IMPLICATU ALE PATRUNDERII POPlJLA TllLOR STEPICE PENTRU
INCEPUTUL BRONZULUI TIMPURIU IN MUNTENIA

Una din caracteristicile de bază ale spaliului carpato-nistrean a fost permanenta pred i spunere a

grupu ril or culturale de aici spre o interacţiune activă În orice direetie şi sub orice formă cu medii culturale
dilerite'. O Înv i orare a interdependenţelor dintre culturile balcano-dunărene şi masi vel e culturale de stepă
s-a stabilit În perioada eneoliticului final. In acest moment. În aria de răspandire a c ult u r i i Gumelniţa Îşi
fac e apariţia o manifestare culturală total diferită: cultura Cernavodă 1, originea nord-pontică a
p ri ncip ale lor c omun ităţi ale acesteia nep ut ân d ti pusă la Î ndoial ă'- Pătrunderea culturii Ccrnavodă l În

această arie a impins populaţia gumelniţeană În zona de dealuri a Munteniei, aceasta din urmă, formând

aici aspectul cultural B rate�ti' . Astfel, această cultură a populaţiei răsăritene a ocupat Dob rogea, Muntenia

răsăriteană, sud-estul Moldovei, sudull3asarabiei, până În Oltenia (Drăgăneşti-Olt" Cârcca', zona Porţilor
de Fier' şi Bulgaria 7, Având în vedere că ultimele l ocui ri gumelniţene au fost datate cu i m porturi Cucutcni

1\3 ' dar s) i ca la HÎrsova'
, .sub niv elul Cernavodă I era o depunere (cea 40 m) În care ceram ic a
'\
gumelniţc311ă A2 (majorÎtarfl) era amestecată Cli ceramica Cernavodă 1, putem presup une că începuturile
p en etratiei acesteia ar fi pUlut să se petreacă la un orizont c ronolog i c
c u l t uri

coresp u n z

ător fazei 1\3 fi ind

a

Cucutcni.
Pentru materialele de tip C ern a v odft 1 p utem gjsi analogii. îJlsă foarte gcneralc,În spatiul nord

pontic. Acest lucru e ste explicabil dacă avem În vedere că În drumul lor. populaţiile purt"toare ale acestei
c ult u ri

au trecut prin spaţii ocupate de cultura G umt.: l niţa

(ni

un tliycl de dezvoltare

fo a r te

ridicat),

preluâ n d de la acesta o scri e de elemente de civilizaţie.

În acest fel� în spaţiul carpat o-dun ărcan cOl.!xistă ac u m treÎ cercuri cultllrale�: Cucutcni,

Cern avodă I �i al trei lea : cercul culturilor l ocale B ră t cşti . Sale ula. Krivodol-Bubanj. Suplcnec-Bahano
Gumno-l1odrogkercsztur, acesta d in urmă

s farşind

Într-o formă lInilarii: Hissar-stratul inferior. SăJcula

IV. Vajska, Hunyadihalom, Hcrcu lanc II, III, Ch e ile Turiii. Laznany''- Oin ame ste cul culturii Cernavodă
I cu elemente ale acestui cerc a rezultat fenomenul C.crnavlldii III-Boieraz". Acesta

formă spec i i că \-a�ele-sac, ornamentale
f

Cli

cu

l t u ră ,

având ca

brauri În relie f: şi stra c hin i le candate in interior!:;:. apartine

perioadei de tranziţie de la cneolitic la epoca bronzului �i arc o ar i e ceva mai rcslrân�ă decât C c rn avod;l

1. i\ c um. În sudu l Olteniei, Îşi face apariţia un nou aspect cultural. cunoscut sub denumirea dt: aspectul

Celei. Descoperirile de la Celei sunt de tip Ezero: S e b astian \-1orintz ti in d de părere d, ac casta est'c un
grup al populaţiei E /er o, pătruns la nordul Dunării13. Cum cultura Ezero arc la baza sa un puternic fond

Cernavodă III, este fi r esc ca şi as pectul său de la nordul Dunării Srl aibă Lin caracter asemănă tor . Or i zontu l
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Hcrc,dallc-Cheile Turl.ii (respectiv Hissar I-Vaj ska, HUllyadihalom. Lazllany) este primul complex cu
elemente comune şi cu o larg ă răspândire. Orizontul Ccrnavodă III-Bolemz contin e elemente de şoc. care
dw.: la barbarizarea unor intÎnse regiuni. dar �i la adâncirca procesului de unificare culturală: pril 1
:nli1lurarea unor palti cu ! arism e regionalet�. Un asemenea knomen va u�ura transmiterea rapidă pc spaţii
largi a unor bunuri. care vor duce la procesul ele tomlare a culturii Co\ofeni". I.a baza acestei cu l tu ri, pe
lângă cele două grupe ctnice amintite mai
care

vu

j uca un

SU5.

un rol imponant trebuie să-I fi avut şi grupul Celei, grup

rol esential în vehicularea unor bunuri culturale sLld-nordP,

Ajungând în acest punct al expunerii noastre. să ne oprim puţin privirea asu p ra origin ii culturii
Ccrnavodă 11, cultură cu un rol esential În geneza bronzului timpuri u din \'1 unte nia. Ceea ce numim

aSIăzi, in mod ohişnuit. Foltcşti II doar un moment din
Gorodsk-Usatovo". Dar Folteşti II

II i� şi pentru

a

este

ţie un de rivat din etapele mai vechi

ev olu

.

şi componenta de bază din care

se

dezvoltă cultura C ern a v odă

demor.stra originea stcpică a aceste ea avem la di spozi\ic alte puncte de pe teritoriul

Moldovei sau din sud-vestul fostei l.!.R.S.S. (descoperiri Gorodsk-Usatovo1() .

tura Cerna\'odă II (Folteşti 11) re prezint ă

cul

o

În

Câmpia Munteniei.

aparitie bTllscă. put ern ic individualit.ată2I. Aria sa de

fOll1larc treb uie însă căutată in zona guri lor Dumirii. pc un fond mixt (Usatovo). Cernavodă 1, la care

se

adaugă i nl1 uenţe nordice de tip Horodişlea-Erbiceni"- După toată această perioa d ă de ti'ământări, odată
cu pătrunderea culturii Cernav o dă " in Câmpia Muntenie i.

s-a

instaurat o perioadă indelungată de lin işte.

h�i'ată pe un mai solid echilibru tribal�"'. Drept urmare. au luat na�tere mai Illulte cercuri culturale. a căror
a.'icrnănare se datorează elcm c:nt cl 0r ctno-culturale cOllllllle2�. Dintre acestea. ne in ter esează în mod
deosebit ccrcui cultural central penins ll i ar �i e s t-ce ntra l european �i cerclIl cultural \"I!st-pontic. Primul
ar� în su b s tratu l său fondul local en e olit i c iar <.:a strat lIll adaos variabil de elemente nord-pontîce�5.
.

AcestuÎ t:crc, cel mai reprezentativ al perioadei de tratlLiţie. îi atribuim g. rupel e şi culturile: Orlea
Sadol'ec. C clei. COloleni, Haden, K"stolae, V"cedol-"'.
Cercul cullural ves t-ponlic. limila! la Bugeae. sudul \1oldovei. estul Mumeniei, Dobrogea şi
•

nord-eslllll:lulgarici. ar c in compoziţia sa ccle mai llumeroase elemente de or igi ne nord-pontică. Intre cele
doua cercuri culturale. inlr-o zonă tampon. de Întrepătrundere. s-a realizat, cel mai devreme pentru
regiunile nord-balcanice şi dună renc. un cchilibrtl În structura internă a comunităţiloL structura care este

"

:ipccifică penlru epoca bronzului sub toate aspectele}? In aceasta zonă au apărut primele sinteze etnoculturale ale noii epoci. cart: ne apar ulterior, sub forma culturilor sau grupelor culturale Glil13.

ăcni.

Z[lhala. Schl1cckenbcrg. Jigodin. B(lgdane�li �i. eventual. a celor de lip ZimniCea. Cele mai vechi
lllHnifcst'firi ale epocii bronlUllli

se

in scriu in limita (probabil t ar zie)

a

unOf descoperiri de felul celor de

la 7.imnicea:'.�, Mlajee·.... pl! teritoriul care ne interesează. În ceea ce priveşte necropola de la Zimnicea,

. .
...

1':
- ,

P.

Roman. Culfura

COJojeni. Bucureş(l. 1976. r.ll.}.

Jbidem.
Ihido!/JI
D. Her�lu. S. ţvlorintz. P. Ruman. in ,";C/I',

l'

Ihidem.

2:)

Ihidem. notu

2l

S.

22

Ibidem. p.565.

2'

P. Roman. in Sefi',

XXIV.

3.1973. p. .3'Jg.

54.

MorinlL. P. Ruman. op.cit.. p.564.

XXXVII.

1, 19&6,

p.32. I dem

.

in :lc/a JI'JJJ!ifi:!t!Jia. 1. 1980.

1'. Romall, in SC!V, XXXVII, 1. 198(" pJ2.
Ibidem.
,,
'

'
"

Ihidelll
ibIdem, p.32-33.
A. D. Alexandrescu. în Vacia,

XVIII.

1974, r.79 sqq.

1'. �oman. in se/V. XXXVII. 1. 1986. pJO.

79

Pătrunderea populaţiilor stepice

găsim aici un amestec de ele me nte
elemente

meridionale (ceramică),

ori e ntale (Înmormântări cu ocru) şi

de

(obiecte

europene

central

podoabă)'"'
Orig inea culturii Glina are
multe

Încă

asp e c te

nelămurite.

Totuşi, s-a stabilit că Cern�vodă 11 şi

aspe ctul F olteşti Il, evoluat spre o
linie

indep ende ntă

Moldovei

(Folteşti

sudul

În

III)",

sun!

componente de bază pentru formarea
culturii GlinaH. Aceste ele men te s

A

Fig.!. Aria de răspândire a culturii G!ina ( d upă C. Schustcr):
- Teritoriul initial: I3 - Probabilulleritoriu ocupat tn faza clasică;
C Teritoriul ocupat În fal�le finale.
.

au

grefat

pc

fondul

final

al

eneoliticului (cultura Gumelni!a 13 �i

C crn avo d ii

Il;

la

toate

acestea

adălIgandu-se c1emente ale grupelor
culturilor mormintelor tumulare Cli

ocru şi ale c ul t uri i Trichtcrbecher şi poate ale amt(lfel"r sferice". Nu pot fi o m i se aici nici i n fluenţe le
culturii Cernavodă [11 şi ce[c nor d- p ontic e, d,ci Muntenia a fost alimentara period ic cu ele mente
eterogene';! din spaţiile menţionate. Aria de for m are a c ul tu rii Glina este. dupa cât se parc� zona
Illunicipiului Bu c ureşti şi a imprejuril11ilor sfJ le , În faza

sa

clasică ea c\..tinzându-sc spre

vest3;.

/\şczar�[l

G[ina de la (jo\'ora Sat-Runcuri". di n faza a III-a a cuhurii, suprapune o a�el.are C Olofeni : la Id şi la
Ostrovul Corbului''. În acest fel, o perioadă de timp. conmnitiiţilc cOloreni şi Glina au coexista!. Ceea
ce

este Însa remarcabil, este fap tul că pc linia sa estică comunităţile Glina menţin un echilibru defensiv .

.'\cest lucru. credcm că se datorează unei p r e siuni constante. care lnsă, uneori. dă d ovadă de impulsivitate,
a

grup urilor mormintelor tumulare cu ocru. Astfel. un puternic impuls de acest fel parc sir fi avuI loc

imediat după faza GO\ ora Sat-Runeuri", cand. in zona Dobrogei şi de est a M unten i e i au pătruns astld
de comunităţi (mormintele de la Lişcoteanca, pe care N. Haquchc le datează in prima jumătate a

bronzului t i mp u riu şi ie atribuie culturii dc st e pil nord-vest pontice" sau movilelor funer are de la
Ciurbăneşti"'o, Aut orul descoperirilor de la Gurbăncşti le datează pc acestea ca fiind s i ncrone Cu faza final:j
�i
a culturii G l i na .
Cuhura Glina. sub presiunea acestor populaţii de origine nord-pontică, În drumul său spre ves!,
,1

: l1 tor 5 curentul vllcedolian spre nord: in aceste ţinuturi dănd naştere grup elor Mako, Nyrseg, a reactivat

c '� n trcle bronzului tim puriu macedonean, a
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FAl\TANEANU

sim pl i t8tC":;.

A�adar, p ri n pătrunderea populaţiilor stepice în spaţi ul de care ne ocupăm, s-au constituit primele
"protoclvilizJ\ii" �uropct1c4�. Aprecierea pur n egativ ă a ilwaLici triburilor d(: step a reflectă doar unilateral
acest proces. Rezultatul pozitiv al cOl'tactelor active ale celor două comunităţi r;.ollsta într-o originalfl
"decuplare" a c ult urilor balcano-dunărene din culturi cu dC7\ ollare "În interior", În culturi cu dt:zvoltart:
.t'll exterior".

pătrundere a popu J a�iilor step icc nu s-a Căt..:ut Într-un mod uniform şi constant, cxistânci
�i mom ent e de linişte. dar şi momente de impulsivitate. Două par a fi cauzele pri ncipale ale m i graţ iei
stcpieilor în zonele balcano-dunărene: pe de o parte. suprapopularea spaţiilor n ord-po ntice (unde
p ii st oriru l �i creşterea animalelDr luaseră Uil avânt considerabil), iar pc de altă pane, faptul că c ult uri le din
70n3 baicano-dunăreană aj unse seră la un nivel de dezvohare remarcabil, În timp ce comu n ită ti i le nord
pontice necesitau astfel de realizări. Speram că cercetările ult erio are vor aduce o nouă ll!mină În aceaSI"ă
p rob lemă deosebit de c om plexă. lucru care ne-ar face să înţelegem mai bine cOl11plicatul proces al
indoeuropcni7.ării., p ropo rţ ii l e in care ccic trei e1emen(e p ri ncip ale (nord-ponticc. cgeo-anatoliene Ş1
central europene) au contribuit la constituirea bronzului tracic.
Această
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IMPLlCATlON DE LA PF:NETRATION DES POPULATIONS STEPPIQUES,
POUI{ LE DEBUT DE L'ÂGE DU BRONZE ANCIEN EN MUNTENIE
•

RESlJME
L'auteur preseme, cn synthcsc l'appat1 des populatiolls tI'origine nord··steppiques au declenchcmcnt dc,;

phcnomncs qui s'inscrivent dans le cadre de l'âge du bronzc aneien ele Muntcnic. Le premier tlot de ces populations
s'est

constitue sur

le territoire de Munt�nie, dans la civilisatioll C�rnavoda 1 en y remplacant la civilisatiol1 de

Gumelnita l. Le rcsultat du melange de la civilisatiol1 de GumelniVl I avec des clemenrs du cercle culturd HercuJane
Cheile Tur;.-ji est le phcnoene de Ccmavodă III-Boleraz. Le resultat de
Celei (du

ccs

deux phenomenes culturcls et du groupe

sud d'Oltenie) avcc des cJCments du typc Ezero, sera le proces de for m at ion de la c i v il isati on de Cotofeni.

[n ce qui concerne la civilisation de Cernavodă Il, clic {ienl il sa basc un puissant fond Folleşti Il (dont
l'origine steppiquc ne peut pas ctTC en doute). Les elements Cemavodă II et Folteşti II (qui e voluercnt vers une voic
independante au sud de la Moldavie

et au nord-est de

la Muntenic - Folteşti III) sant des clements essentiels dans

la formalion de la civilisation de Glina, Pendant sa phasc initiale, la civilisation de Glina occupa la re gi on du

B uca rest et de ses environs et ensuÎte pendant sa phas� classique, eJle allait s'etendrc vers I'ouest sous
la pression des groupes des tombcaux funerain:s avec d'ocre eu rcmpluryant graducllement les cammunautes Calofen i
de j'Oltenic.
Eu c-ollclusioll, an pcut affirmer que le re5uhat positif de la penetrat ion des populations steppiques reside

lllUllicipc de

dans un originale "decollpage" des

c.ivilisations

balcano-danubiennes en les transfonnant de civilisations avcc un

dcycloppement "a l' i nterieur" dans des civilisations avec un dcveloppemcnt "il l'exterieur".
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