
Despre datarea necropolei neolitice 
de la Cernica 

Prin :';tp:tturilc arheologic<' încqndc în Yara anului 1960, de crtirc dr. doc. 
Gh. Cantacuzino, pc ma h1l lacului C ern ica, ~c urmărea Cl'rcctarca ru inelar l)i:;;cricii 
mănăstirii JezeruF. În prima campanie de srtpături s-au descoperit şi o ~erie de 
morminte din epoca ncol it ic:t:!. 

Datorită importanţei descoperirii ~-a continnat cercetarea complexului fu
nerar şi a resturilor d<' aşcz:u·i 1wolitice aflate în preajmă, pînă în anul 1974. 

În urma săpăturilor f:tcute au fost descoperite în total 369 1normintc. l'n·n 
marele său 1zumi"ir de mormintt", nccropola neohtz"câ de la C:erm:ca t'Ste una chn celr 
mai nutri din ţara noastrâ ~~· cln.ar din aceastâ parte a l;_'uropei. 

Toate monnintclc ncol it icc din cadrul necropolei de la Ccrnica erau de in
humaţie, în gropi simple. 

În funcţie de poziţia ='chclctclor, mormintele se împart în dou{t categorii: 
- ~Iarea majoritate a sclwlctclor (344) ~-au găsit întinse pc spate, cu bra

ţele ~i picioarele în poziţii diferi te. 
- Fn grup nulltmai mic de schelete s-au g{tsit în poziţie chircit{t pc o parte. 
Este c,·iclent crt grupurilt· de morminte amintite datcazrt din dou:t perioade 

clcosc bite şi aparţin unor populaţii cu obiceiuri funerare diferi te. 
Din totalul mormintl'lor, numai la 49 din cele cn ~c1H'l~·te în poziţie întin:-;;1 

pc spate (deci mai puţin dl' l.Y~ 0 ) s-au g{tsit diferite obil'ctl'. In Jon{t din ele ~-an 
depus ofrandc de hran;~l. 

::\mnai în alte d()u:t morminte s-a grtsit ceramică, anuml' în -:\f. 116 un Y<b, 
depus între fcmun·:l. iar in :\1. 265 între corp şi antebraţul drept se aflau cioln1ri 
dintr-un vas·1 . Într-un:t din lucr;\rilc publicate de Gh. Cantacnzino ~!--~ ar{tta c:t 
vasele amintitl' erau din pa='t;t fin{t, de culoare cenuşie, fiind ornamentatc cn ca
neluri". 

În restul mormintelor, din aceeaşi categoric, preYrt!.lltl' cu inn~ntar funerar, 
s-au g{tsit undtl' de piatr:t ~lcfuit~t, unelte de silex şi difl-ritc podoabc6

• 

În prima nwnţimw a descoperirii twcropolci ele l:l Ccrnica, nccropola, alC:t
tuii.{t din mmmintclc cu sclwldt· în poziţie intins{t pc spate, a fo:-;t datat:t în faza 
Bolintincanu a culturii Boian 1 . 

Un argument carl' a stat 1a baza daEtrii amintit(· il constituia faptul crt în 
imediata apropiere a n<'crnpoki -.:e aflau resturi de aşcz;tn· din timpul fazl'i Bolin
tincanu8. 

(eldalte morminte, cu ~clwlctek în poziţie cbirciL"'t, au fost atrilmitc, dl' 
Ch. Cantacuzino, LtZI'i Ciuk~ti a culturii Boiann. 

Pentru el dat:trik fr1cuk ~;\ 1111 poai:t fi pn:-:.l' la indoial:t, ;tr fi f(J:-'1 nt·n·:--ar:l 
('xi:-;knţa in mrJrmink a mwr pit'~r· dt· in\·1·ntar fun<'r:tr, r<'prt'zcntat nu nllm:tJ urm 

31 

https://biblioteca-digitala.ro



podu~t1,c, car(' nu totdeauna sînt specifice pentru o faz;~t :-:au cuHur{t, ci prin Ya~<' <k 
lut ~lr...;, cn fornw şi ornamentt• caraclC'ristin· pentru faza n'spvctiY;'t. ln rcalitatt·, 
dup.'- cum am nwnţion:lt, în cuprinsul necropolci s-aH grt~it Illlmai dourt Yast· (din 
pa.-;t:L finrt, cn decor alcrttnit din caneluri, L"tcînd partv dintr-o catc,u,ori,· cl'r;lmic:"'t 
doetlllH'ntal:"'t începînd din timpul culturii Dt1de~ti şi pînrt la :-:fîr~itul culturii 
Boi;~n), dar nici unul 1m are dt•cor1.1l specific fazei Bolintineanu. 

Atunci se pune problema dacă necropola de la C<·rnica poate fi datată în faza 
Bolint inl'ann a culturii Boian ~au nn, iar daC:t nu, din ce perioad:t datcaz.rt. Po
doaiwl,· grtsit<· în diferite morminte sînt în mod sigur din epoca 1wolitică, deci, 
du~):t pruerea noastrrt, şi necropola datcazrt din acea cpodl.. Obi~·c1in1l nu poate fi 
<bL:tt in cnrsul epocii bronzulni datorit:1 faptului crt, în act'a p(·rioadrt, pe tol tcri
ioriul \tti·ii noastre', în cazul în care q· practica ritul inlmmaţici, cei clc'Cc'claţi cr~m 
a~t·.J:at i in gropile hmcrarc în p(lziţir· chircittt, i:tr nu întin~i pc spatL·, cum sint cck 
JW . ..:tc' .)00 de schdde descoperite la Ct·rnic!. lk asl'nH'tH'a, trebuie aYnt în \·edt·1T 
faptlll c\ Îll zona studiattt mml'lc de lccuin· din timpul culturilor Clina şi Tci 
:;înt puţitw. 

În schimb, se cuvine subliniat c~t în \TCinătatca nccropolei ~int urme din 
cpc~.::t 1H·olitic\, datînd din trei pnioadc deoscl>ite 10 . Cl·a mai veche este 
stat iunl·a din faza Ccrnica a cult urii Dudc~t i, unneaztt, pc acela:-: i loc, as.ezan·a 
din. faza Bolintincanu a culturii Boian; în acl'ca~i zonft ~-au gtt~.;it ş'i unde u'nne de 
lucuirc· de la începutul fazei Giule;;ti a culturii Boian 11 . 

Cind încerc tun să analizfm1 temeinic problema da Utri i cxack a necropole i, 
cuprinzînd mormintele cu scheletele în tin se pe spak, se cnYinc stt ~c~.:~\ tem din el is
cu~it; faza (~iuL.·:;;ti, rcprczcntatrt foarte slab, prin urme dl' locuinţe ~i prin makri
alL·. Prin urmare, este vorba de o comunitatt·, care, în nici l.lll caz., nu ar fi putut 
ajunt::t' ~.rt formeze o necropolCt atît de n1arc, ca întindere ~i ca nnmftr de morminte .. -.. 

HCtmîn sft fie puse în discnţi<' numai celelalte dourt complexe elin epcca nt·o. 
litic't, rcspl'Cti\· connmitrtţilc reprcze!ltate prin aşczzirill' din faza Ccrnica a cultu
rii j)udl·sti ~i cea din faza Bolintincanu a culturii Boian. 

' ' 
J)ac:t \'Olll analiza cu atenţie datele despre intensitatea de locuin' ncolitictt 

din c:tdrul complexului studiat, menţionate in cronicile priYincl rezultatck <tprt
turilor, din perioada cînd s-au efectuat sttpătnrilc de la Ccrnica, ,·om obsl'!-, ;1, in 
1.mcL· cazuri. precizări importante. Într-un studiu puldicat se arrtta ctt in ar; ii i C)(, 1 
si 1962 s-an cerce lat în asezarea Duclesti 5 gropi dl· honlei, iar din asezarea dî~:
tiud din faza Bolintincant~ 10 gropi de'borcki 12 . În :-:.chiml>, in cronica'apttruttt 1n 
19o:'"1 :-:c sul>liniaz.rt ctt la Ccrnica, "în aşezările ncolitice au fost ccrcetatl' altt· rt 
grop~ ck bordeie şi gropi casnice, majoritatea aparţinînd culturii Dudcşti. l'rnw c 
cultttrii Boian, faza I, au fost în 1964 mai rare în zona cercetată. Au fost dczYdite 
intt·,·~ral resturile unei mari construcţii de suprafaţă aparţin în el culturii 1 htdeşt i" I:l, 

iar in cronica ar)ftrut{l în 1966 se arată c[t "in asezarea culturii Dudesti ::>-an ~rtsit 
,.. ' , l.,.l 

boroui de· bordeie si 1nai multe t!TOl)i casnice. In asezarea culturii Boian s-au des-
~ ' L"J J 

coperi t un bordei ~i cîtcYa gropi casnicc" 11 • Din aceste da te rezultft dt în primii 
ani dl· s~tp~tturi s-au cercetat ccya mai multe locuinţe~ din faza Bolintincanu. în 
ra

1
1)0rt cu num~trul celor a11artinînd culturii Dudcsti. In schimb, în anii 196-! si 

' ' . 
lY(J5, Inajoritatca locuinţelor dezvclite datează din timpul culturii Dndc~ti. 
Din pttcatc, din datele menţionate în cronicitc nnn~ttoarc nu rezultă raportul 
nUilL L·ic dintre complexele ele locuire elin timpul celor donft perioade. Oricum 
datt.:le mcntionatc dovedesc cft, în realitate, în cadrul complexului de ascz{tri 
neol it icc de' la Ccrnica, numărul locuintelor din faza Bolintincanu a cult urii lloian 

' 
a fo.-;t mai mare în primele două campanii de săpături, apoi acesta a fost mai mic 
în raport cu Inunărul locuinţelor din faza Cernica. a culturii DtHk~ti. În ~restc 
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co:1a1ţ11 se pune întrebarea de ce trebuie să admitem c{t necropola de la Cernica 
dat·:';t~;"t din timpul fazei Bolintineanu a culturii Boian şi nu din timpul fazei 
Cernica a culturii Dudesti. 

. ' 
Să analizăm, pe rînd, diferitele aspecte ale problemei. 
:-re von1 referi, în primul rînd, la existenţa unei necropole organizate pc un 

teren :-tlcs annmc, corespunzător (din punct de vedere religios) aşez{trii celor vi ils. 
Dacă 11ecropola ar aparţine într-adevăr fazei Bolintineanu atunci ar fi fost 

norn-:.J.l ca şi în fa~-";cle următoare ale culturii Boian să existe necropole similare. 
Pîn~i în prczr:nt, însă, în diferite aşezări Boian se cunosc fie morminte izolate în 
et:i):::- in.-oul lor, fie grupuri, nu prea mari, de mormiate, în marginea lor16 . 

Î ~1 schir:1 b, în aria vecină a culturii Hamangia se găsesc aşezări şi alături de 
ele :: 'cropolcl(~ corespunzătoare17 , alcătuite, d~, obicei, din numeroase morminte. 
Dup:t cun1 se ştie, cultura Hamangia arc o or!r~inc sudică. O origine tot sudicrt arc 
şi c'-.Iltnra DudC'~ti. Ar fi deci nonnal ca pnrt{ttorii ambelor culturi, originare din 
ţinuturi vecine sudice, să aibă unele obicei~1ri ;;.:;emănătoare, specifice ţinuturilor 
de unde au "roit" acele comunităţi. Prin urm_~"-c, existenţa unei necropole organi
zat·: la Cernica era mai firească pentru purt~ttorii culturii Dudcşti, decît pentru cei 
ai, culturii Boian. 

Un alt argument, în acelaşi sens, al apartenenţei necropolei fazei Cernica a 
culturii Dudcşti îl constituie poziţia schclCtelor din cuprin3ul necropolei. După 
cum se ştie, toate mormintele cercetate pînă acum ale purtătorilor culturii Boian 
din cclcblte faze cuprind exclusiv schelete în poziţie chircită. În cazul în care 
nccropola de la Ccrnica ar fi aparţinut fazei Bolintineanu, ar fi fost normal ca si 
5chelctele din cuprinsul ei să fie în poziţie chircită şi nu întinse pc spate. ' 

Rcferindu,-ne din nou la cultura Han1angia, asociind de astă dată originea 
sudic~ a purtătorilor ei cu poziţia întinsă pe spate a scheletelor din cuprinsul 
necropolelor sale18, se pune din nou întrebarea, avînd în vedere originea sudică a 
comunităţilor culturii Dudeşti, dacă nu este firesc să admitem că şi purtătorii 
ci ~u practicat acelaşi obicei funerar al aşezării în mormînt a celor decedaţi în 
poziţie întinsă· pe spate. 

Un element în plus îl constituie observaţiile lui Gh. Cantacuzino, care, 
într-una. din lucrările sale publicate, sublinia o serie de asemănări în privinta 
sch_eletelor în poziţie întinsă pe spate de la Cernica şi cele din necropolele cultu;ii 
Hamangia referitoare la poziţia mîinilor şi picioarelor19 (amintim de exemplu 
0bicciul ca în unele cazuri picioarele celor morţi să fie legat~). 

La îndoielile noastre s~a adăugat, în ultima vreme, un argument important, 
anume acela reieşit dintr-o informaţie verbală primită de la Marian Neagu, care 
cercetează, de mai mulţi ani, complexul din faza Bolintineanu de lîngă satul 
Lunea (jud. Călăraşi). El ne-a informat că a descoperit, în vecinătatea asezării, 
o serie de morminte datate din faza Bolintineanu, cuprinzînd schelete în poziţie 
chircită:!u. Considerăm că nu este posibil ca membrii unor comunităţi strîns în
rudite, din aceeaşi fază de evoluţie a unei culturi (în cazul de faţă a culturii 
Boian) din epoca neolitică, din complexe aflate la maximum 100 km distantă 
una de alta, să practice două obiceiuri funerare deosebite, anume unii să-si îil
groape n1orţii în poziţie întinsă pe spate (la Cernica) şi alţii să-i aşeze în g;oapa 
n1onnîntului, în poziţie chircită (la Lunea), aşa după cum au procedat, subliniem, 
si comunitătile din fazele următoare ale culturii Boian. 
' ' 

Menţionă1n că pînă la descoperirile de la Lunea, în legătură cu faptul că 
mrnmintele din necropola de la Cernica cuprind schelete în poziţie întinsrt pe 
spate, se punea proble1na de ce membrii comunităţilor fazei de la începutul 
culturii Boian în privinţa poziţiei funerare se deosebesc, de aceia din celelalte 
faze ale culturii, în care scheletele sînt în poziţie chircită. Prin descoperirea gru-
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pulni de nwnnintc dt· la Lunea ~c aJtmgt', in prezent, la situaţia norm~1L: c,1 
~i nwrmintdt· din L!za Hulintin('anu ~d cuprind[l schelete in poziţie chircit:'t, ~ .... 
si cl·kblk nwnn i1~tt· din Lt/.t k urm:do~tlt' ale culturii Boian: ~i. in acest c--z. 
;wcropc•b d.· la C··rnica nu mai poate· fi daL\Ut din timpul Ltzci 'Holiniinl;tn"tL ' 

La n·L· artd;•.tt' m;•.i ~us nnn ;tc!;iuga unele clt'mentc in plus. În ~t·Jwr: 1, 
in\'cnt;irul funerar ;d mor:nintdor cu sclwkt(' întinse pe spak, de la C('rr,ict, 
e:-.tc :-ttr:Jc. Intre obiectele gttsi1t' se at"Hi ~i unul ~lpartc. :\'<· rdcrim la acul ('\· 
p:1r lucr;tt din os, care aYca în partea supcrioartt, realizat;\ p1 in crl'q:trt· ~j 
slduirc, o fi~urint1 fcminintt miniaturaltt:! 1• La 1)icsa amintittt, caJml ~i !.'Îtul :--int 

' l., • l' 

rupte din \'t'chimc. ~înii ~înt rcdaţi ca fiind masivi, iar corpul il an· b;it 
in dn·ptnl ~old111·ilor. Figurina dvscristt se aseamăntt foarte mult (duptt cum a ;~n. > 

att-nţia :;;i (~IJ. Cantacuzino) cu figurinelc spu~ifice culturii HamanMia, care c1 ::p 
~;Înt de orihilll' sudict1 22 . ~ublinitm c~t in a~czttriJc din faza Bolintint·amt, înct, ~:u 
s-au <k:-:cofHTit figurint· f('minint· dt· ;tct·:--t tip. lk asenwnc~1. Î1; ;hifd dt· ;~~f;:.ri 
nu ~:e cunr>f' acl' d<' p{u· r(';tli/att' din oa:-:~·. a\'Înd partea supcrioartt cn o ;.:td}

m i t;~, r () i 1 11 ;'\ , l' \" (': i lli al î 11 c li i Jl d (' 1 : ,!.: \iri 11 tt. 111 ~ c h i m b, tol î Il c () m p l t' :\('le ( k ·; :. p 

Ham:::11_i;L :---;lu 1~:-~~;it a:-tfd llt· ::c._:.!:;, l'lTa n· constituie înctt un indiciu in ,,·r>::l 
' l 

c{t llt'nt•poh :--1tieli:tL.t (·.·h' a lll!t'i populaţii de origine sudictl. 
În ;\tril)uit<'a Ci'ltural:t a JH'CICJ)cki trebuie s{t aYcm în \'edtT'' si aitl' c}1, Yi! 

' " clement<·. c:~rt· nu ~c Îl11Îl!w~c în llJormil!tclc purUdorilor culturii Boian. In ;;~:;e] 
1!r· nwlmi11k din fat.·.·lt· urm{ll<';Jrt· nu ~-au gtt~:it ofrandc de bran{t, ca la Cc:rnicL 
~\' ;n;: i n fnim ~i la dt·puncrt ;t în nwrm in tele de la Cernica a unor microlik 
de :-:ilt :\ 2 .. \~tkl dt· m1t'ltc <Il- silex, dt· dimensiuni mici, sînt specifice p~ntn.1 
ntltur;t lh:tk:-;ti, da1· <(' intiiiH·~c rar ~i in unele ast·zrtri elin faza Boliniineanu. 

' , ' 
_\llliiltim ~i hrttţ;ll·iJ<. din Y;;ht· de ~pondylus, folosite pe scară larg:\ ;1tit 

de c;lt rt' )Htlt:lt(J! ii clilturi i llam~mgia~5 cît ~i de membrii comunităţii care a or
t-:aJ1i;clt :;;i tdiliz~1t IH'cropcla de la Ccrnica, în cuprinsul căreia astfe~ de brttţ;tri 
se g;,:-.c::c clli<J:: ~i in nwrminit' de copii::.G. In ;unlwk complexe s-an g;tsit ~i r~,:1-
dantiYc f;tcut<' din co]ţi dt· mistn·ţ:! 7 • 

Crnpînci to:ttc an·~;tc demente, SJWcificc comunităţilor originare din ţ iml
turilc ~mlin· ;dv Pcninsuki Balcanice, :-.intcm îndreptăţiţi să fonnulrun concluzia 
c{t - dnptt p:~rcrca noastrtt · - nccropola de la Ccrnica a fost organizatrl şi Ju]o:-.ittL 
de cf1trc nw111Lrii comunităţii din faza Ccrnica a culturii Dudeşti, iar nu de c:ttre 
aceia ai fazei Bolintincanu a culturii Boian. Drept urmare, este posibil ca ~i 
gn1pnl de monninll' de la Cernica, cuprinzînd ~cheleic în poziţie chirciUi ~ă da
teze, de L:pt, din timpul fazei Bo1intincanu, ~i nn din timpul fazei Ciulc~ti a 
culturii Buian, dHpC1 cum ~.-a crezut pîni"t acum. 
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Sur la datation de !a necropole neoJithique 
de c.ernica 

dr. EUGEN COM S .t1. • 

La necropole neolithique de Cernica - Caldăraru a ete cxa1ninee par le pro
fesscur dr. Gh. Cantacuzino, entre 1960 et 1974. Les resultats obtenus et les con
clusions concernant les vestiges medievaux de l'ancien 1nonasterc de Iezeru ont 
ete publies dans differentes revues specialisees du pays et de l' etranger, y com
pris dans les publications du Musee d'Historie et d' Art de la viile de Bucarest. 
Le professeur Gh. Cantacuzino attribuait cctte necropole neolithique de Cernica 
- Căldăraru a la phase Bolintineanu de la culture de Boian ct a la phase 
Giulcsti. 

' 
H.eanalysant l'inventaire de l'ancien habitat de ce site, l'autcur de l'etude, 

tenant egalement compte d'autres decouvertcs recentes dans la Plainc Roumaine, 
arrivc a la conclusion que cette necropole appartient a unc COnllllUnaute de la 
phasc Cernica de la culture de Dudeşti, certains tomhcaux provenant de la phase 
Bolintineanu de la culture de Boian. 
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