Observaţii asupra originii şi circulaţiei obiectelor de bronz în aria culturii Coslogeni
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Abstract: Culture Coslogeni during its evolution is a synthesis of eastern, Danubian and north-Balkanic
cultural elements. This is due, firstly, to the geographical area of spread of communities, on both sides of
Danube, a natural circulation way of cultural products on the west-east direction, but also north-south. In whole,
the communities of Coslogeni culture were more receivers and not producers of metal goods. The small number
of discovered bronzes and the type of pastoral-agricultural society are not evidences of the existence of artisans
in metal, who could create a production center in true sense of the word, as in neighboring lands. The origin of
the bronze pieces found in the bottom of the Lower Danube, suggests the existence of an area of transit of these
goods, integrated in the economic and interregional cultural system of the time.
Rezumat: Cultura Coslogeni reprezintă pe parcursul evoluţiei sale o sinteză a elementelor culturale
răsăritene, dunărene şi nord-balcanice. Acest aspect se datorează, în primul rând, ariei geografice de răspândire a
comunităţilor, de-o parte şi de alta a Dunării, cale naturală de vehiculare a produselor culturale pe direcţia vestest, dar şi nord-sud. În ansamblul lor, comunităţile culturii Coslogeni au fost mai mult receptoare şi nu
producătoare de bunuri metalice. Numărul mic de bronzuri descoperite şi tipul de societate pastoral-agricolă nu
constituie dovezi care să ateste existenţa unor meşteri în metal, care să creeze un centru de producţie în
adevăratul sens al cuvântului, cum este cazul ţinuturilor învecinate. Originea pieselor de bronz descoperite în
sectorul inferior al Dunării de Jos sugerează existenţa unei zone de tranzitare a acestor bunuri, integrată
sistemului economic şi cultural interregional al epocii.
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