formă de tijă, cu unul sau ambele capete teşite;  

3. în formă de tijă, cu capetele rotunjite şi orificii longitudinale. Având în vedere 

contextul în care au fost descoperite aceste psalii – putem afirma cu certitudine, că ele aparţin 

fazelor Babadag II şi III.  

Tipului 1 de psalii îi aparţin piesele descoperite la Babadag – cinci exemplare
609

 (fig. 

50/3-6), toate cu orificii de formă ovală sau dreptunghiulară, la Niculiţel „Cornet”
610

 – două 

exemplare (fig. 50/10, 11) decorate cu şiruri longitudinale de puncte incizate ce imită „falsul 

şnur” şi piesa de la Siliştea “Popina”
611

 (fig. 50/8).  Analogii pentru aceste psalii, găsim în 

special în mediul cultural Saharna Solonceni
612

. 

Tipului 2 îi aparţin trei piese descoperite la Babadag
613

 (fig. 50/1, 2, 5) în straturile fazei 

Babadag II. Piesele fragmentare sunt decorate cu motive incizate în formă de zig-zag şi 

cercuri concentrice – analogii pentru acestea găsind în aşezarea de tip Chişinău – Corlăteni de 

la Trinca
614

. 

Tipului 3 îi aparţine o singură piesă, descoperită la Garvăn „Mlăjitul Florilor” (fig. 

50/9). Psalia, păstrată fragmentar, are un orificiu longitudinal, astfel încât cureluşa să fie 

petrecută pe sub o baretă, şi nu prin corpul psaliei. Nu cunoaştem analogii pentru aceasta 

piesă. A fost descoperită în stratul Babadag  II. 

 

 Arme 

 

Vârfuri de săgeţi. Au fost descoperite 7 exemplare, ce pot fi împărţite în două tipuri:  

1. de formă piramidală, cu secţiune rombică;  

2. de formă conică, cu secţiune circulară.  

În privinţa difuzării, precum şi a încadrării cronologice,  putem aprecia că acestea 

aparţin în special mediului nord-pontic, fiind descoperite în complexe culturale diverse – de la 

cele de tip Belozeka
615

, Chişinău – Corlăteni
616

, Saharna Solonceni
617

, şi Cernoles
618

. Pentru 

teritoriul României – de menţionat sunt piesele de la Teleac
619

 descoperite în nivelul III – 

final, datat în secolele VII-VI î.Chr. 

Tipului 1 îi aparţin piesele descoperite la Babadag
620

  (fig.49/1,2, 4-6), Satu Nou „Valea 

lui Voicu”
621

 şi Siliştea “Popina”
622

. De remarcat este faptul că toate piesele de la Babadag  au 

fost descoperite în straturile superioare atribuite fazei Babadag III. 
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Tipului 2 îi aparţine o singura piesă - descoperită în nivelul de la baza aşezării de la 

Garvăn  –  „Mlăjitul Florilor” (fig. 49/3), datat cel mai devreme în Ha A2.  

Măciuci de luptă. Au fost descoperite două exemplare – în aşezarea de la Garvăn 

“Mlăjitul Florilor. 

Prima piesa a fost descoperită în anul 1994, în stratul de la baza aşezării (fig.48/7). Este 

lucrată din rădăcina unui corn masiv de cerb. Aproximativ în zona centrală – între 

ramificaţiile coarnelor, a fost practicată o perforaţie cu diametrul de 2,5 cm. Marginile 

perforaţiei au evidente urme de uzură (tocire). 

A doua piesă a fost descoperită în 1995, în apropierea unei locuinţe de suprafaţă, datată 

în nivelul Babadag II. Deşi are forma şi dimensiunile primei piese, aceasta nu mai prezintă 

perforaţia circulară, ci o incizie adâncă, paralel cu rădăcina cornului, incizie întreruptă pe 

anumite porţiuni. 

Pentru prima piesă – cea cu orificiu circular, găsim analogii apropiate în aşezarea de la 

Ijdileni - Frumuşiţa unde  M. Brudiu descrie “o piesă de cervideu semiprelucrată”, descoperita 

într-un bordei aparţinând culturii Basarabi
623

. Două obiecte asemănătoare au fost descoperite 

în aşezarea Noua II de la Cobâlnea – Dealul Fetelor
624

 (Rep. Moldova), precum şi în aşezarea 

de tip Sabatinovka de la Žushnii Bug
625

.  

În ceea ce priveşte destinaţia acestor piese, înclinăm să credem că erau folosite ca arme. 

Uzura avansată din jurul orificiului circular al primei piese de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”, 

provocată probabil de frecarea intensă a unui şnur din piele, este un argument în favoarea 

ipotezei de mai sus.  

 

 Unelte 

 Săpăligi/Plantatoare. Sunt lucrate din corn. Au fost descoperite puţine asemenea 

obiecte. Menţionăm piesele de la Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig.49/9), Niculiţel – 

“Cornet”
626

, Babadag (fig. 49/7,8)  şi Siliştea “Popina”
627

. O piesă deosebită o reprezintă cea 

descoperită la Satu Nou “Valea lui Voicu”
628

. 

Străpungătoare. În general sunt realizate din corn de cervidee, dar şi din oase de vită. 

Menţionăm piesele de la Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig.49/10-12) şi Rasova “Malul Roşu”
629

. 

Răzuitoare. Piesele descoperite la Garvăn”Mlăjitul Florilor sunt realizate din oase de 

vită (fig.49/13,14). Ambele capete ale acestor unelte erau tăiate oblic, creându-se astfel două 

tăişuri.  

Ciocane. În această categorie includem cele trei piese descoperite la Siliştea 

“Popina”
630

. Cele trei unelte lucrate din corn de bovideu, au corpul curbat, două dintre ele 

având în zona mediană câte un orificiu pentru înmănuşare. 

Mânere. În aşezarea de la Babadag a fost descoperit în  1994 în ultimul nivel de locuire, 

aparţinând fazei Babadag III,  un mâner de cuţit sub forma a două plăsele din os  unite cu trei 

nituri din fier (fig.48/3). În mod cert aceste plăsele susţineau un cuţit din fier a cărui limbă nu 

s-a păstrat. 
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Un alt exemplar a fost descoperit la Siliştea „Popina”
631

. Are formă tubulară, fiind 

aplatizat în partea superioară. A fost lucrat din corn de cervideu. 

Două plăsele de cuţit lucrate din corn de cervideu au fost descoperite la Garvăn 

“Mlăjitul Florilor” (fig.48/1,2) Una din piese are unul din capătul dinspre gardă rotunjit, 

celălalt fiind nefinisat – reprezentând o parte a rădăcinii cornului de cerb (fig.48/2). La 

Babadag a fost descoperit un mâner masiv, nefinisat lucrat tot din corn de cervideu (fig.48/6) 

Tot în această aşezare a fost descoperit şi un mâner de împungător realizat din corn de 

cerb, prelucrat la ambele capete prin tăiere, cu un orificiu pentru fixarea împungătorului 

(fig.48/4). 

 Patine (?). Sunt lucrate din oase mari de vită. Au o latură plată, cu evidente urme de 

uzură. Au fost descoperite la Silistea “Popina”
632

 (trei exemplare) şi Babadag
633

 (un 

exemplar). Una din piesele de la Siliştea are două perforaţii la unul din capete, precum şi la 

mijloc – pe latura opusă  “şinei”.  

În privinţa utilităţii acestor obiecte, N. Harţuche şi O. Silvestru considerau că erau 

folosite pentru deplasarea pe gheaţă, în timp ce V. Sîrbu şi S. Pandrea sunt de părere că erau 

folosite la prelucratul pieilor. 

 

 Piese de podoabă 

Pandantive lucrate din corn de cervideu (Garvăn “Mlăjitul Florilor”- fig. 49/18), 

Ijdileni- Frumusiţa
634

), din femur de animal de talie mare (Babadag – fig.49/15,19, Siliştea 

“Popina”
635

, Satu Nou “Valea lui Voicu”
636

), din dintele unui cervideu (Enisala “Cetatea 

medievală”
637

 sau dintr-un colţ de mistreţ (Garvăn “Mlăjitul Florilor” – fig.49/16). 

 

7.4. OBIECTE LITICE 

 

 Unelte 

Râşniţe. Sunt menţionate şase piese în aşezarea de la Siliştea “Popina”
638

, de formă 

ovală şi dreptunghiulară, având lungimea cuprinsă între 30 şi 60 cm. 

Frecătoare de râşniţă. Acestea aveau fie forma sferică - cum ar fi cele şase piese 

descoperite la Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig.46/11-14), Babadag şi Siliştea “Popina”
639

 sau 

dreptunghiulare cu extremităţile rotunjite – cum ar fi cele din ultima aşezare menţionată. 

Gresii. Erau folosite pentru ascuţit cuţitele şi acele din bronz şi fier. Sunt de obicei plate, 

de forma rectangulara precum piesele de la Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig. 46/15,16,20), 

Orgame
640

 şi Enisala „Cetatea medievală”
641

 sau neregulată – piesele de la Garvăn “Mlăjitul 

Florilor”, Enisala „Cetatea medievală”
642

 şi Siliştea Popina”
643

 – unele din acestea având la un 

capăt câte un mic orificiu circular. 
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Lustruitoare de ceramică. Sunt de menţionat două piese de la Garvăn Mlăjitul 

“Florilor”, patru lustruitoare descoperite în cuptorul de ars ceramică din ultimul nivel de 

locuire de la Babadag
644

 (fig.46/18-22), două piese de la Siliştea “Popina”. 

Lame din silex. Sunt lucrate dintr-un silex maroniu-gălbui sau cenuşiu. Toate piesele 

sunt bilenticulate. Erau folosite ca răzuitoare, sau pentru tăiere. Menţionăm pisele descoperite 

la Babadag (fig.46/1-4,6,7,9,10) cele de la Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig. 46/5,8), Enisala 

„Cetatea medievală”
645

 şi la Satu Nou “Valea lui Voicu”646. 

Topoare cu o gaură de înmănuşare. Au fost descoperite trei exemplare fragmentare, unul 

la Garvăn “Mlăjitul Florilor” (fig.46/17), respectiv două la Satu Nou Valea lui Voicu
647

. 

Ciocan. Piesa de la Silistea “Popina”
648

 are corpul alungit cu o şănţuire la mijloc – unde 

se află o perforaţie (gaură de înmănuşare). 

Tipar. Piesa descoperită la Babadag este un fragment de valvă de tipar din gresie, 

păstrându-se doar partea din zona mediană a tiparului, cu o puternică crustă de arsură la 

interior. Nu a putut fi determinată foarma care se turna în acest tipar (fig. 47/7).  

 

7.8.  OBIECTE DIN METAL 

 

În legătură cu prelucrarea bronzului trebuie menţionată o lingură fragmentară din lut, 

care are la capăt un orificiu pentru turnat, folosită probabil, la turnarea unor piese din bronz  

descoperită în aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul Florilor” şi fragmentul de tipar de la Babadag 

descris mai sus. 

Reducerea minereului de fier este atestată prin câteva descoperiri. În primul rând este 

vorba de bucăţile de zgură din fier  descoperite în nivelele fazelor Babadag II şi III de la 

Babadag
649

, fragmentele de zgură din fier  şi urmele unui cuptor de redus minereul din 

aşezarea Babadag de la  Galiţa
650

, precum şi groapa cu zgură din fier de la Hârşova
651

. 

Aşezarea de la Babadag se afla în apropierea unei importante resurse de minereu de fier 

– zăcământul de la Altân Tepe, aflat la cca. 15 km SV, zăcământ care avea la suprafaţă o 

importantă cantitate de pirită
652

uşor de prelucrat. Este posibil ca reducerea minereului de fier 

să fi fost produsă chiar în perimetrul zăcământului.  Un alt zăcământ important se afla pe 

dealul Iulia
653

 – la S de dealul Consul, iar o concentrare importantă de  minereuri feroase şi 

neferoase se află în depunerile aluvionare din zona Dervent
654

. 

 

 Arme 
 

Vârfuri de săgeţi. Sunt cunoscute trei variante:  

1. săgeţi cu două muchii şi dulie, în formă de frunză de salcie – piesele de bronz de la 

Babadag
655

 (fig.42/20) şi Siliştea „Popina”
656

;  
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2. săgeţi cu corp plat, triunghiular, cu  o scobitură pentru tija în zona mediană şi 

aripioare laterale – piesa din fier descoperită la Satu Nou „Valea lui Voicu”
657

 ;  

3. săgeţi tubulare – cele două exemplare din fier descoperite alături de alte piese din fier 

în groapa cu schelete umane de la  Orgame
658

 (fig.44/4,5).  

Singura datare certă pentru vârfurile de săgeţi este asigurată de piesele tubulare din fier 

descoperite la Orgame în complexul atribuit fazei Babadag II. Piesele din bronz în formă de 

frunză de salcie au analogii în Transilvania,  în nivelul III al aşezării de la Teleac
659

 datat  în 

Ha D - în special pe baza analogiilor cu mediul nord pontic. 
 

 Unelte  
 

Cuţite. Sunt cunoscute două categorii: cuţitele brici – de dimensiuni mai mici, cu lama 

de formă triunghiulară, uşor curbată în sus şi cuţite cu lama dreaptă. 

 Din primă categorie fac parte cuţitul brici din bronz descoperit într-o groapă tronconică 

din stratul de la baza aşezării de la Garvăn „Mlăjitul Florilor”,
660

 (fig.43/2). Un astfel de cuţit, 

din fier (fig. 43/5), cu lama uşor curbată în jos şi limba cu un orificiu circular pentru fixarea 

mânerului, probabil cu un nit, a fost descoperit în stratul aparţinând fazei Babadag II al 

aceleiaşi aşezări, precum şi alt exemplar din bronz descoperit într-o groapă tronconică ce 

pornea din ultimul nivel de locuire al aşezării de la Babadag. 

Acest tip de cuţit are analogii pe un spaţiu cultural şi cronologic vast - din Bronz D  

până în Ha B3 – C menţionând descoperirile de la Radovanu
661

, atribuite culturii Coslogeni; 

Tămăoani, grupul Tămăoani; Zimnicea
662

, grupul Zimnicea, Novgrad, precum şi în din 

necropola de la Sboryanovo
663

. 

Din categoria cuţitelor cu lama dreaptă fac parte cuţitele din fier de la Orgame
664

 – 

(două piese, atribuite  fazei Babadag II – fig. 44/1,2), piesa fragmentară de la Garvăn 

„Mlăjitul Florilor” (fig. 43/4) descoperită pe un nivel Babadag II, precum şi cele trei piese de 

la Babadag
665

 descoperite pe nivele III (fig. 44/3,6,7). Piese relativ similare au fost 

descoperite în necropola de tip Saharna Solonceni de la Ţiglău
666

. 

Seceri. O seceră din bronz cu buton, a fost descoperită la Platoneşti
667

 într-o locuinţă 

atribuită pe baza materialului ceramic fazei Babadag II. Această categorie de seceri cunoaşte 

o mare răspândire din zona Europei Centrale până în spaţiul N pontic, încă din Bronzul 

mijlociu
668

, piesa de la Platoneşti fiind una dintre cele mai târzii repere cronologice ale acestui 

tip (Ha B1-B2). 

 Două seceri din fier – una cu limba mânerului  în formă de cârlig, cealaltă fragmentară 

– greu de încadrat tipologic au fost descoperite în ultimul nivel de locuire de la Babadag
669

 

(fig. 43/8,9). O altă seceră - cosor tot din fier, fost descoperită în stratul fazei Babadag II de la 

Garvăn „Mlăjitul Florilor” (fig. 43/10). Piese relativ asemănătoare, din fier, au fost 
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descoperite în Transilvania la Teleac
670

 – într-un orizont cronologic similar descoperirilor de 

la Babadag.  

Topoare. Un topor plat cu aripioare (Armchenbeil), din fier,  (fig. 44/6) a fost descoperit 

într-un complex atribuit fazei Babadag III de la Teliţa “Amza”
671

 alături de fragmentele a 

două mari vase bitronconice. Piesa este lucrată prin forjare, având un aspect masiv, cu partea 

superioară dreaptă, aripioarele laterale inegale, în timp ce partea inferioară se lăţeşte treptat 

spre bază unde se află şi centrul de greutate. 

O bună analogie pentru toporul de la Teliţa o întâlnim în depozitul de la Vinţu de Jos
672

, 

unde a fost descoperit un topor ciocan cu aripioare laterale, alături de alte obiecte de fier şi 

bronz, depozit încadrat în seria Vinţu de Jos – Coldău – Bâlvăneşti
673

 în perioada Ha C. 

În tipologia topoarelor cu aripioare întocmită de A. Wesse
674

, toporul de la Teliţa poate 

fi încadrat în varianta III , datată între Ha B3 şi Ha C. 

Această piesă este un reper cronologic important al perioadei finale de evoluţie a  

culturii Babadag. 

Dălţi. Sunt cunoscute trei astfel de piese, două din bronz, lucrate dintr-o bară 

rectangulară, cu unul respectiv ambele capete teşite descoperite la Babadag (fig.42/16) şi la 

Platoneşti
675

, ambele datate în faza Babadag II  şi o piesă semifinisată din fier, descoperită 

într-un nivel al fazei a II-a de la Babadag
676

. 

Cârlige de pescuit. Cele două piese din această categorie aparţin tipului fără spin, cu 

partea finală a tijei teşită. Piesa din bronz de la Garvăn „Mlăjitul Florilor” (fig.42/5)a fost 

descoperită în stratul de la baza aşezării atribuit fazei I, cu bune analogii în depozitul Şpălnaca 

II
677

, din seria Cincu-Suseni datată în Ha A1. Piesa din fier de la Orgame (fig.44/3) a fost 

descoperită, alături de alte obiecte din fier în groapa cu schelete umane de la Orgame
678

, 

complex datat în faza Babadag II. 

Ace cu gămălie. Un exemplar descoperit într-un bordei din stratul de la baza aşezării de 

la Garvăn „Mlăjitul Florilor” are corpul curbat, secţiunea circulară (fig. 42/2), având analogii 

clare la Gârbovăţ
679

 şi Cavadineşti
680

 în aşezări Noua I şi Piatra Neamţ
681

 într-o aşezare de tip 

Noua II. Un alt exemplar cel descoperit tot la Garvăn „Mlăjitul Florilor”, are corpul drept, cu 

secţiunea rectangulară (fig.42/3).În fine un exemplar puternic corodat şi deformat a fost 

descoperit la Babadag (fig.42/4) 

                 

 Piese de podoabă 
 

Fibule 
 

1. Fibule cu nodozităţi pe arc (Knotenfibeln). Sunt cele mai timpurii fibule din bronz 

cunoscute în aria culturii Babadag. Din aşezarea eponimă sunt cunoscute două piese, una 

semnalată de S. Morintz
682

, cealaltă recent publicată
683

, aceasta din urmă păstrându-se un arc 
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puţin curbat pe care sunt dispuse patru nodozităţi rombice în profil (fig. 45/1), cu analogii la 

Sboryanovo
684

, Sava şi Resen încadrate de D. Gergova în Tipul B I1
685

. 

 O fibulă întreagă, cu şapte nodozităţi romboidale pe arc, dublu resort şi placa zveltă de 

formă triunghiulară fost descoperită la Revărsarea “Dealul Tichileşti”
686

 (fig.45/3). Arcul 

acesteia este lucrat din bronz iar miezul din sârmă de fier. Deşi nu sunt cunoscute analogii 

pentru forma arcului, în ceea ce priveşte resorturile şi placa o putem considera asemănătoare 

cu cele descoperite la Sava
687

 şi Suvorovo
688

. 

În fine, fibula fragmentară din bronz, cu nodozităţi pe arc descoperită la Ostrov
689

 (fig. 

45/4) are  un singur resort, acul şi port-agrafa fiind rupte. Nodozităţile sunt dispuse simetric, 

una de mai mari dimensiuni pe mijlocul corpului, celelalte în lateral. Piesa de la Ostrov se 

aseamănă foarte bine cu cea de la Brad
690

 datată în raport cu fibula de acelaşi tip de la 

Vrokastro
691

, în secolele X - IX a.Chr. Alte analogii le găsim în Bulgaria la Lakavica, Jambol,  

Silistra şi Evronozovo fiind de altfel, inclusă în tipul A I2 - varianta β, al Dianei Gergova
692

. 

Acest tip de fibulă este larg răspândit în spaţiul egeeo-balcanic în perioadă 

protogeometrică
693

, geometrică şi chiar arhaică timpurie
694

. 

 

2. Fibule cu globuri pe arc (Bogenfibeln mit Kugeln).   Acestea, ca şi  fibulele cu 

nodozităţi sunt datate în sec. X-IX a.Chr. Sunt cunoscute două exemplare, descoperite la 

Izvoarele
695

 (fig.45/5) şi Revărsarea “Dealul Tichileşti”
696

 (fig.45/2). Piesa din bronz de la 

Izvoarele este fragmentară păstrându-se numai arcul şi un resort, având pe arc patru globuri. 

Arcul este asemănător cu cel al fibulelor descoperite la Sboryanovo, Suvororvo
697

 şi 

Bogdanica
698

. 

Piesa de la Revărsarea “Dealul Tichileşti” este bine păstrată, având dublu resort şi trei 

globuri pe arc. Piese similare au fost descoperite pe teritoriul Bulgariei la Sboryanovo 

“Karmen Rid”
699

, Suvorovo
700

 şi Progled
701

. 

 

1. Fibule cu arc simetric (Bogenfibeln) 

a. Fibulă din bronz cu arc simetric, placa în forma de scut beotic şi două resorturi. 

Exemplarul descoperit la Babadag (fig. 45/8) într-un context necunoscut, poate fi considerat 

analog cu cel încadrat de T. Bader în varianta B în special cu cea descoperită în mormântul 35 de 

la Gogoşu
702

. Cronologia acestor piese pare a fi legată de secolele VII-VI a.Chr prin descoperirile 
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de la Basarabi, Gogoşu, Trestiana, Tigveni, Cipău şi Mărişelu etc.
703

, deci parţial paralele ultimei 

etape de evoluţie a culturii Babadag, probabil de jumătatea secolului al VII-lea î.Hr. 

 b. Fibulă din bronz cu două resorturi şi o buclă pe arc, cu piciorul în formă de 

clepsidră. A fost descoperită în aşezarea cu un singur nivel de locuire –Babadag III, de la 

Enisala
704

 (fig. 45/7). Piesa nu are analogii T. Stoyanov a observat asemănările cu un 

exemplar descoperit în Creta, la Psychro
705

, datat în perioadă geometrică (tipul II g după 

Sapouna Sekellarakis, care le consideră de origine italică). Datarea fibulei de la Enisala 

“Palanca”, este asigurată de contextul cert al descoperirii, (groapa nr. 1), datată în linii mari în 

intervalul cuprins între secolul VIII şi prima jumătate a secolului VII a.Chr.  

c. Fibulă cu arc simetric cu placa în formă de triunghi  

Fibula din fier cu dublu resort şi placa triunghiulară a fost descoperită într-un mormânt 

de inhumaţie în marginea aşezării Babadag III de la Revărsarea “Cotul Tichileşti”
706

(fig.45/9) 

alături de o cană bitronconică tipică fazei finale a culturii Babadag. Piese similare au fost 

descoperite în necropola de la Stoicani
707

 – datata în secolul VII î.Chr. 

4. Fibule cu inele pe arc 

Este cunoscută doar piesa fragmentară cu inele pe arc, cu partea exterioară din bronz iar 

miezul din fier, descoperită la Izvoarele
708

 (fig.45/5). Analogii, în special cu inelele de pe arc, 

putem găsi la Ostrovul Mare
709

, Balta Verde
710

 şi Carevec
711

, fiind evidentă încadrarea acestui 

tip de fibulă într-un interval cronologic ce coincide cu manifestările de tip Basarabi şi 

Babadag III în Dobrogea (sec. VIII-VII a.Chr.).  

 
Brăţări. La Babadag a fost descoperită o brăţară lucrată dintr-o foiţă de bronz decorată 

cu două nervuri paralele, cu capetele petrecute (fig. 42/8). Analogii găsim în mediul cultural 

Saharna Solonceni, respectiv în necropolele de la Ţiglău
712

 şi Gura Holboca
713

. 

O brăţară spiralică  lucrată dintr-o bară de bronz, cu secţiunea rotundă, având capetele 

petrecute a fost descoperită la Siliştea „Popina”
714

 (fig. 42/7). Tot în categoria brăţărilor poate fi 

încadrat fragmentul de verigă din bronz cu secţiune circulară descoperit la Babadag (fig. 42/6). 

 

Ace. În categoria accesoriilor vestimentare poate fi inclus acul cu placă trapezoidală din 

bronz descoperit în nivelul de la baza aşezării de la Garvăn „Mlăjitul Florilor” (fig. 42/1).  

Corpul acului este uşor curbat, atât placa cât şi vârful acului fiind rupte în vechime. Placa 

acului de formă trapezoidală are părţile laterale rulate spre interior, partea de sus a acesteia 

fiind ruptă. Pe interior placa este decorată cu două şiruri de mici alveole, executate în tehnica 

au repousse. Prin rularea capetelor plăcii, decoraţia a fost practic anihilată – ceea ce ne 

determină să presupunem că iniţial acul a avut placa în formă de romb, cu decoraţia aferentă, 

iar după ruperea părţii superioare a acesteia, i-au fost rulate capetele. 
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După forma iniţială (ac cu placa rombică), piesa de la Garvan “Mlăjitul Florilor” are 

analogii la Săbăoani – într-o necropola Noua I
715

, cât şi în aşezarea aparţinând culturii 

Coslogeni de la Ulmu
716

. După forma actuală a piesei – cu capetele plăcii rulate, găsim 

analogii la Glăvăneştii Vechi
717

 – într-o aşezare aparţinând orizontului Noua I. 

 

Pandantive. Au o formă conică, fiind lucrate din foiţă de bronz răsucită. Sunt cunoscute 

trei exemplare – unul descoperit la Garvăn „Mlăjitul Florilor” (fig.42/18), două la Babadag 

(fig.42/17,19) – toate datate la nivelul fazei Babadag II.  

 

Nasturi, butoni. Cel mai răspândit tip este cel cu calota arcuită şi urechiuşă pe interior, 

lucrat în foiţă de bronz, cum este cazul pieselor descoperite la Garvăn „Mlăjitul Florilor” 

(fig.42/9,10), Enisala „Cetatea medievală”
718

, Babadag (fig.42/11) şi  Satu Nou „Valea lui 

Voicu”
719

. O piesă cu miezul din bronz, acoperită cu o foiţă de aur, a fost descoperită la 

Babadag, într-un bordei din faza Babadag II (fig.42/14) 

Un buton, de formă conică, gol pe interior, cu o urechiuşă transversală de fixare a 

curelei, a fost descoperit la Satul Nou „Valea lui Voicu”
720

 ( fig.42/12). 

 

Obiecte diverse. Literatura de specialitate consemnează numeroase obiecte care pot fi cu 

greu încadrate într-o categorie anume. Astfel, pentru aşezarea de la Babadag sunt menţionate  

bucăţi de sârmă şi foiţă din bronz (fig. 42/12), o veriga de bronz (fig. 42/13) o bară din fier
721

 

de mici dimensiuni descoperită într-un nivel Babadag II, reprezintă, probabil, o formă brută ce 

urma să fie prelucrată, precum şi obiecte din fier, puternic oxidate, descoperite în  nivelurile 

aparţinând fazelor II şi III 
722

. În aşezarea de la Enisala „Cetatea medievală”
723

 este amintit un 

fragment de  vas(?) din tablă de bronz iar în aşezarea de la Satul Nou „Valea lui Voicu”
724

 un 

fragment de tablă din bronz decupat şi un piron din cu capătul teşit şi tija ruptă. 

 Depozitele de bronzuri 

Depozitele de bronzuri prezentate mai jos – chiar dacă conţin puţine elemente locale, 

dovedesc că purtătorii culturii Babadag participau la schimburile comerciale cu mediile 

vestice, răsăritene şi sud-dunărene, prezenţa acestor depozite în Dobrogea dovedind în alt 

plan, sincretismul elementelor vestice, răsăritene şi sud-dunărene, specifice culturii Babadag. 

Techirghiol – jud. Constanţa
725

. Depozitul are o greutate de 2,383 kg. fiind compus din 

3 celturi, 10 seceri, mânerul unei săbii cu limba la mâner, o lamă de sabie, 8 fragmente de coif 

şi 4 bucăţi de bronz brut. Este încadrat în HaA1. 

Sâmbăta Nouă II – jud. Tulcea
726

. Depozitul este constituit din cinci seceri - una cu 

limba la mâner, patru cu cârlig, un celt şi o bucată de bronz brut. Este încadrat în Ha A1. 
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Casimcea – jud. Tulcea
727

. Acesta este compus din şase piese – trei celturi întregi, unul 

fragmentar, o daltă şi un mâner, şi a fost descoperit întâmplător pe raza localităţii Casimcea. 

Ansamblul aparţine unui orizont cronologic contemporan culturii ceramice canelate de tip 

Chişinău Corlăteni (HaA1 –  prima parte a Ha A2), fiind parţial sincron  în Dobrogea cu depozitele 

de origine transilvăneană din seria Techirghiol, de la Techirghiol şi Sâmbăta Nouă II.  

Sâmbăta Noua I, jud. Tulcea
728

. Depozitul a fost descoperit într-un vas bitronconic de 

mari dimensiuni, ce conţinea 44 de piese în greutate de 17,305 kg. Era compus din 34 de 

celturi, 8 seceri cu limba la mâner şi două turte de bronz. Este încadrat în Ha.B1 

Pădureni(Nastradin) - jud.Constanta
729

. Depozitul este compus din 27 de piese: patru 

falere şi 25 de brăţări întregi şi fragmentare cu capetele subţiate. Este încadrat în Ha B3        

Depozitele de la Sîmbăta Noua II şi Techirghiol încadrate de M. Petrescu Dâmboviţa în 

seria Techirgiol au legături – din punct de vedere tipologic cu bronzurile din aria culturii 

Noua, dar şi cu cele de la S de Dunăre
730

, în timp ce depozitul de la Sâmbăta Nou I face parte 

din seria depozitelor transilvănene de tip Moigrad - Teuteu
731

. 
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8. Cronologia culturii Babadag 
 

 

În 1964 S. Morintz concepe prima  schema cronologica a  primei epoci a fierului pentru 

Gurile Dunării, având la bază, în principal, analiza materialului arheologic şi situaţia 

stratigrafică din aşezarea eponimă. Astfel S.Morintz va împărţi cultura Babadag în trei faze : 

faza I – Ha A2 (sec. XI a.Chr), faza II  – Ha B1-B2 (sec. X-IX  a.Chr) şi faza III  – Ha B3-C 

(sec. VIII-VII a.Chr.). Pe plan ceramic, în faza I caracteristică era ceramica decorată prin 

incizie, în faza a II-a decoraţia ceramicii se realiza prin imprimare cu ajutorul unor ştampile 

din lut, iar în faza a III-a  se remarcă o lipsă a acestor decoruri, predominând ceramică simplă,  

lustruită, frecvent canelată
732

. 

 

Faza I a culturii Babadag 

 

Încă din 1964 S. Morintz considera ca originea culturii Babadag trebuie legată de 

Europa Centrală, de unde a avut loc o masivă deplasare de populaţii către est
733

. 

La dezvoltarea noii culturi hallstattiene de tip Babadag a fost relevat aportul unor 

elemente locale nehallstattiene preluate din fondul local sau învecinate acestuia, elemente 

transmise noii culturi – în opinia lui S.Morintz, în mod indirect prin aspectul Pre-Babadag 

(Sihleanu) – atunci când se face referire la aportul culturii Monteoru, sau de grupul Tămăoani 

– atunci când sunt menţionate în special influenţe  Belozerka. 

Apariţia noilor populaţii ce au dat naştere culturii de tip Babadag în SE României a fost 

stabilită de S. Morintz în secolul XI a.Chr. (Ha A2) – în raport cu descoperirile din stratul VII 

b2 de la Troia
734

 – unde au fost descoperite vase cu ornamente specifice fazei Babadag I 

constând din cercuri concentrice unite prin tangente incizate.  

Semnificaţia cronologică a nivelului Troia VIIb2
735

  pentru culturile dunărene, a fost 

abordată de B. Hänsel, care propunea o datare mai largă a acestuia  în intervalul secolelor XII-

IX a.Chr, nivel ce cuprinde orizontul culturilor ce încheie epoca bronzului – Cerkovna - 

Coslogeni, continuă cu orizontul cu ceramică incizată şi se încheie cu orizontul culturilor 

ceramicii imprimate
736

. Pe de altă parte analizând ceramica miceniană din acelaşi strat C. 

Podzuweit, cobora durata nivelului VII b în primele decenii ale secolului XI  până în secolul 

VIII a.Chr
737

, iar D. Koppenhöfer
738

, propunea pentru Troia VIIb2 (VIIb3) o datare 

asemănătoare cu cea a lui B. Hänsel, cuprinsă între 1120 –950 a.Chr
 739

. 

Scurta durată a evoluţiei primei faze a culturii Babadag este confirmată de datele 

stratigrafice care ne indică o slabă consistenţă a depunerilor arheologice aparţinând acestei 
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etape – excepţie făcând aşezarea de la Vînători
740

 şi parţial aşezarea de la Babadag. În mai 

toate aşezările, materialele ceramice specifice primei faze au fost găsite în amestec cu 

materiale din faza a doua a culturii Babadag, fiind foarte rare situaţiile în care s-a reuşit 

distingerea unor nivele sigure Babadag I. 

În 1987 S. Morintz, pe baza stadiului cercetărilor, definea ca arie a fazei Babadag I o 

zonă ce cuprindea NE Munteniei (Bălteni şi Brăiliţa), N Dobrogei (Ghindăreşti şi Babadag) şi 

S Moldovei (Vînători).  

Între timp, numărul descoperirilor Babadag I în aria circumscrisă a crescut. Menţionăm 

astfel descoperirile de la Bălteni, com. C. A. Rosetti, jud. Buzău
741

, Beidaud, com. Beidaud, 

jud. Tulcea
742

, Brăila, „Brăiliţa”, jud. Brăila
743

, Făgăraşu Nou, jud. Tulcea
744

, Garvăn, 

„Mlăjitul Florilor”, com. Jijila, jud. Tulcea
745

, Ghindăreşti, „locul de încărcare a şlepurilor”, 

com. Horia, jud. Constanţa
746

, Ghindăreşti, valea Cichirgeaua, com. Horia, jud. Constanţa
747

, 

Niculiţel, „Cornet”, jud. Tulcea
748

, Revărsarea, „Dealul Tichileşti”, Isaccea, jud. Tulcea
749

, 

Satu Nou, „Valea lui Voicu”, com. Oltina, jud. Constanţa
750

, Siliştea „Conac”, jud. Brăila
751

, 

Siliştea, „Popină”, jud. Brăila
752

, Târgşor, jud. Constanţa
753

, Topalu, „Stânca”, jud. 

Constanţa
754

 şi Vînători, „La Jurică”, jud. Galaţi
755

.   

În câteva din aceste aşezări au fost semnalate în aceleaşi nivele de cultură materiale 

Coslogeni şi Babadag I. Sunt astfel de semnalat descoperirile de la Rasova “Malul Rosu”, 

Satu Nou “Valea lui Voicu”, Beidaud, Garvăn “Mlăjitul Florilor”şi Revărsarea “Dealul 

Tichilesti”, Bucu, Siliştea “Popina” şi Silistea “Conac”. În majoritatea acestor aşezări sunt 

amintite, alături de ceramica tipică fazei Babadag I, materiale ceramice specifice culturii 

Coslogeni – vase sac, căni, vase borcan – decorate cu brâuri cu secţiune triunghiulară. 

Această joncţiune Coslogeni final – Babadag I pare a fi ilustrată şi de două piese de 

bronz descoperite în nivelul de la baza aşezării de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”, respectiv un 

cuţit şi un ac cu placa rombică – ce are capetele rulate. 

  Cuţitul din bronz descoperit într-o groapă tronconică din secţiunea V, în context cu 

fragmente ceramice de vase sac decorate sub buză cu brâuri simple
756

, aparţine tipului cu lama 

triunghiulară uşor curbată în sus şi are bune analogii la Radovanu
757

,  în etapa finală a culturii 

Coslogeni şi Zimnicea
758

 aparţinând grupului Zimnicea –Novgrad, piese datate în intervalul 

Ha A1-HaB1. 
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Acul cu placa trapezoidală are, după tehnica de decorare, analogii la Săbăoani într-o 

necropola de tip Noua I cât şi în aşezarea Coslogeni de la Ulmu
759

. Având în vedere capetele 

rulate ale plăcii, o analogie o întâlnim în aşezarea de la Glăvăneştii Vechi, datată într-o etapă 

Noua I. Aşadar, această piesă poate fi încadrată într-o etapă anterioară fazei Babadag I – la 

nivelul unui orizont Coslogeni final. 

În ceea ce priveşte materialul ceramic al primei faze, el este caracterizat prin prezenţa 

vaselor bitronconice cu proeminenţe, a străchinilor cu marginea arcuită spre interior, a ceştilor 

şi a cănilor. Ornamentele constau în motive realizate prin incizare: benzi de linii paralele, 

benzi de ghirlande, triunghiuri haşurate, romburi haşurate, serii de linii oblice dispuse în 

formă zig-zag sau X, împunsături sub forma unor mici semicercuri ce amintesc de forma unei 

potcoave şi serii de cercuri concentrice unite prin tangente - acest din urmă decor aparţinând, 

se pare, exclusiv fazei Babadag I
760

 . 

În afara ariei culturale Babadag I decorul  cu cercuri concentrice unite cu linii tangente a 

fost întâlnit în repertoriul motivistic al ceramicii din mormântul tumular de la Meri, jud. 

Teleorman
761

  – considerat anterior grupului Insula Banului precum şi la Căţelu Nou
762

, într-o 

aşezare Tei târzie. Originea acestui ornament este atribuită mediului cultural al Bronzului 

final din sud-vestul României, respectiv culturii Žuto-Brdo – Gârla Mare
763

. Prezenţa acestui 

ornament pe ceramica fazei Babadag I este explicată de S. Morintz ca o preluare din grupul 

Meri - Căţelu Nou
764

 .  

Referitor la ornamentul considerat tipic pentru faza Babadag I – cercurile concentrice cu 

tangente incizate, se poate remarca faptul că a fost semnalat pe mai multe vase descoperite la 

Babadag
765

, Beidaud
766

 şi Vînători
767

 şi în câte un singur caz la Niculiţel “Cornet”
768

, Siliştea 

“Popina”
769

  şi  Brăiliţa
770

. 

Pentru celelalte aşezări cu niveluri Babadag I nu este menţionat acest tip de ornament. 

Ceea ce se poate concluziona în urma acestei constatări este faptul că absenţa sau prezenţa în 

repertoriul motivistic al ceramicii unei aşezări, a cercurilor concentrice cu tangente incizate, 

nu poate fi un argument relevant – cel puţin pentru teritoriul Dobrogei în decelarea unor etape 

în evoluţia Hallstattului timpuriu – de genul Tămăoani –Vînători / Babadag I. 

Din punct de vedere stratigrafic în toate aşezările cercetate nivelurile ce pot fi atribuite 

cu certitudine fazei Babadag I sunt puţin consistente, în multe cazuri prezenţa acestora fiind 

mai mult intuită pe baza materialului ceramic. De aici se poate trage concluzia că faza 

Babadag I a avut o durată extrem de scurtă. Chiar şi în aşezarea eponimă – unde o mare parte 

din sit s-a prăbuşit în apele lacului Babadag, săpăturile din ultimii ani au surprins numai un 

moment de tranziţie de la faza I la faza a II-a şi în nici un caz o etapă clasică Babadag I. 

În ceea ce priveşte prezenţa unor materiale Coslogeni – Noua descoperite în aşezările de 

tip Babadag, putem de la bun început remarca faptul că nu s-a reuşit o separare stratigrafică a 

materialelor Coslogeni - Noua de cele Babadag I, astfel încât putem presupune fie contactul 

direct între purtătorii culturii Coslogeni – Noua şi cei ai culturii Babadag într-o zonă ce 
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cuprinde Dobrogea şi NE Munteniei, fie o preluare sau moştenire din fondul local 

nehallstattian a acestor elemente. 

Paralel cu aportul Coslogeni - Noua putem vorbi de aportul Pre-Babadag (Sihleanu) care 

poate reprezintă o altă verigă de legătură între Bronzul final şi Hallstattul timpuriu. Este 

posibil ca purtătorii aspectului Pre-Babadag să fi fost ultimii reprezentanţi ai comunităţilor de 

tip Monteoru, aceştia penetrând mediul Noua Coslogeni din NE Munteniei şi din Dobrogea, 

contribuind la procesul de hallstattizare a zonei prin elementele transmise din cultura 

Monteoru primei faze a culturii Babadag
771

. 

Relativ la schema cronologică a Bronzului final şi a Hallstattului timpuriu în SE 

României, pe baza constărilor de mai sus rezultă următoarea succesiune: pentru S Moldovei 

putem vorbi de o evoluţie Noua II - Corlăteni /Tămăoani -  Babadag I; pentru NE Munteniei si 

Dobrogea avem de a face cu o evoluţie Coslogeni - Pre-Babadag (Sihleanu) - Babadag I. 
 

 

Faza a II-a a culturii Babadag 

 

Definind faza Babadag II, S. Morintz aprecia că aceasta corespunde unei faze de 

maturizare a culturilor hallstattiene timpurii din SE Europei, cuprinsă cronologic aproximativ 

între anii 1000 si 800 a.Chr.
772

. Acest fenomen este ilustrat de manifestările culturale de tip 

Babadag II
773

, Insula Banului
774

, Pšenicevo
775

, Cozia
776

, Saharna Solonceni
777

 şi faza a doua a 

culturii Černoles
778

.  

S. Morintz remarca că „trecerea la a doua fază a fost sesizată în aşezarea de la Babadag 

atât stratigrafic cât şi tipologic”
779

 diferenţa fiind sugerată de apariţia motivelor realizate prin 

imprimare, care însă, se asociază deseori 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 modalitatea de realizare a acestora.  

Se observă  o creştere a numărului de aşezări – specifice acestei faze, în aşezarea de la 

Babadag existând 2-3 nivele de locuire care pot fi atribuite cu certitudine fazei Babadag II. 

Mult mai numeroase sunt acum elementele ce ţin de cronologia absolută.  

În primul rând este vorba de seria de pixide descoperite la Babadag şi Garvăn „Mlăjitul 

Florilor”
780

. Fără îndoială că cel mai important reper este constituit de capacul de pixidă din 

aşezarea eponimă ce are  analogii cu exemplarul găsit în mormântul nr. 37 de la Kerameikos - 

Atena, într-un mediu corespunzător perioadei protogeometrice târzii
781

 (sec. X a.Chr.). 

Această formă ceramică evoluează pe parcursul secolelor XI-IX a.Chr.fiind descoperită în 

cimitirele Kerameikos şi Agora din Atena, precum şi cele de la Lefkanti, Nea Ionia şi 

Phaistos, dar şi  în câteva complexe funerare din aria culturii Saharna Solonceni, respectiv în 

necropolele Saharna I – Ţiglău
782

, Saharna II – Gura Hulboca
783

 şi Alcedar
784

.  
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Pe de altă parte, o mare importanţă o au fibulele cu nodozităţi pe arc şi cele cu globuri 

pe arc, descoperite la Revărsarea “Dealul Tichileşti”, Babadag şi Izvoarele, cu bune analogii 

pe teritoriul Bulgariei la Sboryanovo “Karmen Rid”
785

, Suvorovo
786

 şi Progled
787

, piese datate 

în intervalul sec. X-IX a.Chr. 

Foarte importante sunt cele cinci piese din fier asociate cu vasele ceramice descoperite 

în groapa cu oseminte umane de la Orgame. Putem aprecia că aceste obiecte din fier – datate 

la nivelul Ha B1-B2, sunt cele mai timpurii piese din aria culturii Babadag descoperite într-un 

complex închis.  

În fine, un alt lot de materiale ce ţin de cronologia absolută este reprezentat de psaliile 

de de la Babadag,  Niculiţel “Cornet” şi Garvăn “Mlăjitul Florilor” – toate acestea cu bune 

analogii în mediul cultural Saharna Solonceni
788

. 

Prezenţa a două fragmente ceramice cu decor caracteristic fazei a II-a a culturii Babadag  

în aşezarea  de tip Mediaş de la Braşov “Păticel”
789

, indică un sincronism cultural evident.  

Toate aceste repere converg spre încadrarea fazei  a doua a culturii Babadag în sec. X-

IX a.Chr. 

 

Faza a III-a a culturii Babadag 

 

 Probleme generale 
 

Este binecunoscut faptul că la baza ipotezei separării fazelor II şi III ale culturii Babadag 

stă tipologia decorului ceramicii acestei culturi, respectiv prezenţa sau absenţa unor motive 

consacrate
790

. Pe de altă parte apariţia unor aşezări noi în aceasta ultimă etapa de evoluţie a 

culturii Babadag a oferit prilejul unor analize comparative pe orizontală a materialului 

arheologic, altfel greu de efectuat în condiţiile unor suprapuneri stratigrafice, ce implica 

nivelări, reamenajări ale spaţiului de locuit şi deci o posibilă mixare a materialelor. Aceasta 

delimitare a creat posibilitatea decelării a doua subfaze în evoluţia finală a culturii Babadag, 

situaţie relevată şi de impozanta stratigrafie a aşezării eponime. La fel de importantă în 

conturarea evoluţiei fazei Babadag III este relaţia culturii Babadag cu purtătorii culturii 

Basarabi,  urmărirea evoluţiei spaţiale a descoperirilor de tip Basarabi în hinterlandul 

Badadag, precum şi a relaţiilor de natură comercială între cele doua culturi şi influenţele 

reciproce. Desigur că dispariţia culturii Babadag  lasă încă loc la numeroase interpretări, 

legate fie de un impact violent produs de „călăreţii cimerieni”
791

, de apariţia pe litoralul Marii 

Negre la mijlocul secolului VII î.Chr. a coloniştilor milesieni, fie de o evoluţie a culturii 

Babadag – prin filiera greceasca, spre cultura Hallstattului târziu – aşa cum par să ne 

dovedească descoperirile ce fac obiectul aspectului Celic-Dere
792

. 

Prezenţa unor pericole majore a determinat populaţiile Babadag să îşi fortifice aşezările, 

sugestive în acest sens fiind lucrările de fortificare de la Babadag şi Beidaud. 

Despre a treia faza a culturii Babadag se poate vorbi, în primul rând, plecând de la 

realităţile arheologice ale aşezării eponime. 
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S. Morintz  aprecia ca în aşezarea eponimă stratul aparţinând fazei Babadag III are o 

grosime de până la 1 m, iar pe orizontală se constată o extindere a locuirii până către şanţul şi 

valul de apărare
793

. În acest strat există numeroase podini de lut galben, în mare parte 

acoperite cu dărâmături, resturi de pereţi, urme ale unor locuinţe de suprafaţă,precum si 

numeroase gropi tronconice ce perforează acest strat. 

Principalul criteriu  de separarea a ceramicii fazei a III-a de cea aparţinând fazelor 

anterioare este  cel al lipsei motivelor ornamentale imprimate si incizate. Continuă şi se 

extinde în faza a treia decorul ceramicii prin canelare – şi în special la străchinile cu buza 

invazată
794

. S. Morintz aprecia că principala caracteristică a ceramicii fazei a treia o constituie 

prezenţa unor vase bitronconice decorate în zona diametrului maxim cu caneluri, vase lucrate 

dintr-o pasta de buna calitate
795

. 

O recentă descoperire care asigură un solid reper cronologic pentru faza Babadag III, 

este vorba de toporul plat cu aripioare (Armchenbeil), din fier descoperit într-un complex 

atribuit fazei Babadag III de la Teliţa “Amza”
796

, alături de fragmentele a două mari vase 

bitronconice. Aşa cum am arătat mai sus, piesa are analogii în depozitul de la Vinţu de Jos 

(jud. Alba)
797

 unde a fost descoperit un topor ciocan cu aripioare laterale, alături de alte 

obiecte de fier şi bronz, depozit încadrat în seria Vinţu de Jos – Coldău-Bâlvăneşti
798

, la 

nivelul Ha C. În tipologia topoarelor cu aripioare întocmită de A. Wesse, toporul de la Teliţa 

poate fi încadrat în varianta III1C1
799

, datată între Ha B3 şi Ha C. 

 

 Relatia Babadag III - Basarabi 
     

Interesantă este dinamica evoluţiei celor două culturi în SE României. Dacă la începutul 

fazei Babadag III, în prima parte a secolului VIII a.Chr. – atunci când purtătorii culturii 

Basarabi nu apăruseră încă în acest spaţiu, putem vorbi de o prezenţa  Babadag III la V de 

Dunare, o dată cu sfârşitul secolului VIII a.Chr., descoperirile arheologice demonstrează că 

aria culturii Babadag s-a limitat la teritoriul Dobrogei
800

. Această veritabilă invazie în zona de 

SE a Moldovei şi în NE Munteniei a purtătorilor culturii Basarabi, s-a produs pe doua căi: 

prin ocuparea unor aşezări mai vechi de tip Babadag III (a se vedea în acest sens descoperirile 

de la Ijdileni-”Frumusita” şi Piscu “Cimitirul Vechi”
801

, stratigrafiile celor două aşezări 

dovedind o succesiune Babadag III-Basarabi), fie prin întemeierea unor noi aşezări în 

teritoriul aflat în sfera de influenţă a purtătorilor culturii Babadag – aşa cum stau mărturie 

descoperirile de la Suţeşti şi Muchia
802

.Poiana
803

, Lunca, Ţigăneşti 
804

 şi Suceveni
805

. 

Dunărea a fost în mod cert linia de demarcaţie între purtătorii celor două culturi. În acest 

context se cuvine a fi discutata ipoteza mai veche, potrivit căreia în Dobrogea se poate vorbi 

de o prezenţă Basarabi
806

. Trecând în revistă descoperirile Basarabi din Dobrogea – în context 
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Babadag III, putem constata că acestea sunt mai numeroase pe firul Dunării – descoperirile de 

la Revărsarea – “Cotul Tichilesti”
807

, Revărsarea – “Dealul Tichileşti”
808

, Rasova – “Malul 

Rosu”
809

, Hîrşova
810

, Satu Nou “Valea lui Voicu”
811

. 

 În interiorul Dobrogei au fost descoperite sporadic fragmente ceramice de tip Basarabi  

la Murighiol (?), Enisala, Histria
812

, precum şi în aşezarea eponimă de la Babadag
813

. 

Este aşadar evident faptul că nu putem argumenta ipoteza existenţei unor aşezări 

Basarabi în Dobrogea, nicăieri în acest teritoriu nefiind sesizată o prezenţă stratigrafică 

Basarabi ci numai fragmente ceramice Basarabi izolate – probabil mărturii ale unor relaţii de 

natura comercială. 

Decalajul parţial Babadag III – Basarabi este clar dovedit de situaţia aşezărilor Babadag 

III din S Moldovei, ocupate la un moment dat de purtătorii culturii Basarabi. Cele două culturi 

au coexistat mai apoi în noi zone de influenţă, purtătorii culturii Babadag retrăgându-se în 

Dobrogea pe fondul unei presiuni exercitate de purtătorii culturii Basarabi.  

       

 Sfârşitul culturii Babadag 
 

Acest subiect este dificil de abordat având in vedere lipsa unor elemente concrete de 

continuitate pentru a doua jumătate a secolului VII a.Chr. 

In primul rând, aşa cum am arătat mai sus, nu putem lua în calcul o invazie în Dobrogea 

a purtătorilor culturii Basarabi, toate descoperirile arheologice demonstrând doar o relaţie de 

natură comercială între purtătorii celor două culturi. 

În legătură cu prezenţa unor fragmente ceramice greceşti în medii Babadag III – la 

Orgame, Beidaud şi Constanţa şi respectiv la posibilitatea existenţei unui raport de 

contemporaneitate între cele două tipuri de manifestări
814

. Cercetările de până în prezent nu au 

adus la lumină elemente care  sa dovedească o asemenea ipoteză. Într-un studiu care a tratat 

fenomenologia raporturilor dintre geţi şi greci Al. Avram  abordează şi problema sfârşitului 

culturii Babadag considerând că această etapă a constituit “pierderea identităţii structurii 

politice nu însă dispariţia  totală a acestora … ideea unei terra desserta în ajunul colonizării 

greceşti nu se poate susţine …”
815

. Ipoteza  este susţinută şi de  prezenţa unor sub-colonii 

(emporia) – controlate de coloniştii din cetatea Histria (Gradiştea Roxolani – din S Basarabiei 

şi Orgame – Jurilovca) fiind valabilă însă pentru prima parte a secolului VI a.Chr. când au 

fost întemeiate aceste colonii, rămânând aşadar un “gol” de cel puţin jumătate de secol. Fiind 

dovedita apetenţa coloniştilor milesieni faţă de relaţiile paşnice, de natura economica, cu 

băştinaşii, nu rămâne decât ca eventualele noi descoperiri arheologice atât din hinterlandul 

Histriei, cât şi din unele aşezări Babadag să demonstreze contemporaneitatea celor doua tipuri 

de culturi. Un lucru este totuşi cert: nu putem face o legătura între dispariţia culturii Babadag 

si apariţia coloniştilor milesieni pe coasta Marii Negre.  

O altă ipoteză în legătură cu sfârşitul culturii Babadag dar şi al culturii Basarabi a fost 

lansata de Al. Vulpe care  se referea la un popor de călăreţi care a pustiit acest spaţiu
816

, 

ipoteză care poate fi luată în calcul odată cu cercetarea mai atentă a ultimelor nivele de locuire 
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din aşezările culturii Babadag. Cercetările din ultimii de aici au dovedit că multe din  

locuinţele de suprafaţă din ultimul nivel de locuire sunt acoperite de un strat consistent de 

cenuşă, pereţii clădirilor fiind prăbuşiţi şi arşi. 

Un alt element important  ce trebuie avut în vedere în legătură cu sfârşitul culturii 

Babadag îl reprezintă descoperirile din aşezarea la Teliţa “Celic-Dere“ 
817

. Aşezarea de la 

“Celic-Dere” este situata pe Valea Celicului, are forma unui promontoriu de 4 ha, fiind 

apărată natural din trei părţi. În nivelul de la baza aşezării  fost descoperite locuinţe de tip 

semibordei  în care se afla o mare cantitate de ceramica: vase borcan cu pereţii groşi  realizate 

din pasta grosiera, vase bitronconice, realizate din pasta de buna calitate, cu suprafaţa de 

culoare neagră-cenuşie, bine lustruită, ceşti cu suprafaţa lustruită, cu torţi supraînălţate, 

străchini cu buza arcuita spre interior. Acest material ceramic a fost asociat cu o serie de alte 

obiecte descoperite în aşezare ca fibule din fier, cuţite şi fragmente de săbii din fier, un topor 

plat cu aripioare – care asigura datarea  acestui prim nivel de locuire in intervalul secolelor 

VI-V a.Chr. Este evident ca acest nivel de locuire oferă imaginea unui sincretism intre 

elemente autohtone, greceşti si nord-pontice (scitice). Relativ la sfârşitul culturii Babadag  

G. Simion opinează – în baza descoperirilor de la Celic-Dere că “impactul violent pe care 

literatura de specialitate îl stabileşte în timp la jumătatea secolului VII a.Chr. nu a putut 

jugula, după cum s-a crezut pana acum civilizaţia purtătorilor culturii Babadag. Descoperirile 

de la Celic-Dere nu pot susţine ideea dispariţiei culturii Babadag. Impactul de la jumătatea 

sec. VII a.Chr. a declanşat, am putea spune, începutul destrămării ei ca urmare a unei 

contopiri cu alte forme de civilizaţie.”
818

. Ipoteza extrem de interesantă suferă însă de un viciu 

de fond – şi anume lipsa acelei verigi de legătură, de jumătate de secol (a doua jumătate a 

secolului VII î.Chr.), care să argumenteze aceasta continuitate şi respectiv transformare a 

culturii Babadag – sub influenţa nord pontică şi grecească. Este posibil ca anumite elemente 

de stratigrafie orizontala ce vor fi descoperite în viitor în aşezarea de la Celic-Dere, să 

confirme sau să infirme ipoteza de mai sus.  

Prin urmare, în stadiul actual al cercetărilor, putem aprecia că evoluţia fazei a III-a a 

culturii Babadag, poate fi urmărită pe parcursul unui secol şi jumătate (sec.VIII - prima 

jumătate a sec. VII a.Chr.). 
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9. Încheiere 
 

 

Cultura Babadag reprezintă pe parcursul a  aproape cinci secole de existenţă o sinteză a 

unor curente culturale hallstattiene timpurii şi mijlocii, specifice spaţiului cultural carpato – 

balcanic, de la orizontul ceramicii incizate  Babadag I –Tămăoani – Hanska Holerkani, la 

orizontul ceramicii imprimate de tipul Babadag II – Insula Banului – Psenicevo – Cozia – 

Saharna Solonceni  – Cernoles II, la orizontul final de tip Babadag III – Basarabi. 

Existenţa unor elemente certe de cronologie relativă absolută, prezentate de noi, 

confirmă integral  datarea propusă de S. Morintz  pentru cultura Babadag: faza I – HaA2, faza 

a II-a – HaB1-B2; faza a III-a – HaB3-C. 

S-a putut constata faptul că pentru faza Babadag I nivelele de locuire sunt rar semnalate, 

de multe ori fiind numai intuite pe baza materialului ceramic incizat aflat în amestec cu cel 

imprimat. Situaţia este valabilă şi pentru  aşezarea eponimă, în forma sa actuală – grav 

afectată de masivele distrugeri provocate de eroziunea galopantă a apelor lacului Babadag.  

Pentru faza Babadag II cercetările arheologice au relevat o creştere a numărului aşezărilor,  

unele din ele cu mai multe nivele de locuire. Ceramica specifică acestei faze  preia formele din 

etapa anterioară şi majoritatea tipurilor de ornamente, realizate acum  cu ajutorul unor instrumente 

din lut ce uşurează evident tehnica de decorare. Sunt semnalate  pixidele – important element de 

cronologie absolută, care provin din spaţiul egeean şi ajung până la nord de Dunăre în mediul 

cultural Saharna Solonceni. Apar primele obiecte din fier – cele mai timpurii fiind cele 

descoperite în groapa cu oseminte umane de la Orgame şi este semnalată prima aşezare fortificată 

cu un complicat sistem de valuri şi şanţuri de apărare, cea de la Jijila „Cetăţuia”.  
Faza Babadag III – împărţită în două etape: a) anterioară culturii Basarabi; b) 

contemporană culturii Basarabi, este cel mai bine reprezentată în aşezarea eponimă – unde au 

fost semnalate mai multe nivele de locuire. Aşezările  de la  Beidaud şi Babadag sunt acum 

fortificate cu valuri şi şanţuri de apărare, la Babadag constatându-se abandonarea sistemului 

defensiv în ultima etapă de locuire. Se generalizează folosirea fierului – reflectată în câteva 

importante descoperiri, remarcându-se în special toporul plat cu aripioare de la Teliţa „Amza” 

datat la nivelul secolului VII î.Chr. Ceramica specifică acestei faze continuă tradiţia formelor 

din fazele anterioare, dezvoltând însă ceaşca cu două torţi supraînălţate şi ornamentul 

canelurii  pe străchini, ceşti şi vase bitronconice, descoperite frecvent în nivelele finale de la 

Babadag, şi în alte situri din acest orizont cronologic.  

O situaţie totuşi atipică  în raport cu toate mediile culturale învecinate, o reprezintă 

tratamentul aplicat defuncţilor în cultura Babadag. S-a putut constata faptul că în foarte puţine 

cazuri au fost descoperite morminte propriu-zise, fiind frecvent semnalate complexe cu 

schelete umane întregi ori fragmentare sau numai cu cranii umane, această practică suplinind 

de fapt tratamentul clasic şi consacrat aplicat defuncţilor. 

Cultura Babadag îşi încheie evoluţia înainte de venirea primilor colonişti greci – la 

Babadag nefiind descoperit în aproape cinci decenii de cercetare nici un fragment ceramic 

specific nivelelor arhaice de la Histria, iar în straturile de la Histria şi Orgame, fiind imposibil 

de demonstrat legătura dintre ceramica de tip Babadag – decorată prin imprimare (specifică 

fazei Babadag II) şi momentul întemeierii oraşelor greceşti. Aşezarea de la Celic-Dere poate 

fi veriga de legătură între Hallstattul mijlociu şi cel târziu, clarificând astfel şi modul în care  

se stinge sau se transformă cultura Babadag.   
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Lista descoperirilor culturii Babadag 
 

 
1. ARGAMUM/ORGAME (com. Jurilovca, jud. Tulcea), „Capul Doloşman”. Coja 1972, 

33-34, fig. 2/1-9; M.Mănucu-Adameşteanu 2002, 179-180. 

2. BABADAG (jud. Tulcea), “Dealul Cetăţuia”. Morintz 1964, 101-118; Morintz 1971, 19-

25; Morintz 1986, 58-64; Morintz 1987-a, 39-72; Morintz 1990-b, 99-115; 

Morintz, Jugănaru 1995, 177-202; Morintz et alii 1995, 222-235; Jugănaru 

et alii 2002, 46-47, pl. 16, pl. 69, pl. 29; Jugănaru et alii 2003, 43-45, pl. 15. 

3. BĂLTENI (com. C.A. Rosetti, jud. Buzău). Dragomir 1986, 338-340; Morintz 1987, 62  

4. BEIDAUD (jud. Tulcea), „Calebair”. Simion, Lăzurcă 1980, 37-54; Jugănaru 1997-b,  

353-357; Simion 2003-b, 79-98.  

5. BRĂILIŢA (Brăila, jud. Brăila). Harţuche 1980-a, 302, 312-313; Harţuche, Anastasiu 

1968, 29; Cândea, Sîrbu 1993, 26; Harţuche 2002. 

6. BUCU (com. Bucu, jud. Ialomita). „Pochină”. Păunescu, Renţea 1993, 193-197; Renţea 

2002, 70-71; Renţea 2003, 63-64, pl. 23.  

7. CONSTANŢA (jud. Constanta), Tomis. Irimia 1974, 90. 

8. CERNAVODĂ (jud. Constanţa), „Dealul Sofia”. Berciu et alii 1961, 51-54, fig. 3.  
9. CAPIDAVA (com. Topalu, jud. Constanţa), „Necropola tumulară romană”. Cheluţă, 

Georgescu 1979, 179-180;  Cheluţă, Georgescu 1994, 13. 

10. CAPIDAVA (com. Topalu jud. Constanţa), „La Bursuci”. Dobrinescu et alii 2005, 99-100.   
11. ENISALA (com. Sarichioi, jud.Tulcea), „La Palanca”. Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 

1980, 146-156; Jugănaru et alii 2004, 118-119.  

12. ENISALA (com. Sarichioi, jud. Tulcea), „Cetatea medievală”. Dragomir 1974, 131-136. 

13. FAGĂRAŞU NOU (com. Topolog, jud. Tulcea).  Informaţii Fl.Topoleanu ICEM Tulcea  
14. GALIŢA (com. Ostrov, jud. Constanţa), Olteanu 1971, 295-296; Olteanu 1975, 25; Zah 

1971, 194-196.  
15. GÎRLIŢA (com. Ostrov, jud. Constanţa), Morintz 1987-a, 40.  
16. GARVĂN (com. Jijila, jud. Tulcea), „Mlăjitul Florilor”. Jugănaru 1997, 99-110.  

17. GHINDĂREŞTI – I  (com. Horia, jud. Constanţa). Morintz, Şerbănescu 1974, 54-57, 67-68. 
18. GHINDĂREŞTI – II (com. Horia, jud. Constanţa). Morintz, Şerbănescu 1974, 57.  

19. GHINDĂREŞTI – III (com. Horia, jud. Constanţa). Morintz, Şerbănescu 1974, 57-61, 

fig. 11/2-4, 12/1-3.  
20. GHINDĂREŞTI – IV (com. Horia, jud. Constanţa). Morintz, Şerbănescu 1974, 61-63.  
21. GHINDĂREŞTI – V (com. Horia, jud. Constanţa). Morintz, Şerbănescu 1974, 63-68, fig. 

14/1-9.  

22. GURA CANLIEI (com. Lipniţa, jud. Constanţa). Irimia 1981-b, 67-70, 72-89.  
23. HISTRIA (com. Istria, jud. Constanţa). Dumitriu 1966, 40-41, 55, 127, pl. 48.  
24. HÂRŞOVA  (jud. Constanţa), „Rasim”.  Morintz, Şerbănescu 1974, 47-48, 67-68, fig. 1, 

2, 3/1-5.  

25. HÂRŞOVA (jud. Constanţa), „La lac”. Morintz, Şerbănescu 1974, 54, 67-68, fig. 1, 3/6-8.  
26. HÂRŞOVA (jud. Constanţa), „Tell”. Morintz, Şerbănescu 1974, 51-53.  
27. IJDILENI (com. Frumuşiţa, jud. Galaţi). Brudiu 1991, 221-239. 
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28. ISACCEA (jud. Tulcea), „Suhat”. Ailincăi et alii 2004, 33-40. 
29. IZVOARELE (com. Lipniţa, jud. Constanţa). Irimia 2003, 251-268. 
30. JIJILA (jud. Tulcea), „Cetăţuia”.  Simion 2002, 177. 
31. LUNCAVIŢA (com. Luncaviţa, jud. Tulcea), „Cetăţuia”. Ailincăi et alii 2004, 33-40. 
32. LUNCAVIŢA (com. Luncaviţa, jud. Tulcea), „Valea Joiţa”. Ailincăi et alii 2004, 33-40.  
33. MAHMUDIA (jud. Tulcea). Oberländer-Târnoveanu 1980, 55-59, pl. 2.  
34. MURIGHIOL (jud. Tulcea), „Ghiolul Pietrei”. Lungu 1991, 63-68, pl. 12, 13, 14/2, 3, 5-8. 
35. NICULIŢEL (jud. Tulcea), „Cornet”. Topoleanu, Jugănaru 1995, 203-229; Jugănaru, 

Topoleanu 1994, 71-81.  

36. OSTROV (jud. Tulcea), „Piatra Frecăţei”. Morintz 1964, 108; Hänsel 1976, 124  
37. PISCU (jud. Galaţi), „Cimitirul vechi”. Brudiu 1991, 221-239.  

38. PLATONEŞTI (com. Săveni, jud. Ialomiţa). Renţea 2002, 240.  

39. RACHELU (com. Luncaviţa, jud. Tulcea), „Cimitirul actual”. Ailincăi et alii 2004, 33-40. 
40. RASOVA (jud. Constanţa), „Malul Roşu”. Irimia 1974, 75-137; Irimia 1981-a, 239-246. 
41. REVĂRSAREA (oraş Isaccea, jud. Tulcea), „Cotul Tichileşti”. Baumann 1995, 229-331, 

pl. 10/1, 8, 9. 
42. REVĂRSAREA (oraş Isaccea, jud. Tulcea), ”Dealul Tichileşti”. Simion 1992; Simion 

2003-c, 99-114.  
43. SARICHIOI (jud. Tulcea), „La Bursuci”. Oberländer-Târnoveanu, Oberländer-Târnoveanu 

1979, 59.  
44. SARICHIOI (jud. Tulcea), „La Grădină”. Oberländer-Târnoveanu, Oberländer-Târnoveanu 

1980, 77-78.  
45. SATU NOU (com. Oltina, jud. Constanţa), „Valea lui Voicu“. Irimia, Conovici 1989, 

115-154; Irimia, Conovici 1990, 81-96; Irimia, Conovici 1991, 139-175; 

1993, 51-114. Conovici, Irimia 2002, 277-278, pl. 99; Conovici et alii 2003, 

269-270, pl. 104. 
46. SILIŞTEA (jud. Brăila), „Conac”. Sîrbu, Pandrea 1994, 27, 30-33, fig. 1, 18-22. 
47. SILIŞTEA (jud. Brăila), „Popina”. Harţuche 1981-1982, 67-79; Harţuche, Silvestru 

1992, 17-24, 343-361; Sîrbu, Pandrea 1994, 27-62.  

48. SPIRU HARET (com. Berteştii de Jos, jud. Brăila). Harţuche 1980-a, p.333; Harţuche 

1980-b, 366.  
49. ŢĂNDĂREI (jud. Ialomiţa). Harţuche, Anastasiu 1976, 187, fig. 383.  
50. TELIŢA (com. Frecăţei, jud. Tulcea) „Amza”. Baumann 1995, 13-20. pl. 48-51; 

Baumann 2003, 156-158. 
51. TOPALU (jud. Constanţa), „Stânca”. Morintz, Şerbănescu 1974, 64-68, fig. 14/10-14; 15.  
52. TULCEA (jud. Tulcea), „Dealul Taberei”. Baumann 1975, 213-232.  
53. ŢIBRINU (com. Mircea Vodă, jud. Constanţa). Jugănaru et alii, 2004, 355-356, pl. 71.  
54. VÎNĂTORI (jud. Galaţi). Brudiu 1981, 529-536, fig. 3-4.  
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Făgăraşul Nou; 14. Galiţa ; 15. Gârliţa; 16. Garvăn “Mlăjitul Florilor”; 17 - 21. Ghindăreşti; 22. Gura 
Canliei; 23. Histria; 24-26. Hârşova “Rasim”, ”La lac”, “Tell”; 27. Ijdileni; 28. Isaccea “Suhat”; 29. 
Izvoarele; 30. Jijila “Cetăţuia”; 31-32, Luncaviţa “Cetăţuie”, “Valea Joiţei”; 33. Mahmudia; 34. 
Murighiol “Ghiolul Pietrei”; 35. Niculiţel “Cornet”; 36. Piatra Frecăţei; 37. Piscu “Cimitirul vechi”; 
38. Platoneşti; 39. Rachelu; 40. Rasova “Malul Roşu”; 41-42.  Revărsarea:  ”Cotul Tichileşti”, 
”Dealul Tichileşti”; 43-44. Sarichioi “La Bursuci”, “La Grădină”; 45. Satu Nou  “Valea lui Voicu “; 
46-47. Siliştea : “Conac”, “Popina”; 48. Spiru Haret; 49. Ţăndărei; 50. Teliţa, “Amza”; 51. Topalu 
“Stânca”; 52. Tulcea “Dealul Taberei”; 53. Ţibrinu; 54. Vînători.

Fig. 1. Harta descoperirilor  culturii Babadag (numerotarea corespunde listei din text)
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   Fig. 2.  Babadag: 1.Vedere dinspre E a aşezării hallstattiene; 2.Detaliu din  stratul de darâmătură al 
unei locuinţe din  nivelul final Babadag III; 3. Groapa cu schelet uman
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Fig. 4.  Profilul peretelui de E al Casetelor II şi III (1);  Rasova “Malul Roşu” (2). 
Profilul de S al aşezarii (apud Irimia 1974)
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   Fig.  6. Bordeie: Piscu - Cimitirul vechi (1- apud Brudiu 1991), Rasova Malul Roşu  (2 - 
apud Irimia 1974),  Siliştea “Popina” (3 - apud Hartuche, Silvestru 1993); Vatra 

ornamentată. Gura Canliei (4 -apud Irimia 1981-b)
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   Fig. 7.  Babadag. Vedere generală a profilului Secţiunii VI (1);Groapa cu cranii umane (2a-b) 
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   Fig. 8   Gropi cu schelete umane. Babadag (1,2), Niculitel “Cornet” (3-8), Garvăn 
Florilor” (9), Satu Nou “Valea lui Voicu” (10-11) - apud Irimia 2003
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   Fig. 11. Idoli antropomorfi. Niculiţel “Cornet” (1, 2); Babadag (3, 5, 6); Teliţa “Amza” (4).
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   Fig. 10.  Babadag. Trusa magică nr. 1 (1-17); Trusa  magică nr. 2 (18-46); Figurină 
antropomorfă (47); Figurină ornitomorfă (48); Figurină zoomorfă (49)
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Fig. 12. Principalele tipuri ceramice ale culturii Babadag. 1, 2. Vase bitronconice - varianta a;
 3, 4. Vase  bitronconice - varianta b; 5. Cană - varianta a; 6, 7. Cani - varianta b;  8.  Cană - 
varianta c; 9-11. Ceşti - varianta a;  12. Ceaşcă - varianta b; 13. Ceaşcă - varianta c; 14. Vas 

borcan - varianta a; 15-17. Vase borcan - varianta b; 19-21. Străchini;
22 - 24. Pixide; 25-26. Capace de pixide 
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   Fig. 13.   Ornamente ceramice incizate. Babadag (1-19), Teliţa “Amza” (20-21), 
Hârşova (22-23), Ghindăreşti (24)
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   Fig. 13.   Ornamente ceramice incizate. Babadag (1-19), Teliţa “Amza” (20-21), 
Hârşova (22-23), Ghindăreşti (24)
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   Fig.14.  Ornamente ceramice incizate. Niculiţel “Cornet” (1-10), Garvăn “Mlăjitul Florilor”(15-24)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

109Gabriel JUGĂNARU Cultura Babadag

   Fig. 15.   Ornamente ceramice incizate. Satu Nou “Valea lui Voicu” (1-6), Ghindăreşti 
(7-14), Murighiol “Ghiolul Pietrei” (15-20); Ornamente ceramice incizate şi imprimate. 

Siliştea “Popina” (21-24)
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   Fig. 15.   Ornamente ceramice incizate. Satu Nou “Valea lui Voicu” (1-6), Ghindăreşti 
(7-14), Murighiol “Ghiolul Pietrei” (15-20); Ornamente ceramice incizate şi imprimate. 
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   Fig. 16. Ornamente ceramice incizate şi imprimate. Siliştea “Popina” (1), Ijdileni Frumuşiţa 
(2, 24), Piscu “Cimitirul vechi” (3), Rasova “Malul Roşu” (4-5), Topalu “Stânca” (6), 

Niculiţel “Cornet” (7-13),  Garvăn “Mlăjitul Florilor” (19-23)
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   Fig.  17. Ornamente ceramice imprimate. Babadag (1-12), Enisala “Cetatea medievală” (13-15)
Teliţa “Amza” (16), Niculiţel “Cornet” (17-19), Hârşova (20-24)
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   Fig.  17. Ornamente ceramice imprimate. Babadag (1-12), Enisala “Cetatea medievală” (13-15)
Teliţa “Amza” (16), Niculiţel “Cornet” (17-19), Hârşova (20-24)
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   Fig. 18.  Ornamente ceramice imprimate. Garvăn “Mlăjitul Florilor” (1-8), Siliştea 
“Popina” (9-11), Ijdileni Frumuşiţa (12-13), Rasova “Malul Roşu” (14),  Satu Nou “Valea lui 

Voicu” (15), Topalu “Stânca” (16-17), Cernavoda “Dealul Sofia” (18-20), Bucu (21) 
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   Fig. 19. Tipuri de brâuri (1-7); butoni (8-16); caneluri  (17-24)
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   Fig. 19. Tipuri de brâuri (1-7); butoni (8-16); caneluri  (17-24)
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   Fig. 20. Ceramică Babadag I din aşezarea de la Babadag 
(1-9. Desene apud Morintz 1964, 1987-a - fără scară)Morintz 

6 cm420

1
2

12
13 14

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Gabriel JUGĂNARU Cultura Babadag

   Fig. 21. Ceramică Babadag I din aşezarea de la Beidaud (jud. Tulcea) -  apud Simion 2003-b
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   Fig. 20. Ceramică Babadag I din aşezarea de la Babadag 
(1-9. Desene apud Morintz 1964, 1987-a - fără scară)Morintz 
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   Fig. 21. Ceramică Babadag I din aşezarea de la Beidaud (jud. Tulcea) -  apud Simion 2003-b
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   Fig. 22   Ceramica Babadag I din aşezarea de la Garvan “Mlajitul Florilor”
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   Fig. 23.   Ceramica Babadag I din aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul  Florilor”
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   Fig. 22   Ceramica Babadag I din aşezarea de la Garvan “Mlajitul Florilor”

6 cm420

1

2
3

4

5

5
7

Gabriel JUGĂNARU Cultura Babadag

   Fig. 23.   Ceramica Babadag I din aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul  Florilor”
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   Fig. 25. Ceramica  Babadag I din aşezarile de la Niculiţel “Cornet” (1, 2, 6-8, 12 ), Teliţa 
“Amza” (3, 5),  Satu Nou  “Valea lui Voicu” (4), Rasova “Malul Roşu (9), Bucu (11)
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   Fig. 24.  Ceramică Babadag I din aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”
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   Fig. 25. Ceramica  Babadag I din aşezarile de la Niculiţel “Cornet” (1, 2, 6-8, 12 ), Teliţa 
“Amza” (3, 5),  Satu Nou  “Valea lui Voicu” (4), Rasova “Malul Roşu (9), Bucu (11)
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   Fig. 24.  Ceramică Babadag I din aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”
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   Fig. 26. Ceramica Babadag II din aşezarea de la Babadag 
(1-3, 6, 9, 10 - apud Morintz 1987, fără scară)
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   Fig. 27.  Ceramică Babadag II din aşezarea de la Babadag
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   Fig. 26. Ceramica Babadag II din aşezarea de la Babadag 
(1-3, 6, 9, 10 - apud Morintz 1987, fără scară)
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   Fig. 27.  Ceramică Babadag II din aşezarea de la Babadag
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   Fig. 28.  Ceramică Babadag II din aşezarea de la Beidaud (jud. Tulcea) apud Simion 2003-b
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   Fig. 29.  Ceramică Babadag II  din aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”
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   Fig. 28.  Ceramică Babadag II din aşezarea de la Beidaud (jud. Tulcea) apud Simion 2003-b
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   Fig. 29.  Ceramică Babadag II  din aşezarea de la Garvăn “Mlăjitul Florilor”
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   Fig. 30. Ceramică Babadag II din aşezarea de la Niculiţel “Cornet”
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   Fig. 31. Ceramică  Babadag II din aşezarea de la Revărsarea “Dealul Tichileşti”- apud Simion 2003-c
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   Fig. 30. Ceramică Babadag II din aşezarea de la Niculiţel “Cornet”
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   Fig. 31. Ceramică  Babadag II din aşezarea de la Revărsarea “Dealul Tichileşti”- apud Simion 2003-c
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   Fig. 32.  Ceramică  Babadag II din groapa cu oseminte umane de la Orgame 
(apud Ailincăi et alii 2003)
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   Fig. 33. Ceramică  Babadag II din groapa cu oseminte umane de la Orgame 
(apud Ailincăi et alii 2003)
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   Fig. 32.  Ceramică  Babadag II din groapa cu oseminte umane de la Orgame 
(apud Ailincăi et alii 2003)

1
2

3 4 5

6

7

8 9

1 2

3
4

5

6

7
8

   Fig. 33. Ceramică  Babadag II din groapa cu oseminte umane de la Orgame 
(apud Ailincăi et alii 2003)
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   Fig. 34. Ceramică Babadag II din aşezarea de la Babadag 
(1-6, apud Morintz 1964, 1987-a, fără scară)Morintz 
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   Fig. 35. Ceramică  Babadag III din aşezarea de la Babadag
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   Fig. 34. Ceramică Babadag II din aşezarea de la Babadag 
(1-6, apud Morintz 1964, 1987-a, fără scară)Morintz 
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   Fig. 35. Ceramică  Babadag III din aşezarea de la Babadag
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   Fig. 36. Ceramică Babadag III din aşezarea de la Babadag 
(1-4, 7, 8 - apud Morintz 1987-a, fără scară) 
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   Fig. 37.  Ceramică Babadag III din aşezările de la: Enisala “Palanca” 
(1-9, 11 - apud Lazurcă, Mănucu-.Adameşteanu 1980,. fără scară); Revărsarea 

“Cotul  Tichileşti” (10 - apud Baumann 1995, fără scară)
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   Fig. 36. Ceramică Babadag III din aşezarea de la Babadag 
(1-4, 7, 8 - apud Morintz 1987-a, fără scară) 
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   Fig. 37.  Ceramică Babadag III din aşezările de la: Enisala “Palanca” 
(1-9, 11 - apud Lazurcă, Mănucu-.Adameşteanu 1980,. fără scară); Revărsarea 

“Cotul  Tichileşti” (10 - apud Baumann 1995, fără scară)
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   Fig. 38.  Ceramică Babadag III din aşezarea de la Teliţa “Amza”
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Fig.  39.   Ceramică Babadag III din aşezarea de la Teliţa “Amza”
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   Fig. 38.  Ceramică Babadag III din aşezarea de la Teliţa “Amza”
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Fig.  39.   Ceramică Babadag III din aşezarea de la Teliţa “Amza”
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   Fig. 40. Capace de pixidă. Babadag (1, 8), Garvan “Mlăjitul Florilor”(2); Pixide. Babadag (3-5), 
Garvăn “Mlăjitul Florilor” (6), Teliţa “Amza” (7)
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   Fig. 41. Ştanţe pentru decorat ceramică prin imprimare.  Babadag (1, 2, 4, 6); Garvăn 
“Mlăjitul Florilor” (2, 5, 8, 9); Ijdileni Frumuşiţa (7)
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   Fig. 40. Capace de pixidă. Babadag (1, 8), Garvan “Mlăjitul Florilor”(2); Pixide. Babadag (3-5), 
Garvăn “Mlăjitul Florilor” (6), Teliţa “Amza” (7)
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   Fig. 41. Ştanţe pentru decorat ceramică prin imprimare.  Babadag (1, 2, 4, 6); Garvăn 
“Mlăjitul Florilor” (2, 5, 8, 9); Ijdileni Frumuşiţa (7)
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   Fig. 42.   Ace - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (1-3); Babadag (4); Cârlig pescuit - Garvăn 
“Mlăjitul Florilor” (5); Brăţări - Babadag (6, 8); Siliştea “Popina “ (7);  Nasturi, butoni - 
Garvăn “Mlăjitul “Florilor” (9, 10); Babadag (11, 14); Satu Nou “Valea lui Voicu” (15);  

Pandantive - Babadag (17, 19); Garvăn “Mlăjitul Florilor” (18); Verigă - Babadag (13); Foiţă 
tablă - Babadag (12); Daltă -Babadag (16); Vârf sageată - Babadag (20)
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   Fig. 43.  Cuţite - Babadag (1, 3, 6, 7), Garvăn “Mlăjitul Florilor” (2, 4, 5); 
Seceri - Babadag (8, 9), Garvăn “Mlăjitul Florilor” (10)
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   Fig. 42.   Ace - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (1-3); Babadag (4); Cârlig pescuit - Garvăn 
“Mlăjitul Florilor” (5); Brăţări - Babadag (6, 8); Siliştea “Popina “ (7);  Nasturi, butoni - 
Garvăn “Mlăjitul “Florilor” (9, 10); Babadag (11, 14); Satu Nou “Valea lui Voicu” (15);  

Pandantive - Babadag (17, 19); Garvăn “Mlăjitul Florilor” (18); Verigă - Babadag (13); Foiţă 
tablă - Babadag (12); Daltă -Babadag (16); Vârf sageată - Babadag (20)
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   Fig. 43.  Cuţite - Babadag (1, 3, 6, 7), Garvăn “Mlăjitul Florilor” (2, 4, 5); 
Seceri - Babadag (8, 9), Garvăn “Mlăjitul Florilor” (10)
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   Fig. 44. Cuţite - Orgame (1, 2); Cârlig pescuit - Orgame (3); Vârfuri săgeti - Orgame (4, 5); 
Topor plat cu aripioare - Teliţa “Amza” (6)
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   Fig. 45. Fibule - Babadag (1, 8); Revărsarea “Dealul Tichileşti” (2, 3); Ostrov “Durostorum” (4); 
Izvoarele (5, 6); Enisala (7); Revărsarea “Cotul Tichileşti” (9) 

1

2

3

4
5

6
7

8
9

139138 Gabriel JUGĂNARU Cultura Babadag



   Fig. 44. Cuţite - Orgame (1, 2); Cârlig pescuit - Orgame (3); Vârfuri săgeti - Orgame (4, 5); 
Topor plat cu aripioare - Teliţa “Amza” (6)
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   Fig. 45. Fibule - Babadag (1, 8); Revărsarea “Dealul Tichileşti” (2, 3); Ostrov “Durostorum” (4); 
Izvoarele (5, 6); Enisala (7); Revărsarea “Cotul Tichileşti” (9) 
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Fig. 46. Frec toare râşniţă 
- Garvăn “Mlăjitul Florilor” (11-14); Gresii - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (15, 16, 20); Topor - 
Garvăn “Mlăjitul Florilor” (17); Lustruitoare ceramică - Babadag (18, 19, 21, 22)

Lame silex - Babadag (1-4, 6-7,  9, 10), Garvăn “Mlăjitul Florilor (5, 8); ă    Fig. 47.   Capace de cuptor - Babadag (1-2); Lingură - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (3); Vetre 
portabile - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (3, 4); Calapod - Babadag (5); Vas miniatural pandantiv 

(6); Valvă tipar - Babadag (7); Lingură - Gărvan “Mlăjitul Florilor” (8) 
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Fig. 46. Frec toare râşniţă 
- Garvăn “Mlăjitul Florilor” (11-14); Gresii - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (15, 16, 20); Topor - 
Garvăn “Mlăjitul Florilor” (17); Lustruitoare ceramică - Babadag (18, 19, 21, 22)

Lame silex - Babadag (1-4, 6-7,  9, 10), Garvăn “Mlăjitul Florilor (5, 8); ă    Fig. 47.   Capace de cuptor - Babadag (1-2); Lingură - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (3); Vetre 
portabile - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (3, 4); Calapod - Babadag (5); Vas miniatural pandantiv 

(6); Valvă tipar - Babadag (7); Lingură - Gărvan “Mlăjitul Florilor” (8) 
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   Fig. 48.  Mânere - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (12, 4); Babadag (3, 6); Jeton - Babadag (5); 
Maciucă - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (7)
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  Fig. 49.  Vârfuri de săgeţi - Babadag (1, 2, 4-6); Garvăn “Mlăjitul Florilor” (3); Plantatoare 
- Babadag (7-8); Garvăn “Mlăjitul Florilor” (9); Străpungătoare - Garvăn “Mlăjitul Florilor” 

(10-12); Răzuitoare - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (13-14); Pandantive - Babadag(15, 19), 
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   Fig. 48.  Mânere - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (12, 4); Babadag (3, 6); Jeton - Babadag (5); 
Maciucă - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (7)
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  Fig. 49.  Vârfuri de săgeţi - Babadag (1, 2, 4-6); Garvăn “Mlăjitul Florilor” (3); Plantatoare 
- Babadag (7-8); Garvăn “Mlăjitul Florilor” (9); Străpungătoare - Garvăn “Mlăjitul Florilor” 

(10-12); Răzuitoare - Garvăn “Mlăjitul Florilor” (13-14); Pandantive - Babadag(15, 19), 
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   Fig. 50.  Psalii - Babadag (1-8), Siliştea “Popina” (9), Garvăn “Mlăjitul Florilor” (10),
Niculiţel “Cornet” (11-12)
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