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Celmai mare depozit din Europa detopoare din cupru, 

cu vechimea de 6500 de ani, a fostdescoperitîn 

Dobrogea Sudică 

 deConf. univ. dr. George V Grigore  

Undepozitpreistoricde topoare din cupru, cu vechimea de 6.500 de 

ani (celmai mare depozit de obiecte de acest tip, găsitîn Europa 

pânăacum) a fostdescoperitînSilistra, înnord-

estulBulgariei.Silistra sau Dârstor (română Dârstor, bulgară Silistra,  

latină Durostorum, turcă Silistre) este un oraș port la Dunăre. Este 

central administrativ al Regiunii Silistra și unul din 

celemaiimportanteorașe din regiuneaistorică Dobrogea și din Cadrilater. 

Orașul a aparținut ȚăriiRomânești întimpullui MirceacelBătrân, 

probabilși al lui Vlad Țepeș pentruscurtăvreme, a fostanexat 

de România după al DoileaRăzboiBalcanic. A fost parte componentă a 

României din 1913, pânăîn 1940, când a 

fostreturnatBulgarieiînurma Tratatului de la Craiova, tratatimpus de 

Puterile Centrale. Dârstor reprezintă, de asemenea, 

origineadenumiriicartieruluibucureștean Dristor, acestaaflandu-se 

perutacătre Dobrogea de Sudși implicit 

cetatea Dârstorului înmomentulcreării sale.Uneltele-arme au 

fostdescoperiteîntâmplatorînanul 2013, de cătrefermierilocali, la o 

adâncime de aproximativ 1 metruîn sol. Deasupradepozitului de unelte-

arme era așezată o rocă de calcar înformă de ou, precumșifragmente de 

vase ceramice (ceramica era dintr-o perioadămaitârzie, din 

EpocaFierului).Descoperireaacestorartefactepreistorice din 

EpocaBronzului a fostînsăanunțatăpentru prima datăacumcâtevazile, 

printr-o expozițieorganizată de Muzeul Regional de Istorie din 
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Ruse.Depozitulpreistoricconțineun total de 22 de unelte-arme (18 

topoare plane și 4 ciocane-topor), cu o greutatetotală de 11,629 

kilograme. Uneltele-arme au fostdatate ca fiind din perioada 4.500 - 

4.200 î.Hr. și au fost fabricate dintr-un aliaj cu conținutridicat de cupru 

care a fostturnatînforme. „Acestdepozit de unelteestecelmai mare de 

acest tip descoperitîn Europa pânăacum. Este o mărturie a 

dezvoltăriitehnologiei de fabricație a celeimaivechimetalurgii din 

istoriaomenirii.Artefactele nu au aproapenicio urmă de utilizare, 

deciputempresupunecă nu au fostdestinatescopurilor practice, ci au 

fostutilizate ca o dovadă a statutului social al deținătoruluisau au 

fostfolosite ca mijloace de schimb”, au precizatmuzeografii, care nu 

excludposibilitatea ca uneltele de cuprusă fi fost fabricate 

înuneledintremarilecentre de prelucrare a metalelor din 

perioadacivilizațieipreistorice de pecoasta de vest a MăriiNegre, din 

zonele Varna, DurankulakșiSozopol de astăzi. 

Constituindu-se încelmai mare depozit de obiecte de acest tip, 

găsitîn Europa pânăacum, depozituldescoperitpoatereprezentași o 

depunereritualică.Unul din argumenteesteșifaptulcăacesteartefacte nu au 

fostfolositeniciodată, ci au fost create cu o anumedestinație, prestabilită 

(posibilofrandă).  

 

Surse: hartacomorii.blogspot.com 
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