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Teliţa-Celic Dere - a settlement complex from the sixth - third century BC in the northern Dobrogea. 
The research results of Romanian-Polish archaeological mission conducted in the years 2008–2015

In the northern Dobrogea, about 80 km from the former Greek colony Orgamé and about 20 km from the Danube river crossing, near today’s town 
Isaccea, close to the ford on the Celic river, there is a settlement complex Teliţa-Celic Dere, dated to the sixth - third century BC. It includes a biritual 
cemetery with barrows and flat graves as well as a settlement located in the immediate vicinity. Another settlement was situated at a distance 
of about 4 km from the ford, near the place where today there is a monastery Celic Dere. According to G. Simion (a discoverer of that site), the 
discussed settlement complex included also a fortified village situated on the Edirlen hill (about 2 km from the complex), on the south bank of the 
Celic river. The Teliţa-Celic Dere settlement complex is a complex of special significance for the northern Dobrogea, where local elements overlap 
i.e. the remains of the Babadag culture, the traces of the population identified with the Thracians / Getae, the Scythian impact and the impulses 
of the Greek colonies located at the Black Sea.

key words: Dobrogea, Teliţa-Celic Dere, Iron Age, biritual cemetery, barrows, destructive burials

Submission: 16.06.2015; acceptance: 03.11.2015

Sytuacja kulturowa w rejonie dolnego Dunaju w VI wieku 
p.n.e. była bardzo złożona. Lewy brzeg rzeki był zamieszkany 
przez Scytów, prawy zasiedlała m.in. ludność schyłkowej fazy 
kultury Babadag. Na zachodnich wybrzeżach Morza Czarne-
go funkcjonowały kolonie greckich polis – Callatis1; kolonia 
miasta Heraclea Pontica oraz kolonie Miletu – Tomis2, Histria, 
znajdująca się w sąsiedztwie dzisiejszej osady Istria, jud. Con-
stanţa, i wreszcie usytuowana najbliżej delty Dunaju – Orga-
mé/Argamum, położona w pobliżu dzisiejszej wioski Jurilovca, 
jud. Tulcea (Z. Archibald 2010, tam wcześniejsza literatura). 
Istnienie dwóch światów – scytyjskiego na północy i helleń-
skiego na wybrzeżach nadczarnomorskich oraz ich wzajemne 
relacje pozwalają zrozumieć znaczenie kompleksu osadnicze-
go Teliţa-Celic Dere, jud. Tulcea, położonego na północnym 
brzegu rzeki Celic, w północnej Dobrudży (ryc. 1: 1).

Herodot, opisując wyprawę króla Dariusza przeciw Scy-
tom wspomina, że perski władca nakazał wznieść „most na 
wąskim miejscu rzeki, gdzie ujścia Istru się dzielą”, w odle-
głości dwóch dni żeglugi od morza w górę Dunaju (Herodot, 

1 Obecnie Mangalia, jud. Constanţa.
2 Obecnie Konstanca, jud. Constanţa.

Dzieje, IV, 90). Wzmiankowane przez Herodota „wąskie miej-
sce rzeki” to najprawdopodobniej okolice dzisiejszej miejsco-
wości Isaccea, jud. Tulcea. W czasach rzymskich znajdowała 
się tam baza floty Classis Flavia Moesia i potężna twierdza – 
Noviodunum3 (G. Webster, H. Elton 1998, s. 162–165). Rejon 
Isaccea był najbardziej sposobnym miejscem do przeprawy 
przez dolny Dunaj, ponieważ w okolicy znajdowały się jezio-
ra osuszone dopiero w drugiej poł. XX w. Lądowa droga łą-
cząca Orgamé (a zatem i kolonie położone dalej na południe) 
ze wspomnianą przeprawą, biegła wzgórzami Niculiţel, a jej 
przebieg wyznaczają kurhany, które miejscowa ludność sypała 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych, zapewne po to, by zazna-
czyć zwierzchność nad danym terenem. Z uwagi na ukształto-
wanie terenu i obecność nieuregulowanych cieków wodnych 
był to szlak najbardziej dogodny dla wozów i koni (V. Sîrbu, 
D. Stefan, M.-M. Duţescu 2008, s. 204–206). Tędy zapewne 
zmierzał Dariusz ku mostowi na Dunaju podczas wzmian-
kowanej wyżej wyprawy przeciw Scytom. Właśnie przy opi-

3 Jakkolwiek ta wzmiankowana m.in. przez Ptolemeusza nazwa 
jest typowa dla toponimów celtyckich, to na terenie Dobrudży nie 
stwierdzono śladów osadnictwa kultury lateńskiej.
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Ryc. 1. Kompleks osadniczy Teliţa-Celic Dere. 1 – położenie stanowisk; 2a, 2b – hipotetyczne drogi biegnące przez kompleks Teliţa-Celic 
Dere. Rys. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

Abb. 1. Siedlungskomplex Teliţa-Celic Dere. 1 – Lage der Fundstellen; 2a, 2b – durch den Komplex Teliţa-Celic Dere führende hypotheti-
sche Straßen. Zeichn. D. Ştefan, M.-M. Ştefan 
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Ryc. 2. 1 – kompleks osadniczy Teliţa-Celic Dere. Widok od południa. Fot. D. Ştefan, M.-M. Ştefan. 2 – kompleks osadniczy Teliţa-Celic 
Dere. Widok od północy. Fot. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

Abb. 2. 1 – Siedlungskomplex Teliţa-Celic Dere. Südansicht. Fot. D. Ştefan, M.-M. Ştefan. 2 – Siedlungskomplex Teliţa-Celic Dere. Nordan-
sicht. Fot. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

sywanym szlaku, około 80 km od Orgamé i około 20 km od 
przejścia przez Dunaj, tuż przy brodzie na rzece Celic, znaj-
duje się kompleks osadniczy Teliţa-Celic Dere, obejmujący 
birytualne cmentarzysko z grobami kurhanowymi i płaskimi 
rozlokowanymi na stoku wzniesienia oraz położoną w bezpo-
średnim sąsiedztwie4 osadę, której chronologia w znacznym 
stopniu pokrywa się z datowaniem nekropoli (ryc. 1, 2). Ko-
lejna osada znajdowała się w odległości około 4 km od brodu, 
w pobliżu miejsca, gdzie dziś wznosi się monastyr Celic Dere. 

4 Obecne szacunki wskazują, że kraniec osady znajdował się 
ok. 300 m od najbliższych kurhanów, jednak jej granica nie została 
uchwycona podczas badań wykopaliskowych.

Zdaniem G. Simiona, w skład omawianego zespołu osadnicze-
go wchodziła także ufortyfikowana osada położona na odle-
głym o około 2 km (1,5 km w linii prostej) wzgórzu Edirlen, 
na południowym brzegu rzeki Celic, niedaleko jej ujścia do 
rzeki o nazwie Teliţa (ryc. 1: 2a, 2b; 2: 2; 3: 1). Zespół osadni-
czy Teliţa-Celic Dere to kompleks o wyjątkowym znaczeniu 
dla północnej Dobrudży, gdzie nakładają się elementy lokal-
ne – pozostałości kultury Babadag, a następnie ślady ludności 
identyfikowanej z Trakami/Getami, oddziaływania scytyjskie 
i impulsy płynące z greckich kolonii nad Morzem Czarnym.

Omawiane stanowisko znajduje się na terenach leśnictwa 
Niculiţel, nad doliną rzeki Celic, w kompleksie leśnym o po-
wierzchni ponad 4000 ha, w oddaleniu od sieci dróg i zabu-
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Ryc. 3. Usytuowanie kompleksu osadniczego Teliţa-Celic Dere w ujęciu fizjograficznym.  1a – mapa wysokościowa. 
Rys. D. Ştefan, M.-M. Ştefan. 1b – analiza widoczności. Rys. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

Abb. 3 Lokalisierung des Siedlungskomplexes Teliţa-Celic Dere aus physiografischer Sicht. 1a – Höhenkarte. Zeichn. 
D. Ştefan, M.-M. Ştefan. 1b – Analyse der Sicht. Zeichn. D. Ştefan, M.-M. Ştefan
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Ryc. 4. Teliţa-Celic Dere, nekropola. Kurhan T44. Rzut poziomy i profil. Rys. M.-M. Stefan, M. Constantin
Abb. 4. Teliţa-Celic Dere, Nekropole. Hügelgrab T44. Grundriss und Profil. Zeichn. M.-M. Stefan, M. Constantin
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Ryc. 5. Teliţa-Celic Dere, nekropola. Kurhan T44. 1 – położenie kości kończyn dolnych wraz z wyposażeniem pozaceramicznym. Fot. V. Sîr-
bu. 2 – widok na kurhan po wyeksplorowaniu grobu centralnego. Fot. V. Sîrbu

Abb. 5. Teliţa-Celic Dere, Nekropole. Hügelgrab T44. 1 – Lage der unteren Extremitätenknochen samt der nicht keramischen Ausstattung. 
Fot. V. Sîrbu. 2 – Blick auf das Hügelgrab nach der Freilegung des Zentralgrabes. Fot. V. Sîrbu
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Ryc. 6. Teliţa-Celic Dere, nekropola. Kurhan T44, inwentarz grobu 1. 1 – żelazny akinakes; 2–8 – brązowe groty strzał (wybór), 9–13 – ce-
ramika wykonana przy użyciu koła garncarskiego; 14, 15 – ceramika lepiona ręcznie. Ryc. C. M. Istrate

Abb. 6.  Teliţa-Celic Dere, Nekropole. Hügelgrab T44, Grabinventar 1. 1 – eisernes Acinaces; 2–8 – bronzene Pfeilspitzen (Auswahl), 9–13 – 
scheibengedrehte Keramik; 14, 15 – handgemachte Keramik. Zeichn. C. M. Istrate



276

Ryc. 7. Teliţa-Celic Dere, nekropola. Kurhan T44, inwentarz gro-
bu 2. 1 – nóż żelazny; 2, 3 – brązowe groty strzał (wybór), 
4a, b – paciorek bursztynowy; 5 – ceramika wykonana przy 
użyciu koła garncarskiego. Ryc. C. M. Istrate; 6 – fragment 
kości czołowej z widocznym śladem trepanacji. Fot. A. So-
ficaru

Abb. 7. Teliţa-Celic Dere, Nekropole. Hügelgrab T44, Grabinventar 
2. 1 – Eisenmesser; 2, 3 – bronzene Pfeilspitzen (Auswahl), 
4a, b – Bernsteinperle; 5 – scheibengedrehte Keramik. Abb. 
C. M. Istrate; 6 – Stirnbeinfragment mit sichtbarer Trepa-
nationsspur. Fot. A. Soficaru

dowań. Najbliższa osada, złożona z kilku domostw i wznie-
sionego w pierwszej połowie XIX w. monastyru Celic Dere, 
jest położona w odległości około 4 km. W rejon stanowiska 
prowadzą jedynie leśne, nieutwardzone drogi i ścieżki wyko-
rzystywane do zwózki drewna oraz do transportu uli rozkła-
danych na czas kwitnięcia drzew. Na terenie nekropoli znajdu-
je się las lipowo-bukowo-dębowy, utrudniający identyfikację 
kurhanów. Drzewa porastające osadę były wycinane od poło-
wy pierwszej dekady XXI w. i obecnie teren ten jest pokryty 
zaroślami i niewielkimi samosiejkami. Kompleks osadniczy 
Teliţa-Celic Dere był badany u schyłku XX w. przez G. Simio-
na, ówczesnego dyrektora Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
Tulcea (obecnie Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă 
Simion – ICEM Tulcea), a od 2008 roku przez rumuńsko-pol-

ską ekspedycję archeologiczną pod kierownictwem V. Sîrbu 
z Muzeul Brăilei „Carol I”5.

5 Badania ekipy polsko-rumuńskiej rozpoczęły się w 2008 r. 
i prowadzono je corocznie, z wyjątkiem sezonu 2010, kiedy to strona 
polska nie mogła uczestniczyć w pracach terenowych. Zespół badawczy 
został utworzony na mocy umowy zawartej między ICEM Tulcea, 
Asociaţia de Studii pentru Arheologie Funerară, Muzeul Brăilei i SC 
Digital Domain SRL Bucureşti a Uniwersytetem Rzeszowskim (UR). 
W kolejnych latach w pracach wykopaliskowych i nieinwazyjnych 
badaniach rozpoznawczych brali udział m.in. studenci i doktoranci 
Instytutu Archeologii UR oraz doktoranci Uniwersytetu „Vasile Pârvan” 
z Bukaresztu i Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Pragniemy wyrazić wdzięczność 
licznemu gronu wolontariuszy, głównie z Instytutu Archeologii UR, 
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Ryc. 8. Teliţa-Celic Dere, nekropola. 1 – kurhan T47, rzut poziomy; 2 – kurhan T48, rzut poziomy. Rys. M.-M. Stefan, M. Constantin
Abb. 8. Teliţa-Celic Dere, Nekropole. 1 – Hügelgrab T47, Grundriss; 2 – Hügelgrab T48, Grundriss. Zeichn. M.-M. Stefan, M. Constantin

Ryc. 9. Srebrna ozdoba znaleziona na osadzie Edirlen. Fot. T. Boch-
nak

Abb. 9.  In der Siedlung Edirlen gefundener Silberschmuck. Fot. T. 
Bochnak

Zadaniem zespołu V. Sîrbu jest inwentaryzacja wcześniej 
eksplorowanych założeń grobowych wraz z określeniem ich 
wymiarów, lokalizacja wspomnianych założeń na planie zbior-
czym, identyfikacja starszych wykopów oraz ewentualnie eks-
ploracja nielicznych grobów niezbadanych przez G. Simiona. 
Kolejnymi celami ekipy rumuńsko-polskiej są:

 – analiza przemian obrządku pogrzebowego i zróżnicowania 
architektury grobowej na cmentarzysku Teliţa-Celic Dere;

 – ustalenie relacji przestrzennych i chronologicznych między 
wspomnianą nekropolą i osadą (bądź osadami);

ale też studentom Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
pracownikom Muzeum-Zamku w Oświęcimiu i Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Bez ich pomocy badania byłyby prowadzone na znacznie 
mniejszą skalę, a uzyskane wyniki - skromniejsze.

 – analiza relacji kulturowych społeczności użytkującej zespół 
osadniczy Teliţa-Celic Dere;

 – analiza funkcjonowania zespołu osadniczego w kontekście 
środowiska naturalnego.

Na cmentarzysku o powierzchni około 3,5 ha odkryto do-
tychczas 137 grobów szkieletowych i ciałopalnych, 86 kurha-
nów, 25 pobocznych pochówków podkurhanowych, skromnie 
wyposażonych i zlokalizowanych poza centralną partią nasypu, 
a także 26 grobów płaskich. W grobach szkieletowych zmarli 
spoczywali na wznak lub na boku, z głowami skierowanymi 
w różne strony. Wśród grobów ciałopalnych wyróżniono po-
chówki jamowe i popielnicowe, niekiedy dodatkowo w ob-
stawach kamiennych. Groby ciałopalne występowały głównie 
w południowej i wschodniej części cmentarzyska i zasadniczo 
są charakterystyczne dla młodszej fazy użytkowania nekropoli. 
Wśród wspomnianych 86 kurhanów, w 38 przypadkach zare-
jestrowano szkieletowy pochówek centralny, w 8 – ciałopalny. 
Aż 30 kurhanów było pozbawionych szczątków ludzkich, a w 10 
przypadkach zachowana dokumentacja nie pozwala na okre-
ślenie obrządku pogrzebowego. Obecny stan rozpoznania nie 
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy nekropola została 
przebadana w całości. Relatywnie niewielka liczba odkrytych 
grobów płaskich jest zapewne wynikiem metody badawczej 
G. Simiona, który koncentrował się na eksploracji kurhanów, 
z reguły pozostawiając in situ znaczne części architektury gro-
bowej. Pełne wyniki badań G. Simiona nie zostały opubliko-
wane; znane są jedynie cząstkowe dane (G. Simion 1992; 1995; 
1996; 2000; 2003; 2005; R. Topoleanu et alli 2007, s. 47, 48, 60, 
61; Tabl. X, XI; C. Micu, S. Ailincăi, F. Mihail 2008, s. 22–25). 
Wiadomo, że podczas badań prowadzonych u schyłku XX w. 
natrafiono na kurhany z o średnicy 8–156 m i wysokości do 
około 1 m, nakryte płaszczem kamiennym, niekiedy z dodat-
kową konstrukcją okalającą jamę grobową. Do wznoszenia 
konstrukcji kamiennych wykorzystywano lokalne piaskowce 

6 Badania zespołu polsko-rumuńskiego wskazują, że należy się 
liczyć również z obecnością założeń o mniejszych rozmiarach.



278

Ryc. 10. Teliţa-Celic Dere, osada otwarta. 1 – widok z góry z zaznaczonymi strefami badań geofizycznych oraz lokalizacją wykopu; 2 – stop-
ka kyliksu; 3–6 – „siwa” ceramika toczona; 7–9 – ceramika kuchenna. Fot. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

Abb. 10. Teliţa-Celic Dere, offene Siedlung. 1 – Ansicht von oben mit markierten Zonen der geophysikalischen Forschungen und Lokalisierung 
des Grabungsschnitts; 2 – Fuß einer Kylix; 3–6 – scheibengedrehte Keramik; 7–9 – Küchenkeramik. Fot. D. Ştefan, M.-M. Ştefan
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Ryc. 11. Teliţa-Celic Dere, osada przy monastyrze. 1 – widok z powietrza; 2 – obraz LIDAR z zaznaczoną siatką arową, według której prowa-
dzono badania geofizyczne. Rys. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

Abb. 11. Teliţa-Celic Dere, Siedlung am Kloster. 1 – Luftbild; 2 – LIDAR-Bild mit dem markierten Ar-Raster, auf dessen Grundlage die geo-
physikalischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Zeichn. D. Ştefan, M.-M. Ştefan

oraz wapienie pochodzące z nieodległych złóż. Groby płaskie 
były zlokalizowane głównie w południowej części nekropoli. 
Część z nich była pozbawiona inwentarza, jednak wyposaże-
nie pozostałych pochówków wskazuje, że są one współczesne 
grobom kurhanowym. Wśród materiałów7 pozyskanych na 
cmentarzysku znajdują się m.in. akinakesy, brązowe trójlist-
ne groty strzał, żelazne groty włóczni oraz elementy uprzęży. 
Badania nekropoli zaowocowały ponadto znaleziskiem brązo-
wej zapinki typu Glasinac oraz brązowych przedmiotów trój-
listnych, identyfikowanych przez G. Simiona jako części strzał8 
(G. Simion 1977, s. 55; 2000, s. 82; ryc. 10: 1, 2). Materiał cera-
miczny jest reprezentowany przede wszystkim przez naczynia 
typowe dla kultury Getów, wykonane ręcznie lub przy użyciu 
koła garncarskiego oraz przez greckie amfory. Zidentyfikowano 
m.in. amfory z Lesbos i Samos, datowane na około 500 r. p.n.e. 
(E. Teleagă 2008, s. 49, Tabl. 102/5, 192/10–12) oraz amfory 
z Thassos i Chios z drugiej połowy V stulecia p.n.e. (G. Si-
mion 2000, s. 71). Schyłek użytkowania nekropoli wyznacza 
m.in. znalezisko rodyjskiej amfory ze stemplem, której chro-
nologię określono na ostatnią ćwierć III w. p.n.e. (G. Simion 

7 W  pracach G.  Simiona nie opublikowano ani jednego 
kompletnego zespołu grobowego. Zabytki, które według M. Irmii 
miały pochodzić z kurhanu 11, należą do inwentarzy dwóch kurhanów 
(M. Irmia 2005, s. 89; Ryc. 1–3).

8 Obecnie sądzi się, że wspomniane przedmioty trójlistne pełniły 
funkcję główek szpil, a także zapewne części naszyjników oraz pasów 
(D. Măndescu 2003).

2000, s. 71). Całość materiału archeologicznego należy dato-
wać na okres między drugą połową VI w. p.n.e. a schyłkiem 
III w. p.n.e., przy czym najwięcej znalezisk zdaje się pocho-
dzić z V stulecia p.n.e. 

Badania zespołu pod kierownictwem V. Sîrbu rozpo-
częły się od analizy położenia stanowiska i określenia jego 
znaczenia względem sąsiednich skupisk osadniczych. Jak za-
znaczono powyżej, uzyskane wyniki wskazywały na istotne 
znaczenie kompleksu osadniczego Teliţa-Celic Dere na szlaku 
łączącym greckie kolonie z miejscem przeprawy przez Dunaj 
w rejonie dzisiejszej miejscowości Isaccea (V. Sîrbu, D. Ste-
fan, M.-M. Duţescu 2008). Analiza przestrzenna wykazała, że 
wzgórze Edirlen było w zasięgu wzroku obserwatora stojące-
go na stokach nekropoli lub w pobliskiej osadzie, natomiast 
wspomniana wyżej kolejna osada, położona w odległości 
4 km od omawianego kompleksu, pozostawała niewidocz-
na (ryc. 3: 2). Osada na wzgórzu Edirlen mogła stanowić 
zarówno etap i punkt orientacyjny na szlaku wiodącym ku 
Dunajowi, jak i na drodze biegnącej wzdłuż wzgórz na linii 
wschód-zachód (ryc. 1: 2a, 2b.)

Badania nieinwazyjne na cmentarzysku obejmowały m.in. 
prospekcje geomagnetyczne i elektrooporowe oraz szczegóło-
wą analizę ukształtowania terenu, która wykazała, że kurhany 
z reguły były wznoszone na niewielkich grzbietach i wynie-
sieniach biegnących w dół stoku, tak by omijała je woda opa-
dowa. Kolejnym etapem projektu były prace wykopaliskowe. 
Ekspedycja rumuńsko-polska przebadała w całości trzy kur-
hany, nr T44, T47 i T48 (oznaczenia według nowej, ustalonej 
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przez siebie numeracji) oraz wytyczyła i wyeksplorowała son-
daże oznaczone jako S33 i S349.

Kurhan T44 był badany w latach 2008–2010 (V. Sîrbu et 
alii 2013). Było to założenie wysokości zaledwie ok. 0,3 m, 
z płaszczem kamiennym o wymiarach ok. 7 × 6,5 m, usy-
tuowane na niewielkim grzbiecie biegnącym w dół zbocza, 
w północnej części nekropoli. W obrębie nasypu kurhanu 
znajdowały się dwa groby. Pochówek główny (nr 1) był ulo-
kowany w jamie o rozmiarach ok. 4 × 2,4 m i głębokości 
ok. 80 cm otoczonej obstawą z kamieni o średnicy ok. 40– 
–50 cm, posadowionych na starożytnym poziomie gruntu 
(ryc. 4: 1, 2; 5: 1, 2). Obstawa miała kształt podkowy o wy-
miarach ok. 5,6 × 5 m, otwartej ku południowemu wscho-
dowi. Kurhan był nakryty płaszczem kamiennym, w obrębie 
którego znajdował się grób nr 2 (ryc. 4: 2; 5: 2). W centralnej 
jamie (nr 1) znajdowały się szczątki dorosłego mężczyzny10 
oraz wyposażenie: na prawo od lewej kości udowej leżał że- 
lazny akinakes o całkowitej długości 47 cm (ryc. 5: 1; 6: 1), 
a na prawo od prawej kości udowej, na powierzchni o wy-
miarach ok. 20 × 36 cm spoczywało 36 brązowych trójlist-
nych grotów strzał (ryc. 5: 1; 6: 2–8). Akinakes należy do typu 
Cozia, rozpowszechnionego szczególnie w Mołdawii (A. Vulpe 
1990, s. 43–40, ryc. 9–12). Trudno jest wskazać ścisłą analo-
gię do okazu z kurhanu T44 z Celic Dere, jednak największe 
podobieństwo wykazują egzemplarze z Bârseşti, jud. Vrancea 
(S. Morintz 1957, s. 219–226; 1959, s. 355–361; 1961, s. 201– 
–207), i Murighiol, jud. Tulcea (E. Bujor 1959a, s. 373–378; 
1959b, s. 325–330; 1961, s. 297–300). Chronologia typu Cozia 
obejmuje V i IV w. p.n.e. (A. Vulpe 1967, s. 58–61; Tabl. XV; 
C. Buzdugan 1976, s. 239–266; V. Vasiliev 1980, s. 78–88; 
Tabl. 10–14). W odległości ok. 1,2 m od stóp zmarłego złożo-
no cienki, płaski blok drobnoziarnistego piaskowca. W jamie 
grobowej (jama 1) znajdowały się ponadto szczątki naczyń 
ceramicznych (ryc. 6: 9–15). Fragmenty ceramiki pochodzą-
ce z minimum siedmiu naczyń znajdowały się też w nasypie 
kurhanu, w okolicach kamieni obstawy i na różnych pozio-
mach wypełniska jamy grobowej pochówka centralnego. Trzy 
z nich (ryc. 6: 12, 14, 15) ulepiono ręcznie (w tym jedno na-
czynie garnkowate), natomiast cztery to formy misowate wy-
konane przy użyciu koła garncarskiego (ryc. 6: 9. 10, 11, 13). 
Na uwagę zasługuje wykonane z szarej gliny cienkościenne 
naczynie w typie lekane, zaopatrzone w poziome ucha i zdo-
bione falistym ornamentem rytym i guzkami na szeroko wy-
chylonym brzegu (ryc. 6: 13). Zbliżone okazy znaleziono na 
stanowiskach w Canlia, jud. Constanţa (D. Măndescu 2010, 
Tabl. 47, M. 19–1) oraz w Ciucurova, jud. Tulcea (G. Simion 
2003a, s. 206; ryc. 13/3). W kurhanie T44 nie natrafiono na 
żadne kompletne naczynie.

Omawiany pochówek główny został naruszony w staro-
żytności (ryc. 4). Śladem tej interwencji jest zwężający się 
ku dołowi wkop w centralnej partii nasypu, wypełniony ka-
mieniami odpowiadającymi kamieniom z płaszcza kurha-
nu i określony jako jama 2. Najpewniej grób został otwarty 
w celu zabrania części ciała zmarłego, bo obecnie w jamie 1 

9 Sondaże były częściowo badane przez V. Sîrbu w latach 2006 
i 2007, przed utworzeniem zespołu z udziałem IA UR.

10 Analizę antropologiczną szczątków kostnych z kurhanu T44 
przeprowadził Andrei Soficaru (Institutul de Antropologie “Francisc 
J. Rainer”).

znajdowały się tylko kości kończyn długich, położone poza 
granicami wkopu, natomiast w jego obrębie nie natrafiono 
na żadne szczątki zmarłego. Oznacza to zapewne, że otwar-
cia kurhanu i wyjęcia części zwłok dokonano stosunkowo 
niedługo po pogrzebie, gdy kości były połączone tkankami 
miękkimi. Należy podkreślić, że opisywany wkop nie miał 
charakteru rabunkowego, bowiem w powstałej wówczas ja-
mie 2 pozostawiono dobrze widoczny akinakes i groty strzał. 
Najprawdopodobniej pierwotnie zmarły spoczywał na wznak, 
z głową skierowaną ku południu, tj. w stronę, gdzie nie było 
kamiennej obstawy.

Jak wspomniano, w kurhanie T44 znajdował się ponadto 
drugi grób, usytuowany poza obstawą kamienną, lecz przy-
kryty płaszczem kamiennym. Był to szkieletowy pochówek 
dziecka w wieku 8–9 lat, złożony głową w kierunku południo-
wym w czworokątnej jamie o zaokrąglonych rogach. Jama 
miała wymiary ok. 2,9 × 1,4 m i głębokość 75–80 cm poniżej 
pierwotnego poziomu gruntu. Szkielet spoczywał w porządku 
anatomicznym, jednak poszczególne kości były zauważalnie 
oddalone od siebie. Być może jest to świadectwo specyficz-
nego sposobu traktowania ciała zmarłego, np. pozostawienia 
go w fazie rozkładu na powierzchni, lub tylko nieznacznie 
przykrytego kamieniami. Po prawej stronie kości czołowej 
zmarłego, w pobliżu szwu wieńcowego znajdował się kolisty 
otwór średnicy 11 mm, interpretowany przez A. Soficaru jako 
ślad po trepanacji (ryc. 7: 6). Krawędzie otworu nie wyka-
zują śladów zarastania (V. Sîrbu et alii 2013, 371, fig.13/h). 
W skład wyposażenia grobu 2 wchodzi niewielki żelazny nóż, 
pięć brązowych trójlistnych grotów strzał, bursztynowy pa-
ciorek oraz fragmenty jednego naczynia wykonanego przy 
użyciu koła garncarskiego (ryc. 7: 1–5). W inwentarzach obu 
grobów z kurhanu T44 brak było importów greckich, które 
pozwoliłyby na precyzyjne określenie ich chronologii, jednak 
opisane tu wyposażenie posiada cechy typowe dla materia-
łów znad dolnego Dunaju i terenów Mołdawii datowanych 
na V w. p.n.e., przy czym akinakes i ceramika wskazują ra-
czej na schyłek tego stulecia.

W latach 2011–2013 przeprowadzono badania kolejnych 
założeń pominiętych podczas prac G. Simiona. Kurhany T47 
i T48 nie wyróżniały się na porośniętym lasem zboczu wzgó-
rza i zostały zidentyfikowane w wyniku badań geofizycznych. 
Kurhan T47 był przykryty płaszczem kamiennym o wymia-
rach 5,8 m × 5 m. Ślady obstawy zachowały się głównie w pół-
nocnej i północno-zachodniej części założenia (ryc. 8: 1). 
W kurhanie nie stwierdzono śladów pochówku, a jedynym 
wyposażeniem były fragmenty naczyń wykonywanych przy 
użyciu koła i lepionych ręcznie, charakterystycznych dla kul-
tury Getów w V i IV stuleciu p.n.e. Materiał archeologiczny 
znajdował się w płaszczu kurhanu. Obiekt nr T48 posiadał 
częściowo zachowany płaszcz kamienny o średnicy 4,8 m, 
a na obwodzie znajdowały się pojedyncze większe kamienie 
obstawy (ryc. 8: 2). Podobnie jak w przypadku wyżej omówio-
nego kurhanu T47, w obiekcie T48 nie stwierdzono śladów 
grobu, ale w kamiennym płaszczu natrafiono na fragmen-
ty naczyń wykonanych przy użyciu koła i lepionych ręcznie 
oraz dwa żelazne noże. Również i w tym przypadku mate-
riał archeologiczny jest typowy dla kultury Getów w V i IV 
stuleciu p.n.e. W północnej Dobrudży możemy wskazać dwa 
cmentarzyska, które częściowo odpowiadają ramom chrono-
logicznym nekropoli Celic Dere. Stanowisko z Isaccea, jud. 
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Tulcea (G. Simion 2003b), stanowi analogię dla grobów ze 
starszej fazy cmentarzyska Teliţa-Celic Dere (VI–V w. p.n.e.), 
a nekropola z Enisala, jud. Tulcea (G. Simion 1971), odpo-
wiada młodszemu stadium (IV–III w. p.n.e.).

W roku 2011 przeprowadzono badania na wzgórzu Edir-
len (V. Sîrbu et alii 2012a; 2012b). Jest to najwyższe wznie-
sienie w okolicy (385 m n.p.m.), sięgające około 285 m nad 
poziom doliny, z dobrym widokiem zarówno na północ, ku 
Dunajowi, jak i na wschód, w stronę jeziora Babadag. Na 
spłaszczony wierzchołek wiedzie tylko jedna droga, nato-
miast zbocza z trzech stron są bardzo strome i trudno do-
stępne. Badania fortyfikacji okalających wzgórze Edirlen 
wykazały, że wał składał się z nieobrobionych kamieni bez 
zaprawy, posadowionych na konstrukcji z belek ułożonych 
poprzecznie i podłużnie do osi fortyfikacji i umocnionych 
ziemią. Nie wiadomo, czy partia szczytowa posiadała dodat-
kową konstrukcję drewnianą. W obrębie badanego odcin-
ka nie stwierdzono śladów zniszczeń. Wewnątrz pierście-
nia wałów założono szereg sondaży, ale pozyskany materiał 
archeologiczny był nieliczny i w przeważającej części mało 
charakterystyczny. Nie natrafiono też na ślady jakichkolwiek 
obiektów. Najprawdopodobniej osada na wzgórzu Edirlen 
pełniła funkcję refugium (V. Sîrbu et alii 2012a; 2012b). Jak 
wspomniano, zdaniem G. Simiona miała tam znajdować się 
osada związana z kompleksem Teliţa-Celic Dere (G. Simion 
2009a). Jak wynika z wcześniejszych publikacji, znalezione 
tam amfory oraz lokalną ceramikę należy datować na V–III w. 
p.n.e. (G. Simion 2009a, s. 169; ryc. 11). Wśród nielicznego 
materiału archeologicznego pozyskanego w 2011 roku uwagę 
zwraca srebrna bransoleta11 z zawijanymi końcami, typowa dla 
środowiska dackiego w II–I w. p.n.e (ryc. 9). Wyniki badań 
ekipy rumuńsko-polskiej wykazują różnice względem usta-
leń G. Simiona odnośnie do chronologii omawianej osady. 
Należy mieć nadzieję, że analiza radiowęglowa próbek drew-
na pobranych z belek stanowiących pozostałości fortyfika-
cji pozwoli w najbliższym czasie na wyjaśnienie tej kwestii.

W latach 2013–2015 prowadzono badania wykopalisko-
we na osadzie sąsiadującej z cmentarzyskiem (ryc. 10: 1). Ich 
celem była weryfikacja ustaleń G. Simiona, który wyróżnił 
dwie fazy osadnicze przedzielone warstwą spalenizny. Starsze 
stadium, z końca VI i początków V stulecia p.n.e. miało się 
charakteryzować współwystępowaniem ceramiki typowej dla 
schyłkowego odcinka kultury Babadag i naczyń spotykanych 
w fazie HaC (G. Simion 1997, s. 238, 239, 246, 247; ryc. 5, 
6), natomiast młodsze stadium miało obejmować materiały 
z końca V i z IV w. p.n.e. (G. Simion 1997, s. 240, 248; ryc. 7, 
8). G. Simion przebadał na osadzie obszar o powierzchni 
około 700 m2, jednak wyniki tych prac zostały opublikowane 
jedynie w bardzo skrótowej formie (G. Simion 1995; 1997). 

Wiadomo, że podczas wspomnianych badań natrafiono na 
paleniska, jamy oraz fragmenty polepy. Prace zespołu V. Sir-
bu nie wykazały istnienia warstwy spalenizny. W niewielkim 
wykopie sondażowym o powierzchni 36 m2 natrafiono na 
jamy (w tym jamę wyłożoną gliną, którą następnie wypalono), 
paleniska, fragmenty amfor z Chios, Lesbos oraz być może 
z Thassos, stopkę greckiego kyliksu z V w. p.n.e. (ryc. 10: 2) 
oraz toczoną ceramikę „siwą” (ryc. 10: 3–6), a także liczne 
fragmenty lokalnej ceramiki kuchennej (ryc. 10: 7–9), zdo-
bionej listwami plastycznymi z dołkami palcowymi oraz ko-
ści ssaków i ryb, jak również pojedyncze spalone ziarna zbóż. 
Chronologia materiałów osadowych pozyskanych w trakcie 
badań w latach 2013–2015 odpowiada datowaniu nekropoli 
i zamyka się w ramach VI/V–III w. p.n.e. Prace wykopali-
skowe na osadzie nie są jeszcze zakończone; przewiduje się 
dalsze badania w kolejnych sezonach. Planowane jest m.in. 
założenie kolejnego wykopu na skraju terasy, tuż nad doliną 
rzeki Celic, gdzie badania geomagnetyczne wykazały znacz-
ną ilość anomalii.

W 2014 roku przeprowadzono serię badań geofizycz-
nych w rejonie osady położonej w sąsiedztwie monastyru 
(ryc. 11), inwentaryzując liczne powierzchniowe znaleziska 
ceramiki, w tym importów greckich. W zebranym materiale 
zidentyfikowano, m.in. fragmenty amfor z Chios, Rodos oraz 
Thassos z V i IV w. p.n.e. Wspomniana osada nie była nigdy 
badana wykopaliskowo. Wprawdzie G. Simion wzmiankował 
obecność ziemnego wału (G. Simion 2003a, s. 213), jednak 
w 2014 r. nie zlokalizowano jakichkolwiek fortyfikacji, czy 
to widocznych z powierzchni ziemi, czy z powietrza.

W świetle dotychczasowych badań, kompleks Teliţa-Celic 
Dere jawi się jako stanowisko kluczowe dla zrozumienia dwóch 
zagadnień ważnych dla rejonu istro-pontyjskiego. Pierwsze, 
to problem zaniku kultury Babadag na terenie Dobrudży, być 
może związany z najazdami ludów ze stepów północnopon-
tyjskich, a także kwestia oddziaływania pierwszych greckich 
kolonii z zachodniej partii Pontus Euxinus i początki kultury 
łączonej z Getami. Drugi węzłowy problem dotyczy przemian 
obrządku pogrzebowego jako odbicia relacji plemion trackich 
z VI–IV w. p.n.e. z ludami północnopontyjskimi. W obrębie 
jednego cmentarzyska zaobserwowano współwystępowanie 
pochówków podkurhanowych i płaskich, zarówno szkieleto-
wych, jak ciałopalnych, a ponadto udokumentowano prak-
tyki naruszania i dekompletowania założeń grobowych oraz 
wkopywania młodszych pochówków.

Plonem prac międzynarodowej ekipy badawczej ma być 
dwutomowa publikacja obejmująca zarówno zweryfikowa-
ne wyniki starszych badań wykorzystujące zachowaną do-
kumentację i materiały dostępne w archiwum ICEM Tulcea, 
jak też rezultaty badań w roku 2008.

11 Ozdoby takie były też noszone jako zawieszki.
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Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ştefan, Dan Ştefan, Tomasz Bochnak

Teliţa-Celic Dere, der Siedlungskomplex aus dem 6.–3. Jh. v. Chr. 
in der nördlichen Dobrudscha. Ergebnisse der 2008–2015 durchgeführten 

Forschungen der rumänisch-polnischen archäologischen Expedition

Zusammenfassung

In der nördlichen Dobrudscha befindet sich ca. 80 km von 
der ehemaligen griechischen Siedlung Orgamé und ca. 20 km 
von dem Donauübergang entfernt, in der Nähe der heutigen 
Ortschaft Isaccea, direkt bei der Furt über den Fluss Celic der 
in das 6.–3. Jh. v. Chr. datierte Siedlungskomplex Teliţa-Celic 
Dere. Der Komplex umfasst das birituelle Gräberfeld mit Hü-
gel- und Flachgräbern, die am Abhang der Anhöhe lokalisiert 
sind, wie auch eine in direkter Nähe gelegene Siedlung, de-
ren Chronologie größtenteils mit der Datierung der Nekro-
pole übereinstimmt (Abb. 1, 2). Die nächste Siedlung befand 
sich ca. 4 km von dem Flussübergang, in der Nähe des Ortes, 
an dem sich heute das Kloster Celic Dere erhebt. Nach der An-
sicht von G. Simion, dem Entdecker der erwähnten Fundstelle, 
umfasste der besprochene Siedlungskomplex auch eine befes-
tigte Siedlung auf der ca. 2 km (in der geraden Linie 1,5 km) 
entfernten Anhöhe Edirlen am Südufer des Flusses Celic, un-
weit seiner Mündung in Teliţa (Abb. 1: 2a, 2b; 2: 2; 3: 1). Der 
Siedlungskomplex Teliţa-Celic Dere war von besonderer Be-
deutung für die nördliche Dobrudscha, wo sich lokale Elemente 
– Überbleibsel der Babadag Kultur, und danach auch die Spu-
ren der mit Thraker/Geten identifizierten Bevölkerung – mit 
den skythischen Einflüssen, wie auch Impulsen seitens grie-
chischer Mittelmeerkolonien vermischten. Laut den neusten 
Einschätzungen legte man auf dem Gräberfeld von der Fläche 

ca. 3,5 ha insgesamt 137 Skelett- und Brandgräber frei; 86 Hü-
gelgräber, 25 Nebenbestattungen in Hügelgräbern außerhalb 
des zentralen Teils der Aufschüttung, und 26 spärlicher aus-
gestattete Flachgräber. In den Körpergräbern lagen die Ver-
storbenen auf dem Rücken oder auf der Seite, und ihre  Köpfe 
waren  in diverse Richtungen gerichtet. Unter den Brandgrä-
bern unterschied man Gruben- und Urnengräber, manchmal 
mit zusätzlicher Steinpackung. Die Brandgräber kamen nur 
im Süd- und Ostteil der Nekropole zum Vorschein und waren 
grundsätzlich für die jüngere Nutzungsphase der Nekropole 
kennzeichnend. Unter den erwähnten 86 Hügelgräbern stell-
te man in 38 Fällen eine zentrale Skelettbestattung, und in 8 
Fällen eine Brandbestattung fest. 30 Hügelgräber beherbergten 
keine Menschenreste, und in 10 Fällen lässt die erhalten ge-
bliebene Dokumentation den Grabritus nicht bestimmen. Bei 
dem heutigen Forschungsstand kann man nicht feststellen, ob 
die Nekropole vollständig erforscht wurde. Die rumänisch – 
polnische Forschungsgruppe hat vollständig drei Hügelgräber, 
Nr. T44, T47 und T48 untersucht (die Bezeichnungen nach 
der neuen Nummerierung), sie hat auch die Feststellungen 
von G. Simion bezüglich des Hügelgrabes Nr. T42, wie auch 
der Sondagen S33 und S34 verifiziert. 

Im Jahre 2011 führte man die Forschungen im Bereich 
der Anhöhe Edirlen durch. Es ist die höchste Erhebung in 



der Gegend (385 m ü. M), sie ragt ca. 285 m über den Tal-
boden hinaus und sichert eine gute Aussicht sowohl nach 
Norden zur Donau, wie auch nach Osten zum Babadag See. 
Die Untersuchung der die Anhöhe umgebenden Fortifikati-
onen konnte belegen, dass der Schutzwall aus unbearbeiteten 
Steinen ohne Mörtel errichtet wurde, die auf einer mit Erde 
befestigten Konstruktion aus längs und quer zur Fortifikati-
onsachse gelegenen Balken lagerten. Es ist nicht klar, ob der 
Giebelteil auch eine Holzkonstruktion besaß. Im Bereich des 
untersuchten Abschnitts wurden keine Zerstörungsspuren 
festgestellt. Innerhalb des Wallrings wurden zahlreiche Son-
dagen angelegt. Das gewonnene archäologische Material war 
jedoch spärlich und man registrierte auch keine Befundspu-
ren. Die Siedlung auf der Anhöhe Edirlen wurde  vermutlich 
als Refugium genutzt. 

In den Jahren 2013–2015 wurden die grabungsmäßigen 
Forschungen in der mit der Nekropole benachbarten Siedlung 
unternommen (Abb. 10: 1). In einer kleinen Sondage, von der 
Fläche 36 m² stieß man auf Gruben (darunter eine mit Lehm 
ausgekleidete und später gebrannte Grube), Herdstellen, Frag-
mente der Amphoren aus Chios, Lesbos und vielleicht auch 
aus Thasos, den Fuß einer griechischen Kylix aus dem 5. Jh. v. 
Chr. (Abb. 10: 2) und scheibengedrehte Keramik (Abb. 10: 3–6), 
wie auch zahlreiche Fragmente der mit plastischen Leisten und 
Fingerdellen verzierten lokalen Küchenkeramik (Abb. 10: 7–9) 
und Knochen von Saugtieren und Fischen. Die Chronologie 
der in den Jahren 2013–2015 gewonnenen Siedlungsmateria-

lien entspricht der Datierung der Nekropole und umfasst das 
6./5.–3. Jh. v. Chr. Die Ausgrabungsarbeiten in der Siedlung 
wurden noch nicht abgeschlossen, und sollen in den nächsten 
Grabungssaisons fortgesetzt werden. 

2014 wurden in der Nähe der mit dem Kloster benach-
barten Siedlung geophysikalische Forschungen durchgeführt 
(Abb. 11), infolge deren zahlreiche Keramikfunde auf der 
Oberfläche, darunter auch griechische Importe, festgestellt 
wurden. 

Im Lichte bisheriger Forschungen hat der  Komplex Teliţa-
Celic Dere eine Schlüsselbedeutung für das Verständnis der für 
die istropontische Region wichtigen Probleme. Es handelt sich 
zuerst um das Schwinden der Babadag Kultur auf dem Gebiet 
von  Dobrudscha, was vermutlich auf die Angriffe der Völker 
aus der nordpontischen Steppe zurückzuführen ist, wie auch 
um den Einfluss seitens der ersten griechischen Kolonien aus 
dem westlichen Teil von Pontus Euxinus und die Anfänge der 
mit Geten verbundenen Kultur. Das zweite Grundproblem be-
trifft die Veränderungen im Bereich des Bestattungsritus, was 
die Relationen zwischen den thrakischen Stämmen aus dem 
6.–4. Jh. und den nordpontischen Völkern widerspiegelt. Im 
Bereich eines Gräberfeldes wurde das gleichzeitige Vorkom-
men der Hügel- und Flachbestattungen, sowohl in Gestalt 
der Skelett- als auch Brandbestattungen beobachtet. Darüber 
hinaus wurde auch festgestellt, dass die Grabanlagen gestört, 
beraubt, und die Bestattungen jüngeren Datums  sogar aus-
gegraben wurden.


