
Despre datarea necropolei neolitice 
de la Cernica 

dr. EUGEX COM ŞA 

P1in <tpăturile arheologice incepntc în \'ara anului 1960, de către dr. doc. 
Gh. Cantacuzino, pe malul lacului Ccrnica , se nnn{trea cercetarea ruinelor bisericii 
mănăstirii lezeruP. În prima campanie de săpături s-au descoperit şi o scrie de 
morminte din epoca n('oliticft2. 

Datorită importa nţei descoperirii s-a continuat cercetarea complexului fu
nerar şi a resturilor de aşez�tri ncolitice aflate în preajmă, pînă în anul 1974. 

ln urma săpăturilor făcute au fost descoperite în total 369 mmmintc. l'rin 
marele său număr de uwrmintc, necropola ncolitică de la Cemica este una din cele 
mai mari din ţara noastr.! şi dtiar d1:n această parte a Europei. 

Toate morn1intelc ncol it icc din cadrul necropolei de la Cernica erau de in
humaţie, în gropi simple. 

ln funcţie de poziţia �cheldelor, mormintele se împart în două categorii: 
- Marea maj oritate a scheletclor (344) s-au găsit întinse pe spate, cu bra

ţele şi picioarele în poz iţii diferite . 
- Fn grup mult mai mic de schelete s-au găsit în poziţie chircitrt pe o parte . 
Este e\·ident d grupurile de morminte amintite datează din două perioade 

deosebite şi aparţin unor populaţii cu obiceiuri funerare diferite. 
Din totalul mormintelor, numai la 49 din cele cu schcl�te în poziţie întinsă 

pe spate (deci mai J..>n( in de 15'�,0) s-au găsit diferite obiecte . 1 n două din ele ,�-an 
depus ofrandc de hran�t. 

�umai în alte douft morm inte s-a grtsit ceramică , anume în M. 116 un \'as, 
depus între fen_mrc:1• iar în 1\J. 265 între corp şi antebraţul drept se aflau ciolmri 
dintr-un vas4. Intr-una din lucrările publicate de Gh. Cantacuzino se arrtta cft 
vasele amintite erau din pasU"t fină, de culoare cenuşie, fiind ornamcntatc cu ca-
ncluri5. 

· 

În rcstulmormintdor, din aceeaşi categor ic , pre\'ftzutc cu inYcntar funerar, 
s-au găsit undte de piatri'i şlduită, unelte de silex şi diferite podoabe6 • 

În prima menţ imw a cle�coperirii necropolei de la Ccrn ica, necropola, alcă
tuită din mormintele cu �chelcte în poziţie întinsă pc spate, a fost datată în faza 
Bolintineanu a cultmii Boian7. 

Un argument care a �tat la baza datării amintite îl con,;t it uia faptul că în 
imediata apropiere a nccropnlci ,oe aflau resturi de aşezare din timpul fazei Bolin
tineanu8. 

Celelalte morminte, cu scheletele în poziţie chirc iG, au fost atribuite, de 
Gh. Cantacuzino, fn\'i Giukşti a culturii Boian9. 

Pl'ntru ca datările fi'icutc �;�1 nn poatft fi pn�c la îndoiaU, ar fi fo;;r rwcc:-;ară 
cxist<-nţa in mormint�· a unor piL·:-;,· de· inYcnLlr funn:tr, reprezentat nu num;ti prin 
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])Od.oalll', care nu totdeauna sînt specifice pentru o fază sau cultură, ci prin Yasc de 
lut ars, cu forme şi ornamente caracteristice pentm faza respectivă. ln real itate, 
după cum am menţionat, în cuprinsul necropoki s-au găsit numai dou{i vase (din 
past:t fină, cu decor aldduit din dlnelnri, făcînd parte dintr-o categoric ccramicii 
docunwntatrt începînd din timpul culturii Dudeşti şi pînă la ;-;fîrşitul culturii 
lloian), dar nici unul nu are decorul specific fazei Bolintineanu. 

Atunci se pune problema dacă necropola de la Cernica poate fi datatrt în faza 
Bolintineanu a culturii Boian sau nu, iar dacă nu, din ce perioaJ:t datează. Po
doa!Jel(• g{tsite în diferite morminte sînt în mod sigur din epoca ncolitică, deci, 
dup:t părerea noastrft. şi necropola datează din acea epod . Obicctintl nu poate fi 
datat în cursul epocii bronzului datoritrt faptului dt, în acea perioaclii, pe tot teri
toriul \:trii noastre, in cazul în care ;;e practica ritul inhumaţici, cei decedaţi eran 
asezati in gropile funerare în nozitie chirciti't, iar nu intinsi pe spate, cum s înt cele 
p�·;-;te ':,oo de schelete descopc�·itc ia (\ ·rnica. lk ascnwnc�, trebuie avut în n·lkrc 
faptul cii în zona ;-;tudiată urmele de locuire din timpul culturilor Clii1a şi Tci 
sînt puţim· . 

În schimh, se cnvinL' :'ubliniat că in n·cinăt atea necropoki sînt i.u·me din 
('poca neolitici't, datînd din trei perioade deosebite10. Cea mai \·cehe este 
statiunea din faza Cernica a culturii Dudesti, urnwazi't, pc acelasi loc, asezarL·a 
din' faza Bol intineanu a culturii Boian; în a�ceasi zonft s-au g�bit s'i unde u�mc de 
locuirL· de la inceputul fazei Giuleşti a cultur ii Boian1 1 . 

' 

Cînd incerC:tm să analizfnn temeinic problema clatării exacte a nccropoki, 
cuprinzînd mormintele cu ;-;cheldelc întinse pe spate, se cuvine S:t scoatem din di�
cuţit· faza Ciuleşti, reprczentaUt foarte slab, prin urme de locuinţe şi prin materi
ale. l'rin urmare, este \'Orba de o comunitate, care, în nici un caz, nn ar fi putut 
ajungL' <t formeze o nccropol{t atît de mare, ca întindcrc,şi ca numiir de morminte 

Hfunîn S:t fie puse în discuţie numai celelalte douft complexe din epoca-ne(;� 
litic"t, respectiv ccmunitftţile reprezentate prin aşczările din faza Cl·rnica a cultu
rii Dudesti si cea din faza Bolintineann a culturii Boian. ' ' 

Dacă vom analiza cu atenţie datele despre intensitatea de locuire nl'olitic i't 
din cadrul complexului studiat, menţionate în cronicile privind rl'zultatele <tp{t
turilor ; din perioada cînd s-au efectuat săpftturilc ele la Cernica, vom o!Jscrva. in 
mwh· cazuri, precizări importante. Într-un studiu publicat �e ar{tta cii în anii 1961 
şi 1962 s-au cercetat in aşezarea Dudcşti 5 gropi de bordei, iar din aşezarea dja
tind din faza Bolintineanu 10 gropi de bordei12 • În schimb, în cronica api"'trutrt 1n 
1965 SL' subliniaz{t dt la Ccrnica, "în aşezările neolit icc au fost cercl'tatl' ·alte 14 
gropi dL· bordeie şi gropi casnice, majoritatea aparţinînd culturii Dudcşti. t:rmc c 

cult urii Boian, faza I, au fost în 1964 mai rare în zona cercetată. Au fost dezn·lite 
integral resturile unei mari construcţii de suprafaţă aparţinînd culturii I>udcşti"1a, 
iar in cronica apărută in 1966 se arată crt "în aşezarea culturii Dudcşti s-au gftsit 
gropi de bordeie şi mai multe gropi casnice. În aşezarea cultnrii Boian s-au des
coperit un bordei şi cîteva gropi casnicc"14• Din aceste date rezultft dt în primii 
ani de sfLpături s-au cercetat ceva mai multe locuinţe din faza Bolintineanu. in 
raport cu numrtrul celor aparţinînd culturii Dudeşti. În schimb, în anii 1964 şi 
1965, majoritatea locuinţelor dezvclite datează din timpul culturii Dudqti. 
Din prtcate , din datele menţionate în cronicile următoare nu rezultă raportul 
numeric dintre complexele de locuire din timpul celor două perioade. Oricum 
datele mcntionate dovedesc că, în realitate, în cadrul complexului de asezi'tri 
neolitice de,la Cernica, numărul locuinţelor din faza Bolintincanu a culturii i�oian 
a fost mai mare în primele două campanii de săpături, apoi acesta a fost mai mic 
în raport cu numărul locuinţelor din faza Cemica. a culturii Dudcşti. ln aceste 
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condiţii se pun� întrebarea de ce trebrtic să admitem că nccropola de la Cernic1t 
dat..:azft din timpul fazei Bolintineanu a culturii Boi:;tn şi nu din timpul fazei 
Cernica a culturii Dudesti. 

Să analizăm, pe rîn'd, diferitele aspecte ale problemei. 
�e vom referi, în primul rînd, la existenţa unei necropole organizate pe un 

tcrer; :tlcs anume, corespunzător (din punct de vedere religios) aşezării celor viils. · Dacă necropola ar aparţine într-adevăr fazei Bolintincanu atunci ar fi fost 
n�rn::tl ca şi în fazele următoare ale culturii Boian să existe necropole simil'lre. 
Pîn3. în prczr>nt, însă, în diferite aşezări Boian se cunosc fie morminte izolate în 
cuprin�ul lor, fie grupuri, nu prea mari, rlc morminte, în marginea lor1s. 

În schirnb , în aria vecină a culturii I-bmangia se găsesc aşezări şi alături de 
ele n ·cropolcle corespunzătoare17, alcătuit''. de obicei, elin numeroase morminte. 
Dup:t cum se ştie, cultura Hamangia are o origine sudică. O origine tot sudică are 
şi cultt1ra Dude�ti. Ar fi deci normal ca purt�ttorii ambelor culturi, originare din 
ţinuturi vecine sudice, să aibă unele obiceiuri asemănătoare, specifice ţinuturilor 
de ur.dc au "roit" acele comunitrtţi. Pr in urma,·e, existenţa unei necropole organi
zate la Cernica era mai firească pentru pnrt:Horii culturii Dudcşti, decît pentru cei 
ai culturii Boian. 

Un alt argument, în acelaşi sens, al apartenenţei necropolei fazei Cernica a 
culturii Dudeşti îl constituie poziţia schclctclor din cuprinsul necropolei. După 
cum se ştie, toate mormintele cercetate pînă acum ale purtătorilor culturii Boian 
din celelalte faze cuprind exclusiv schelete în poziţie chircită. În cazul în care 
necropola de la Cernica ar fi aparţinut fazei Bolintincanu, ar fi fost normal ca şi 
scheletele din cuprinsul ei să fie în poziţie chircită şi nu întinse pc spate. 

Referindu-ne din nou la cultura Hamangia, asociind de astă dată originea 
sudică a purtătorilor ei cu poziţia întinsă pe spate a scheletelor din cuprinsul 
nccropolelor 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 au practicat acelaşi obicei funerar al aşezării în mormînt a celor decedati 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 privinţa 
sc;heletelor în poziţie întinsă pe spate de la Cernica şi cele din necropolele culturii 
Hamangia referitoare la poziţia mîinilor şi picioarelor19 (amintim de exemplu 
9biceiul ca, în unele cazuri picioarele celor morţi să fie legate). · 

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 
Lunc� {jud. Căl�raşi). El ne-� informat .că .a descoperit! î� vecinătate� aşezării, 
o sene de morrnmte datate dm faza Bolmtmeanu, cuprmzmd schelete m poziţie 
chircită20• 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 distanţă 
una de alta, să practice două obiceiuri funerare deosebite, anume unii să-şi în
groape morţii în poziţie întinsă pe spate {la Cernica) şi alţii să-i aşeze în groapa 
mormîntului, în poziţie chircită (la Lunea), aşa după cum au procedat, subliniem, 
şi comunităţile din fazele următoare ale culturii Boian. 

Menţionăm că pînă la descoperirile de la Lunea, în legătură cu faptul că 
mormintele din necropola de la Cernica cuprind schelete în poziţie întinsă pe 
spate, se punea problema 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-

33 



pului de mormintl' de la Lunea :-oc aJUnge, in prezent, la situaţia norm<tL ca 
şi mormintc!C' din faza Bolintineanu să cuprindă schelete în poziţir chircit� .  :·;\ 
şi celelalte mormint •· din fazde urm{itoare ale culturii lloian; �i. în ac«>st G:.z, 
nccropola d•· ];; Ccm ica nu ma i poat <' fi datată din timpul fa;;,;ei Bo1in1in!·anu. 

La cd<' ar:,tatr mai sus Ycm adfmga unele elemente în plus. ln ;.:enr;.;), 
inn:ntarul funerar al mormintelor cu �chddt• întinse pc spate, de la Crrn�ca, 
t'Stc siirac. Intre obiectele gftsite se aflft şi unul aparte . �c rdcrim la and d(• 
p:'tr lucrat din os, care aYca în partt'a superioară , realizată prin crcstarc· �i 
�lcfuirl', o figurinft fcmininft miniaturatF1. La piesa amintită, ca pul �i gîtul ,ir.t 
rupte din n·chinw. Sinii sînt redaţi ca fiind masivi, iar corpul îl arc L;it 
în dreptul şoldurilor. Figurina descrisă se a�eamănă foarte mult (după cum a at:·.,;: 
atenţia şi (�h. Cantacuzino) cu figurinde specifice culturii Hamangia, care ca <p 
sînt de origine snd ică �2. Snhlin iem cft in aşezări le din faza Bol int incanu, înct� :·. ·1 
�-au dc�cc:pnit fit:nriiw ft-miniiw dl' an"t tip. De asemenea, in astf!'! dt· a�1 ,:::ri. 
nu st· nmc:-;c ace de p?ir n ·al iza tc din oa���. aYind par1ca supcrioar�! cu o :.:.u
mitft form�l, L'\'cntual in chip de figurin:i. In schimb, tot în ccmplewle <le �}:p 
Hamangia �-an g:isit :t-tfl'l de· acc�'1, ceea ce constituie încft un indiciu în �tT.'lij 
dt Jwnopola �tnd !a tii t'.·.l<' a unei populaţii de origine sudic{L. 

În atrihuin·;t culimalii a nccropolci trl'hu ie si"t avem în Ycdl'rc şi alt�· clL'-a 
d('nwnt<', carl' nu ��· întîlnc�·c în mmmintdc pHrtătorilor cultHrii Boian . In ;tqfd 
de monn in! t' elin fazde uitn�;tcan· nu !"-aH gisit ofrandc de hranft, ca la Ccrnir:;. 
.\c mai rd.rim �i la dqnmt·na în monnintcle de la Cernica a unor microL7,· 
de silc:,2 . •  \:"tÎd de unelte de sil,.x, de dimensiuni mici, sînt �pecificc pcnhu 
cultura Dndc�Li, dar st· intilnc:"c rar şi în unele aşezări din faza Bolintim:ann . 

. \mintim şi ln-�tţ�trile din Yalvc de Spondylus, folosite pe scară largfl ;;1 it 
de dtn· purCttm ii culturii Hamangia25 cît şi de membrii comunităţii care a cr
ganizat şi utilizat n!'cropola de la Ccrnica, în cuprinsul căreia astfel de brr!ţ;;ri 
se gii:-csc chia r şi în morminte de copii26• ln ambele complexe s-an găsit şi p:>::J
dantin� frtcute din colţi de mistrcţ27• 

Grupînd toate acl'ste l'kmente, spf'cificc comunităţilor originare din ţinu
turile sndin• ak Peninsuki Balcanice, sîntem îndreptăţiţi să formulăm conclnzia 
că- după prtrcrca nuastr{t- nccropola de la Ccrn ica a fost organizatft şi folo< ită 
de către mt:mhrii comunitătii din faza Cernica a culturii Dudesti, iar nu de c�dre 
aceia ai faz•·i Bol int incan{t a culturii Boian. Drept urmare,' este posibil ca şi 
gmpul de morminte de la Cernica, cuprinzînd schelete in poziţie chircitft ��i da
teze, de f;1pt, din timpul fazei Bolintincanu, şi nu din timpul fazei G iulcpi a 
culturii Boian, duprt cum <;-a crezut pină acum. 
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Sur la datation de la .necropole neolithique 
de Cernica 

dr. EUGEN COM $.t1 

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

Reanalysant l'inventaire de l'ancien habitat de ce site, l'autenr de l'etude, 
tenant egalement compte d'autres decouvertes reccntes dans la Plaine Roumaine, 
arrivc a la conclusion que cette necropole apparticnt a une communaute de la 
phase Cernica de la culture de Dudeşti, ccrtains tombeaux provenant de la phase 
Bolintineanu de la culture de Boian. 
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