
CULTURA CERNA VODĂ I îN CONTE X TUL 
DESCOPERIRILOR DE LA HÂRŞOV A 

PUIU HAŞOTTI, DRAGOMlH POPOV1CI 

Tel/-ul de la Hârşo"a - unul dintre cei mai mari şi importanţi d in 
Europa - se află la marginea de vest a oraşului, pe malul Dunării, \n 
dreptul unui important vad al fluviului. Tell-ul a fost format pe o stâncă, 
acoperită cu un strat subţire de nisip adus de Dunăre. ulter ior formării sale, 
Dunărea şi-a deviat cursul către nord , erodând aproximativ jumătatr~ din 
aşezare. La ora actuală se păstrează ceva mai puţ in de jumătate din aşezare, 
ca urmare a amintitei schimbări a cursului Dunării, a repetatelor inundaţi i 
şi a construcţi ilor începute încă din secolul trecut. 

După. tipolologia lui D. Morintzl, leU-ul de la Hârşova se încadrează 
în varianta grupei "b u

, care caracterizează astfel de situri situate pe ostroave . 
Cum este şi firesc, teU-ul a fost dotat cu un sistem de fortificaţii (val şi şanţ 
de apărare ) care actualmente este imposibil de surprins, ca urmare a ' 
ex tinderii oraşului. 

Cercetările au debutat în anul 1961. Autoarea lor - D. Galbenu 2 

- a executat un şanţ cu o l ~\ţime variabilă de până la 4 m şi mai multe 
sondaje\ aflate în l egă.turăstrat igrafică cu şanţul menţionat. A rezultat un 
profil complex, cercetarea mai multor locuinţe, observaţii stratigrafice 
foarte interesante, asupra cărora nu ne vom opri acum. 

Să.păturile arheologice au fost reluate pe o scară mult mai amplă 
în anul 1985, când s-au deschis două suprafeţe (SB şi Se) prima măsurând 
aproximativ 250 m .p. (Pl. 1, 2), iar cea de-a doua - care porneşte de la u.n 
nivel Gumelnita A 1 timpuriu - 100 m.p. In SB, săpăturile au pormt 
de la partea superioară a teU-ului, dar ele au fost îngreunate de construcţiile 
contemporane, aflate pe şi la marginea zonei cercetate. Acestea au distr:us 
în bună parte nivelurile superioare . în plus, şanţul care reprezenta vechlle 

) S. Morintz, SCIV, 14, 1962, 2, p. 271. 
2 D. Galbenu , scrv, 13, 1962, 2 , p . 285- 305. 
3 Eadem . Cercetări arheologice, Bucureşti, 2, 1979, p. 3-8. 
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Pl. 1 - Nive l Cernavo"ă, 1 b 

HÎR'ŞOVA TELL 
S8·nivel Cernovoda lb 

scara li 100 
LEGEf'./Y, 

r···· -' 
L~.J mc!.7r;.~'}: 

. ~.-.. 
~~ grca.c6 ;\.'7/:J laturc 

rq}} grocpâ '~:..L .. ;tic tnp, f'IP. 

O] lxurl6 

~ volra 

Fl d-irrk 

săpături ale Do inei Galbenu şi la care nc-am racordat în ma!:ginea de nord 
aSB, a fost folosit pentru depozitarea resturilor menajere. Odată cu avan
sarea săp~tturilor, cele două suprafeţe (SB ~i Se) se vor uni, astfel încât ',om 
d,ispune de un prof il lung ele circa 50 m. 

Suprafaţa B a porn it de la Îl)ăJţimea maximă alei !-ului; ca are o lun
gime de 20 m ş i o lăţime variabilă - ce ţine de conturul marginii, rupt prin 
croziune- de Î-li m. 

Stratigrafia \ (Pi. 3, PI. 4(1,2) 

. Stratul Cernavoda 1 începe de la ·- -0,40111 ş i a junge la' - 1,65 ni, 

în zona locuintei nr . 6 si în talOurile E 3, 4, G4, H4, J4, LI, MI. El 
se împarte în d~uă nivele': Ccrna\"oda Ib de la -0.40 m la --1,20 m; Ccrna
voda 1 a, de la - · 1,20 m la 1,65 m. Prezenţa numeroaselor gropi moderne , 
feudal timpurii, romano-bizantine, ballstatticne, precum ş i grcpUe c(' lor 
ciuci morminte creşt ine, au afectat foarte mult atât stratigrafia cât şi 10-

. cuinţe1e cernavodcne (unele grop i pătrund până la -2,50·-2,ÎO rn, în nivelele 
Gumelniţa A 2). Ca urmare a gropi lor ce au bulvHsat depunerile arheo
logice, ceram ica gumelniţeană apare în poz iţi e secundară incă de la. -o ,60 
--0,70 rn, şi este tot mai numeroasă odată cu adâncimea săpăturii: pentru 
ca de la -1,;:0 ni. să devină preponderentă. Sunt şi unele excepţii - de 
exemp lu '- în carourile E3, E4, 14, H4 , G4, ceramica Cnnavoda Ye~~te 
preponderentă (60-C..6S%) şi între -1,60-1,65 111. De la -1,80--1,90 m, 
s-a recoltat exclusiv ceramică Gumclniţa A2 . Aşa cum reiese şi din profilul 
prezentat (PI. :,) între nivelul inferiorCema\"oda 1 (Ia) şi debutul stratu1ni 
gumelniţean (A2), nu există vreo cezură reprezentată de steril arheologic, 
primele locuinţe cernavodeve constru indu-se ' peste o nivelare ce conţine in 
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LEGENDA 

t2::21 ~!r:l! maroniu (~nu~s tU multii cenu,c'l.p'gmentc~ cu multe $Coi(.Î ,chitpic .OGu si Iregmenie cerem'c e • ni".! : e rnovooa 1 ~ I.ml ilo de nlVe-!cff .11,1\ galben ~slro' ... v~- , . ' -t .. , C CS. 

~trc: de tulluril plgmen!oIIllIIlD ~~ r<li do, iul golben orgilos nepi9~ntot EJ $Irol moronÎv-golb\li cu n,srp,oosf,c,obur! si c6rbv~ ~Slrat de c ... nur03 rooroniu cl!'nv~e!o plg .... e "\· ~· tu \-~~," ~~ 
fragmente ceromice,cilrbune -10 ;,Klrlea s.lperiQorQ ~i inferioarfl. dUJlgi! lenlile de cenvsQ $; eri'bune) ~$Irol galbui -maroniu pigmer.tat c,", chirp~ . cQtb\m. ,fragment. et'om" . ,-. 14'~ rr.rin~t 
Maroniu -ro~cot cu oose)rogmel'lle ceromic',chirpic = C.'nevada I ItmI "trol c"I"'1oO~ cu ,", o:ci , ceromicc ,oas.' ,i (orbul-.• ~strol Dt ~nt crhllw~ amestecat cu '1,11 ~c.",,·.:'I' :r ,u t>une 

ţ~nivelare ~ l~!,;;"j(). ; lf~t,l. J(~~;. , I' .'S 

PI. 3 - Profilu 

cea mai mare proporţie ceramic~l gUll1clniţean ă . Mai remarcăm ş i depunerea 
înclinată a stratur ilor arlleologice , fenomen pc care l-am putut observa în 
toate zonele t ~ ll-ului, fapt ce ţine de configuraţia generală a aşezării şi de 
felul cum aceasta s-a format. Astfel, am ajuns la concluzia dl în zona 
carourilor Al-B, ne aflăm în partea cea mai inalt ă a tell-ului. În acest fel 
Se explică ş i diferenţele procentuale Între ceramica Cernayoda 1 şi cea gumel
niţeană la anumite adâncim i pentru diferite zone ale suprafeţe i B. Amintim 
că în carourile LI- L3, l\I 1-:\'13, s-a identificat un nivel subţ ir e hallstattian 
târziu, răvăşit la rândul S{lU de depuneri romano-bizantine, feudal timpurii 
şi moderne . Fragmentele ceram ice llallstatiene prov in de la ceşt i cu torţi 
supraînălţate (PI. 8/8) , cu nernlr{l mediană pe ele; pasta eate relativ gro
sieră, maroniu-cenuşie. Alte fragm ente sunt de la ceşti cu torţi supra
înălţate ş i umăr bine profilat, decorale cu proeminenţe şi caneluti fine 
oblice din pastă neagră, fină. S-au mai descoperit şi fragmente de la stră
chini cu buza scurtă , trasă în interior ş i ornamente cu caneluri oblice, late, 
precum ş i câteva fragmente de la \"ase-sac. 

Locuinţele 

În stratul Cernavoda I, s-au surprins şapte locuinţe - patru în nivelul 
Cernavoda I b şi trei niveluri Cernavoda 1 a. 

Locuinţa nr. 1. Se află în partea de suel a suprafeţei B, ele la -0,40 m. 
adâncime. S-a păstrat într-o stare de conscr\"are relati v proastă, datorită 

perforării sale ele către o groapă ballst attiană (g.l), săracă în mater iaie 
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HÎRŞOVA TE LL 
58 - Profilul stratului Cernovoda I 

stratu lui CefII a yada r. 

(între altele aici se află un obiect din os, folosit la decorarea ccramicii), de 
gropi le feudal-timpurii san moderne nr. 3, 5, 9, 10 şi de mormântu l 
nr. 4 creştin, din perioada romano-bizantină. Locuinţa nr.1 a apărut sub 
forma unei mase de păn;â nt inrG~it, rq:rez( ntând resturile pereţilor pr5.
buşiţi, destul de sub ţiri, care erau realizaţi din lut am estecat cu nisip şi 

plt'avă, la supr afaţă [ iind d(stul de bine făţuiţi. P~,rţi din aceşt ia conseryau 
amprente de nuiele ,ubţiri. După dlmcntarta mase i de ch irpic, s-a obser\'at 
că locuinţa avea o podea din lut fin, bine făju il ă la partea superioa rrl. Apro
ximativ în cmtrul ei, puţin către nord, parţial distrusă de groapa nr. 9, 
s-au găsit resturile unei vetre, de fOJ1nă rcctangulară, cu dimensiunile 
maxime de 0,75 111 X 0,55 m. Aceasta era construită dintr-un strat de lut 
fin şi avea o gardină supraînălţată, tot din lut . În imediata apropiere a 
vetrei s-a r emarcat o reIa ti,' mare cantitate de cenuşă . 

Sub locuinţa nr. 1, după ce a fost îndepărtată o ni\'Clare de 0,05-0 ,07m , 
d in pământ galben, a apărut o altă podea, de la niyelul căreia s-a recoltat 
ceramică identică cu cea de deasupra nivelăr ii, aceasta corespunzând unei 
et ape anter ioare . 1\ ivelarca a fost făcută după lndepărtarea pereţ ilor pră
buşiţi , corespunzători etapei mai \'Cch i a locuinţ e i (a fost notată cu L 1 b). 
Sub L 1 b, după o altă lu tuială, se afla o nouă pod ea, ce aparţ inea unei 
prime etape a locuinţei nr. 1, notată cu L 1 c . Pentru f iecare etapă a locuin
ţe i nr. 1, s-a constatat câte o reparaţie a podelei . La demontarea acestei 
locuinţe, s-a r ecoltat o însemnată cant itate de ceram ică şi o greutate pentru 
războiul de ţesut (pe podeaua L 1 a) . 

Locttinţa nr. 2 (PI. 4/3, PI. 5/4,5) . Se afla la circa 1,25 m de locuinţa 
nr. 1 ş i avea dimensiunile de aproximativ 5,50 111 X 4111; era de formă rec-
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tangulară, Dărâmătura locuinţei nr. 2 începea de la - O,4."im. La rân
dul său, locuinţa nr . 2 a apărut sub forma unei ingră mădiri de chirpic repre
zentând pereţii prăbuşiţi. Aproape de latura de est a ei , s-a gţlsit o bl1 -
caEi drcptunghiularrt de chirpic, care ana feţele lat erale îngrijit făţuit e , 
Întocm ai ca podina cu care făcea corp comun. 1 n aceC'aş i zonă erau do i 
suporţ i fra gm entari din lut (PI. 5/ I ,2) de form ă trape7.oidală eu colţurile 
rotunjit e . u nul conserva şi p artea superil)ară care prezenta o u şoară con
cavitate; celălalt, conservat aproape În Întregime, avea În sccţiunea trans
versală o bază redangulară . La 0,50 111 nord de cei doi suporţi, a apărut 
un al treilea (PI. 5/3) tot din lu t, cu b aza de asem enea rect angulară, a\'ând 
partea superioară conică şi al'cuită. L t 0,035 m deasupra bazci prezenta un 
orificiu circular care nu perforea7.ă p iesa. În aria culturii Ccrna\'oda 1, 
(ex, la Râmnicelu4) mai cunoaştem suporţi din lut consideraţi drept "su
porţi de frigare" . A şezarea de la R f\l1111 icelu a fost Î ncadrat~t de au torul 
săpăturilor de aici - l\ . Harţuche - în faza Cerna\'oda 1 a, deci Într-un 
facies timpuriu al acestei culturi . Suporţii dc ocopcriţi la HCmmicelu, sunt 

fi e ovali în secţiune transvcrsală, fie "cu baza plată ele formă rect al1gulară 
cu colţurile rotunjite", asem ănători aşadar cu ce i de la Hârşo\'a. Spre 
deosebire de suporţii noştri, cei de la R.âmnicelu au corpul acoperit cu un 
decor constând din "benzi de câte două-hei şiruri paralele de împunsrtturi" 
dispuse pe întreaga suprafaţă "sub formii de l inii \'Crticale, arcuit e sau în 
unghi". Spaţiile rămase Între b enzile de împunsăt uri sunt parţial acoperire 
de linii ş i mici haşuri foarte fin incizate. Lângă resturile pereţilor ş i în 
imediata apropiere a primilor eloi suporţi , se aHa o \'atr tt parţial distrusă 
(dimensiunile păstrate erau de 0,32 m X 0 ,20 m). Partea superioară, 
foart e netedă, se prezenta ca o masă de chirpic fin conţinând în compoziţi e 
un nisip foarte bine ales; este de culoare brun-cenuşie. lVlarginile vetrei, 
Î!1alte de 0,30 --O ,04 m ş i orientate oblic spre e::derior , formează o gardină. 
Acc- a stă '\' atră aparţ inea unei etape anterioare locuinţ e i nr. 2 care a cunoscu t 
trei r efac eri , notate cu L 2 a, L 2 b, L 2 c. ?-: e sprijinim afirmaţia pc faptul 
că '\'atra era distru ~ă pe toată adâncimea ei el e groapa unui par ce ţ inea ele 
ultima et apă (L 2) a locuinţei nr. 2 . S- ;t putut preciza faptu l că L 2 a, 
era bine pă~trată şi avea podeaua dintr-un lut fin, bine bătătorit, amestecat 
cu n is ip de granulaţie măruntă; lipitura poelelei L 2 h era de culoare gălbui
roşcatit , fapt ce ne face să presupunem că nu fusese arS;t de un incend iu 
prca puternic . De rema rcat este şi descoperirea pe podeaua L 2 b, pe o supra
faţă de aprox . 2 mp, a unei Însemnate canti1.ăţi de ghindă carbonizată. 
R elntorcându-ne la '\'atra din L 2, subliniem dl ea avea 4 "faze", fiind 
dtci reparată de trei ori . F iecare "fază", indică o folosire de scurtă durată, 
în acest sens pledând grosimea foart e mică a fiedtrei reparaţii şi faptul dl 
p entru f iecare "faz~t", suprafeţele vdrelor nu erau "mozaicate", ci se pre
zentau sub ,formă netedă, fiind făcute dintr-un lut foarte fin. Cele patru 
"faze" ale nhei, corespund probabil celor trei refaceri ale locuinţei nr. 2 

,1 H. Harţuchc , h trcs, 1, 1980 , p. 53, 55, fig. 20/ H , 24( 1-4. 
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(i2a, i2b, i2c). Ca urmare a rdacerilor, vatra a aYllt Într-o ultimă "fază" 
o înă lţ ime de 0,1 m-O, J 2 m faţă de niyelul podelei i2c. Primele trei nivele 
ale vetrei, erau aşezate pc câte un "pat" de ciobur i, iar nivelul inferior 
(nr . 4) reprezentat la partea superioară de un lut mai negricios şi sfărâ
micios, se afla deasupra unui "pat" din pietre aproximativ drepte la partea 
superioară, cu dimensiuni cuprinse între 0,03 m-O, 10 m. Printre aceste 
pietre s-au găsit câteya fragmente ceramice, care nu fuseseră asezate inten
ţionat . În apropierea "etrei, s-a observat prezenţa unei gropi, c'e a servit la 
depozitarea cenuşii rezultate din combustia materialelor cu care se făcea 
focul. Dedesubtul pietrelor păl1lântul era ars la roşu. Ceramica din primele 
tre i "nivele" ale vetrei se prezintă foarte unitar din punct de vedere tipo
logie, cea mai mare cantitate fiind recoltată din primele două "nivele" 
(aşadar cele mai târzii). De remarcat este ş i faptul că fragmentele ceramicc 
folos ite la refacerile succesive ale vdrei, proveneau de la vase dintr-o 
pastă fină; ele au fcst sparte pe loc, în destule cazuri putându-se întregi 
profil e de yase. Întrucât vatra fusese perforată de groapa unui par ce cores
pundea ultim ei faze a locuinţei, rezultă că, cel puţin pentru această fază , 
locuinta nr. 2 nu a urmat întocmai planul anterior de amplasare şi cons
trucţi e . Adnd În ",d( re datele obţinute în timpul cercetării locuinţei m. 2 
- pod ele fcarte bine făţuite, pereţi mai groşi şi mai bine confecţ ionaţi, 
va tra cu totul deosebită, r:ll inda răspândită pe podea, suporţii din lut , 
pozitia central ă din cadru l aşezării - est e posibil ca aceasta să fi jucat un 
rol deosebit pentru comunitatea cernavodeană de aici . De la nivelul celei 
de-a patra et ape a l ocninţe i nr. 2 (i 2), s-a recuperat şi o râşniţă din calcar, 
spartă în trei. . 

Lowinţa 11/' . 3 . Se află la 0,30 m Kord-Est de locuinţa nr. 2, în apro
pierea profilului suprafeţei B. Se prezenta sub forma unei aglomerări de 
chirpic, dispusă pe o suprafată restrânsă. Arsura, reprezentând pereţii pră
buşiţi şi podeaua , începea de'la -0,45 m ş i avea 0,25 m grosime . Cum se 
observă şi din plan , locuinţa nr . 3 a fost cercetată pe o suprafaţă restrânsă, 
c~ urmare a puternicelor distrugeri ulterioare şi a faptului că o mare 'parte 
dIn ea intra în profil. (hirpiciul folosit la construcţia pereţilor era dm lut 
amestecat cu n isip ş i pleavă . Unele fragmente conservau impresiuni de nu
iele. Ca ş i în cazul primelor două locuinţe, podeaua consta dintr-un strat 
de lut gălbui, gros de cea 0,05 m , cu partea superioară bine făţuită . La mar-
ginea de sud-vest a locu inţe i , se aflau fragmentele unui mare vas de provizii, 
cu pereţii groşi de 0,03 m - 0,04 m, lucrat dintr-un lut foarte grosier, a
mestecat cu multă pleavă. 

Locuinţa 1:1'. LI (Pl. 4/ 3). Se află în partea de Nord-Est a suprafeţei B. 
La rândul său, a fost cercetată Într-o mică măsură ca urmare a faptului că 
era puternic afectată de gropile ulterioare ş i că se afla la marginea săpfiturii. 
Presupunem că locuinţa nr. 4 se extindea şi în carourile M 2, 3, datontă. nu
mărului mare de bucăţi din chirpicce se aflau răvăşite şi a însemnatei <:an
tităti de ceramică de aici . Sistemul de constructie nu diferă cu nimic de al 
celo~lalte trei locuinte din acelasi nivel 1 b al' culturii Cernavoda 1 de la 
Hârşova . P.e podeaua' locuinţei n;. 4 scau găsit fragmente de la două obiecte 
din lut gros, cu pleavă în compoziţie, de formă cilindrică, cu câte o perforaţie 
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longitudinală, circulară. "Cn obiect asemănător s-a găsit sub podeaua L 2 c. 
Pe podeaua locuinţei nr. 4 s-au descoperit alţ i doi suporţi din lut, având 
forme prismatice , cu câte o perforaţie transversală, identice cu un altul din 
locuinta nr. 3. Toate acestea aveau urme de ardere secundară. Tot din locu
inţa n~·. 4 provine un căţel de vatră, din lut cu multă pleavă , identic cu un 
altul deswperit în locuinţa nr. 3, precum şi două piese cilindrice, subţiate 
la mijloc (lungimea - 0,15 m, respectiv 0,17 111) tot elin lut cu multă pleavă. 
În limita masei ele chirpic din caroul M 2, s-au găsit resturile unei vetJ;:e elin 
lut amestecat cu mult nisip ;partea superioară a sa era bine făţuită. Intr-o 
primă fază, locuinţa nr. 4 a fost mai solid construită, cu o podea mai groasă 
şi cu pereţi având schelet elin nuiele, cu diametrul de 0,09- 0,24 111, peste 
care s-a aplicat un strat din lut amestecat cu pleavă şi mult nisip. 

Sub nivelul celor patru locuinţe descrise mai sus, era o nivelare uni
formă, continuă pe întreaga suprafaţă de 0,10-;-0 ,25 111, a cărei bază se afla 
la -1,20 111 (deci din punct de veelere stratigrafic, această nivelare aparţine 
Ccrnavodei 1 b) . Nivelarea constă din pământ galben, nisipos , relativ bine 
bătătorit. Ea era străpunsă de numeroase gropi menajere , dintre care patru
două în carouri le A şi câte una în car"ourile C 2-C 3 şi J l-K 1, sunt cu 
materiale Cernavoela 1 (destul ele puţine) . Cele patru gropi cernavodene sunt 
de mici dimensitmi ' (eliametre între 0,70-1,05 m şi adâl1cimi între 0,60-
0,70111) . Trei dintre ele pornesc de la -0,50 m - 0,60 m, iar cea de-a patra 
(aflată în carourile C 2-C 3) de la -0,90 m. 

Nivelului inferioi- Cernavoda 1 (Cernavoela 1 a) îi aparţ in următoarele 
locu inţe: .. 

Locuinţa nr. 5 . Deşi puternic deranjată ele o serie ele gropi , are cea mai 
mare suprafaţă păstrată 'dintre locuinţele nivelului inferior. Ea se află în 
carourile G 3":""" J 3, G 2 - 1 2, 1 1. Întrucât pereţii conţineau o mare 
{:antitate ele nisip, ea se prezenta sub forma unei mari mase ele lut nisipos şi 
sfărâmicios, puternic înroşit. Poeleaua era făcută din lut gălbui-nisipos, 
fiind groasă ele 0,03-0,05 m. în afară de puţină ceramică, nu s-au desco
perit alte elemente ele inventar. Partea superioară a elărâmăturii se afla 
la -1,20 fi - 1,30 m. . 

Locuinţa n/'. 6. Foarte afectată de cinci gropi moderne, se mai păstra 
sub forma unei insule de chirpic, în carouri le C 3, 4 şi D 2. Chirpicul era 
reprezentat de bulgări masivi; avea în compoziţie pleavă şi nisip. Bucăţile 
ele chirpic păstrau amprentele nuielelor care formau scheletul lemnos. La 
elemontare , s-au constatat mici reparaţi i reprezentate de lipituri cu chirpic 
care conţinea şi destul de multă scoic,ă pisată. Podeaua era făţuită cu un 
lut galben cu nisip fin În compoziţie. In carourile C 2 şi B 2, în apropierea 
resturilor locuinţei; s-a remarcat existenţa unei depuneri groase de 0,01-
0,02 m, ce continea o mare cantitate de solzi de peste, în care s-a găsit si un 
'fragment ceral~ic pictat, atribuit culturii Cucut~ni A 4. Locuinţa nr. 6 
este cea mai timpurie din nivelul Cernavoda 1, baza sa sitnându-se la partea 
inferioară a nivelului cernavodean, adică la -1,60 m; din păcate, la de
'montare s-a recoltat doar puţină ceramică. 

Locuinţa nr. 7. La rândul său era deranjată de elepunerile şi distrugerile 
ulterioare, datorită factorilor naturali şi antropici.Resturile ei au apărut în 
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PI. 4/ 1.2 - Nivel Cerna\'oda 1 a. 

PI. 4/3 - Locuinţa nr. 4. 
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PL 5/ 1- 3 - Snporţii de lnt. 
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carouri le H 4 - 1 4, H 5 - 1 5 . s.·a putu t surpr inde înt r-o stare relativ 
bună podeaua d in lut galben, peste care erau prăbuşiţi pereţii din chirpic . 
R emarcăm prezenţa amprentelor de nuiele ş i faptul că în compoziţia ch ir
p icului erau prezente nisipul ş i plea \·a. La limita păstrată din caroul 1 5, 
au apărut resturile yetrei. Pereţ i i ayeau refaceri succesive , groase de 0,010 m 
- 0 ,0 ] 5 m. în carourile H 4 ş i G 4, în apropierea resturilor locuinţ e i, tot 
înt r-o lentilă ce conţin ea solzi de peşte ş i nisip , s-au descoperit alte câteva 
fragmente pictate Cucuteni A 4. 

Locuinţa 111' . 8 . Se prezenta sub form a unei insule de ni sip (1,5 m )< 

1,5111) în carourile IZ 2-3. Ţinând cont că din punct de vedere construct iv 
nu diferă cu nimic de locuinţa nr. 5, identificat ă în apropiere , este posib il ca 
locuinţa nr. 8 să nu fie decât un fragment al locuinţe i nr . 5. 

Partea super ioară a dărâm ăturilor locuinţelor nr. 5-8 apare la acee aş i 
adâ.ncime : -1,20 m . 

Diferenţa stratigrafică dintre locuinţa nr. 4 şi locuinţele nr. 5-S, 
este dublată de o serie de diferenţe tipologice ce se observă în ceramica re
coltată din aceste complexe. 

Aşadar, în nivelul Cernavoda 1 de la Hârşova nu s-au descoperit decât 
locuinţ e de suprafaţ ă . Subliniem acest fapt deoarece în alte aşezări aparţ ic 

nând aceleaşi culturi s-au descoperit numei bordeie" sau locuinţe de suprafaţă , 
al ătur i de bordeieB• Din două motive - suprafaţa săpată este relativ mică 
în raport cu dimensiunile teU-ului şi în al doilea rând locuinţele erau foarte 
afectate de grop ile ult erioare - nu s-au putut face observaţii în l egătură cu 
vreo dispunere organizată a locuinţelor. 

Ceramica 

A. Ceramie(l. din 1/ ivelul Ccm<lvoda ] b (PI. 1 ]--17). 

Se imparte in tre i grupe . 
1. Ccramica .f!1'osie1'ii . Conţ i ne ca degresant, alătur i de nisip cu granu la

ţ i e n:are , scoici, ciobur i pisat e, ş i mai rar la vasele de dimensiuni mari, p lea
vă . ]n spărtură, culoarea este maroniu-negric io asă . Câteva exemplare au o 
culoare roş ie datora tă arder i i secundare. Din repretoriul formelor predomin~t 
vasele globulare, cu pere ţ ii arcu i ţi mai mult sau ma i puţ in, cu sau fără gât 
scurt , drept sau foar te pu ţin evazat , fără buză ind ividualizat5. prin îngroşare . 
Alte forme întâlnite sunt: castroane bit ronconice cu partea superioară de Ia 
aproape dreaptă la puternic arcuită , străchini cu gâtuI ev azat. Sunt vase de di 
m ensiuni mijlocii ş i mari . Decorul constă din brâuri alveolare, câteodată 11(' 11-

grijit lucrat e, impresiuni circulare realizate probabil cu trestia, d iferite alte 
feluri de impresiuni (circulare, ovale, triunghiulare, în formă de potcoavă) rea
lizate cu instrumente având un vârf bont . În general , elem entele de decor amin;-

, 1 bidem. p . 37. 
6 j). Bt"rc iu şi colab . J 11<1 t t' r iale , 7, 196 1, p. S I ; S. ~Iur i ntz , P. RO l1 lan . IXtcia , }.!S~ 

12, 1%1\, p. "17, 52 , 62; idem , SClV , 19, 1968 , 4, P 555. 
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FI. ti - Unelte din silex. 
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PI. 7 _ .. Unelte din piatră şi os . 
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Scăunel miniatural C~rna vodă 1. 2 - Fragment vas antropomorf. 

Fragment idol Gllmelniţa. 4 - Fragment idol Cllcllteni A 
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Pl. 11 - Ceramică Cernavodă 1 b. 
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PI. 12 - Ceramică Ccrllavoclă T b. 

-lite sunt dispuse în şiruri, sub buză sau pe partea superioară a umărului . Unele 
"ase elin această cat egorie sunt pre\'ăzut e cu torţi în bandă lată, care se prind 
de numărul \'asului sau în zona d iametrului maxim; m ai rar întâlnim proc

'minenţele conice , I,-emarcăm un vas de mari d imensiuni ( i nălţimea = 
0,6 8 111) cu pereţi i groşi , foart e arcu i ţ i, cu gât scurt; pc li nia diametrului 
m ax im are dourl torţi în bandă lată , Fragmentele ceramice descoperite in 
l ocuinţa m, 3, care au gros imea de 0,03 JJ1 - 0,04111, lucrate d intr-un lut 
foarte grosier , cu multă pleavă în compoziţ i e, pro\'in de la un ,'as de provizii 
m ai mare decât cel arnintit rl1ai sus. 

2, Ceramica semifină'- Conţine ca degresant nisip, scoici ş i cochi l ii ele 
melci p isate. P ast a est e destul de bine frământată ş i arsrl , în spărtură a\'ând 
o culoare cenuş ie spre negru sau maroniu. Câteodată, la exterior este acoper it{l 
cu un strat subţ ire de slip. Predomină formele globulare cu pereţii arcuiţi , 
sau forme cu profile mai ascuţite cu umeri ma i puţin proeminenţi. Câteodată 
partea superioară este puţin evazată, iar buza tă iată drept sau rotunjit ă . 
'Cnele "ase au torţi in bandă lată; fundu l este drept. Sunt în general vase ele 
dimensiuni mijlocii şi mari. Pe 1)uză, atunci când ea este indiv idualizată, 
decorul este format din adâncituri fine ; câteodată, sub ea apar şiruri scurte , 
paralele de şnur fals, înfăşurat. Uneori , pe corp apare un alt ş ir de impre
siuni paralele (tot , şnur fals înfăşurat), plasat la' partea superioară a umă
n!lui \'asului. 

3. Ceramica fină. Este mai puţin reprezentată . Pasta este de bună ca-
1itatc, omogenă, uniform arsă, ca degresant folosindu-se nisipul foart e fin. 
V asele sunt de c1imensiul1l mici ş i medii . Adesea atât la interior, cât ş i la 
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Pl. 13 - Ceramică Cernavodă 1 b. 
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Pl. 14 - Ceramică Cernavodă 1 b. 
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o 2 " 6em -2 3 
Pl. 15 - Ceramică Cernavodă 1 b. 

exterior, sunt acoperite cu un slip lustruit de culoare brun-cenuşie. în ca
drul cer amicii fine predomină formele bitronconice, cu umăr mai mult sau 
mai puţin rotunjit, buza dreaptă şi gâtuI relativ scurt, câteodată uşor evazat 
şi arcuit în interior. Mai rare sunt vasele globulare cu gâtuI înalt şi torţi 
mici, tubulare, prinse de buza uşor evazată. 

în principiu , ceramica din nivelul superior (b) al culturii Cernavoda 1 
de la Hârşova, are analogii în aşezarea eponimă de la Cernavoda7 • 

B . Ceramica din nivelztl Cernavoda 1 a (Pl. 18, 19). 

Se împarte în două grupe. 
1. Grosieră. Pasta are în compoziţie cioburi pisate, nisip gros şi, spre 

deosebire de cea din nivelul superior, mai puţină scoică pisată . Este acoperită 
la exterior cu un strat de lut fin, castaniu-gălbui, care uneori este lustruit; 
în spărtură este neagră-cenuşie. Din această categorie de pastă au fost mo
delate vase cu pereţii groşi, de diferite dimensiuni, mai ales mari . Ca forme 
întâlnim recipiente bitronconice cu umăr rotunjit, buză subţire şi uşor eva
zată; fundul est e drept, neprofilat. Unele exemplare sunt neglijent netezite . 
decorul lipseşte . Se remarcă un vas deosebit , găsit pe podeaua locuinţei 

? Idem , Dacia" NS, 12, 1968. 
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PI. 16 - Ceramică Cemavodă 1 b. 



CULTURA CERNAVODA 1 LA HARŞOVA 37 

B 12cm 
WL~ 

Pl. 17 - Ceramică Ccrnavodă 1 b. 
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Pl. 18 - Ceramică CCl'Ilavodă 1 a. 
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nr . S. Este confecţionat dintr-o pastă gros ieră , destul de bine frământată; 
forma este globulară , buza evazată, iar pe corp prez intă patru proeminenţe 
conice, cu yârfurile rotunjite . Corpul este acoperit de cinci şiruri de alve
olăti . Se remarcă tradiţia gumelniţeană, observabilă de altfel şi în alte cazuri. 

2. Cera111ica jină. Pasta est e omogeriă , bine frământată şi arsă la ne
gni-cenuşiu sau castaniu deschis . În compoziţie are nisip mai fin şi puţină 
scoică pisată . De regulă, este lustruită atât la interior cât şi la exterior. 
Formele predominante sunt: castroanele bitronconice cu profilul lustruit şi 
partea superioară mai mare ş i străchini destul de înalte şi largi, cu buza 
d reaptă ş i subţiată, uneori puţin evazată . Torţile mici, cu s ecţiune rect an
gulară , apar rar . Într-un singur caz, fundul vasului era profilat. Spre deosebire 
de ceramica fină din nivelul superior (b), impresiunile de şnur fals , crestătu
ri ie ş i t ortîţele tubulare, lipsesc cu desăvârşire . 

Alte obiecte 

În afară de mobilierul din lut prezentat deja cu ocazia descrierii fie
căre i locuinţe, s-au mai descoper it următoarele categorii de obiecte .. 

A. Une lte din si lex (PI. 6). lVlatcrialul de care dispunem este r elativ 
si.hac. Caracteristicile sale generale concordă cu observaţiile lui Al. Pău
nescu 8 , astfel încât nu mai ins istăm asupra lor, cu atât mai mult cu cât 
:n umărul ' lor redus - nouă (în afară de aşchii) - nu ne permite concluzii 
priy itoare la predominarea sau evoluţia vreunui tip de unealt ă . Este deci 
.curios repertoriul sărac precum ş i numărul mic de unelte din silex. Drept 
obseryaţ ie generală , putem spune doar că predomină uneltele amen:;l jate 
.pe lame grosolane. Retuşele sunt în general plate sau oblice şi destul de mari. 
Faţă de industria din silex gumelniţeană (ş i în general neo-eneolitică), se 
constată o decădere apreciabilă, atât în privinţa tehnicii de lucru (a retuşe
lor), cât ş i a repertoriului uneltelor. Mai mult , s-a constatat chiar reutiliza
rea unor unelte gumelniţ ene, cum ar fi vârful de lance cu capătul spart, 
d escoperit pe podeaua locuinţ ei nr. 4. 

B. Unelte le din piatră şlejuitli (PI. 4/7-9). Se ştia deja că uneltele din 
piatră şlefuită, sunt slab reprezentate în aria culturii Cemavoda I (fapt va
lab il ş i pentru culturile Cernavoda III şi Cernavoda II), descoperirile de la 
Hârşova Întărind această observaţie . În nivelele Cernavoda I de aici, s-au 
descoperit două dăltiţe - prima din calcar gălbui destul de dur, cu muchii 
drepte, tăişul ş i ceafa puţin arcuite, cu intense urme de folosire; cea de-a 
două , descoperită sub podeaua locuinţei nr . la , a fost confecţionată dintr-un 
granit negricios , are o formă aproximativ rectangulară , cu laturile uşor 
arcuite - ş i un topor mai mare decât cele două dăltiţe (lungimea = 0,08 m) 
lucrat grosolan , dintr-un calcar dur ; are feţele arcuite şi tăişul neregulat. 

e. Uneltele din piatră: Frecătoarele ş i percutoarele (Pl. 7/ 1-3) au fost 
lucrate dintr-un calcar cu o structură foarte compactă, puţin lucioasă . Au 
forme aproximativ · sferice şi diametre cuprinse Între 0,056 m - 0,078 m. 
La descrierea locuinţei nr. 2 ain a]TIinti t deja râşniţe din calcar sparte în trei. 

S Al. Pă \! llCSC \! , Evoluţia 1II te iteior ~ i armelor de piatră cioplită pe I.,--ito·riul R omâniei , 
Bucureşti , 196 1, p . 57- 58. 

I 
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. D. Uneltele rfin os !}1: corn (P1. 8i 1-7) . Impungătoarele din oase, sunt m a i 
primitiv sau mai îngrijit lucrate. Vârfurile lor au fost obţinute fie printr-o 
aşchiere fină, de jur- împrejur (la cele mai mici ş i mai îngrijit lucrate), fie 
printr-o aşch iere laterală amplă. unele au fost îndelung fo losite. Sunt în 
general de dimt;nsiuni mijloci i şi mari (lungimea = 0,08 m - 0,12 m). 
Majoritatea au fost lucrate din oase de păsări. în locuinţele nr. 1 ş i nr. 2 
s-a descoperit ş i câte o unealtă din corn. Prima are partea activă rotunjită 
şi a fost i~1tens folosită, cea de-a doua este o dă1tiţă cu partea activă intact 
păstrată. In locuinţa nr. 4, a fost găsit şi un plantator din corn de capră. 
Asadar si în cazu l uneltelor din os si corn, asistăm la un inventar sărac atât 
di'n pun~t de vedere tipologie, cât ~ i numeric, fapt ce atestă un nivel scăzut 
de dezvoltare econ()lnică. 

E. Fusaiolele (P1. 9). În comparaţie cu celelalte categorii de obiecte, 
acestea sunt mai numeroase . Ele au fost modelate dintr-un lut de bună ca
litate şi formează trei tipuri: discoidale, cu o faţă dreaptă. ş i cealaltă confexă, 
cu ambele feţe drepte . Au dimensiuni cuprinse între: -0,030-0 ,070 m. :Mai 
deosebită este o fusaiolă bitronconi.că, descoperită în nivelul Cernavoda 1 a . 

F. Greutate. Este o greutate pentru războiul de ţesut, confecţionată 
dintr-un lut bun, compact, uniform ars. Are o formă ovoidală, cu orific iul 
rotund, pu ternic şlefu it în interior ş i în jurul său, ceea ce denotă o îndelungată 
folosire. A fost descoperită în nivelul Cernavoda 1 a. 

. H. Plastica (P1. 10). La rândul său, este slab reprezentată. Nu s-a 
descoperit nici o figurină. In schimb în nivelul Cernavoda 1 b, a aprlrut un 
scăune1 miniatural (P1. 10/ 1) cu patru picioare şi tăblia arcuită; a fost mo
delat dintr-o pastă negricioasă, fină, cu nisip în compoziţ i e, bine frămân
tată şi uniform arsă. In caroul E: 2, la - 1,40- 1,60 m, deci în nivelul Cer
navoda 1 a, s-a descoperit un foart e interesant fragment de la un vas antro
pomorf de mari dimensilJl1i (PI. 10}2). Fragmentul este o parte din zona 
mijlocie a vasului, care reprezenta bustul; sânii sunt bine r eda ţi. Pasta
tipică pentru cultura Cernavoda 1 este de bună calitate, neagră, uniform arsă, 
acoperit ă cu un slip lustruit . Descoperirea est e in teresantă şi prin faptul că 
demonstrează o continuitate (nu putem şti cât de pronunţată) a conc'epţiilor 
religioase mai vechi privind fecunditatea şi fertilitatea . Partea inferioară a 
idolului din lut (PI. 10/3) găsită lângă locuinţa nr. 2, prin pastă şi manieFa 
generală de execuţie, trădeaz ă apartenenţa sa la cultura Gumelniţa. In 

'acelaşi context al p lasticii, amintim ş i fragmentul de idol Cucuteni A, 
descoperit împreună cu fragmentele ceramice CucuteniA 4, în nivelul Cer
navoda 1 a, la -1,40 m - 1,60 m. (PI. 10/ 4). 

Concluzii 

în sfera discuţiilor generale privitoare la cultura Cernavoda 1 şi în 
contextul descoperirilor prezentate mai sus, un interes aparte îl p,rez intă 
fragrnentele ceramice pictate descoperite în nivelul inferior Cernavoda 1 
(Ia), în apropierea locuinţelor nr. 5 şi nr. 7. La aceste fragment e ceramice se 
ada\lgă un altul , tot cucutenian, de tip C, ars la roşu, în compoziţie av.ând 
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scoici, pisat e iar la e:'\ terior o decoraţi e cu imprcsiuni tr iunghiulare. Carac
teristicile t ehnice ş i îndeoseb i dec0ful pictat a l fragmentelor ceramice .cu
cuteniene , ne permit să le încaclrăm în faza Cucuteni A 4. 

Sublini ,\m înd o dată condiţiil e stratigrafice indubitabile în care s~a 
făClitdescopcrirea. Identificarea unui nivel de locu ire care să aparţină faze i 1 
a ct11turii Cema voda 1 În lel/-ul de la Hârşova , confirmă opin iile după care 
penetraţia acestei culturi în aria gumelniţeană, a reprezentat un fenomen 
aproximativ sincron cu penetrarea ceramicii de tip C, în aria culturii Cucu
t eni" . .Mai mult chiar, dacă aYem în vedere că dedesuptul nivelului de 10-
cu ire Cerna\'oda 1 a, a fost observată o depunere (strat) de circa 0,40 m 
în care era at â t ceramică gumelniţeană A 2 ( majoritară), cât ş i ceram ică 
Cernavoda 1 a, putem presu pune chiar că începutul penetraţiei Cernavodei 1, 
ar fi putut să se petreacă ch iar mai timpuriu, adică la un orizont cronolog ic 
cor'espunzător culturii Cucuteni A 3 final. E\'ident, este doar o ipoteză de 
lucru, care Însă n\1 contrazice obser"aţiilc1o în l egătură cu pătrund erea scep
trelor din piatră pe un spaţiu apreciabi l. 

, Este interesant de . semnalat ş i faptul că materialul ccramic aparţ i
nând culturii Cemavoda I din stratul aflat dedesu btul celor mai tim pur ii 
locuinţ e Cerna \'oda 1 (identificate până în prezent) conţine numeroa~(- in
fluenţe gumelniţenc . 1n contextul l egăturilor care au existat între culturile 
Cucutcni şi Gumclnita, ca ş i Între acestea şi Cernavoda 1, putem nota d, în 
momentu l de {aţă exist;, un număr relati" sufici ent de date, care ne permit 
să ,facem aprecieri asupra s incron ismelor generale de la Dunărea de J os . 

Descoperirile de la Br~ti li ţall (ni,' . Ual. Lişcoteanca1 2 , "Mo\'ila Ola
rului", "Movila lui :\105 F ilon", "Movila din Baltă" Carcaliu13 etc ., as iiZ ur[l 
paralelismul între G~me îniţ a Al ş i Cucutcni A3. P e de altă lx;rte, 
st iidiind descoperirile de la Gumelniţa ş i Căscioarelc1J , s-a dO"edit că în faza 
Gumelniţa B 1, au existat s tr~lI1se contacte cu Cucuteni A:\ . Importuril e d in 
nivelul Ilb de la Brăiliţa15 , atribuit e Cucuteniulu i A4, v in pe de altrt parte 
să certifice s incronismele dintre Gumelnita. 13 s i Cucuteni A 416 . 

" In aria culturii Cerna"oda 1, prim~le sen~nantri ale unor importuj'i 
cuc1Îteniene (deşi nu foarte sigure) sunt cele de la Olt eniţa-Reg ieU AceasEt 
aşezare a fo st încadrată pe baza unor juste analize într-o faz;t târzie a culturii 
Cerllavoda 1. Cercetările de la I~âmn icelu18 , au permis identificarea unor 
fragment e ceramice pictate, datate în faza 13 a culturii Cucl.lteni ; ele se aflau 
însă într-un nivel (> rnayod a 1 t ârziu. Astfel de importur i au fost g;lsite 'ii la 

9 P. Homan, SCI \'A , 29 , 1~ 78, 2 , p. 215 - 220; illc lll , SCn'A , 32 , 198 1, 1, p. 21 - 42 
(cu bibliugra fia afere IlEI ); idom , SC1\'A, .,2, 198 1, 2 , p. 242-2"1S ; ,' .nll lJodd Oprilcsc li 
SClV A , .11, 1980, 4, p. 247-257; idem, SCl\' ,'\, 32 , 1981 , p. 511 - 521<. 

10 O d i scuţie mai rtCeută, Cll bib l iografi e la ?IL Brlleliu , SCI\'A , 30, 1979, 1, p . 10 1-
- 102. 

p. 15. 

)] ~. Harţnclw , J\ la t erial e, 5 , 1959, p. 224-226. 
]2 JdCll1, Istros, 5, 1987, p. 7 şi llrm. ; idr:1l1 , Stl ldii şi comunicări, 3, Fo( şani, 19EO. 

13 EI. Lăznrcă, Pellc,, : O, 1984, p . 23 - 29. 
14 \'1.' ])umitrcscl1, Dacia , l'S, 8',' 1964 , p . 2 3 -29. 
15 E. COtl1sa , La c i ';; i lis,~tfioH dc 'Cl!cIIIttl i OI Ro'u 1I1 (u ;{c, laşi, 198 7, p. 83-S .. L 
16 l bide'm. ' 
17 S. Morintz. P . H a man , ' Dac ia, NS, 12, 1968 , p. 47 şi tHllL 

) 8 l'r Harţuch e, op. ciÎ., p. J3 ~i Ufm. 
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Pietroasele (jud, Buzău)19. Luând în consideraţie toate aceste descoperiri, 
se pare că la Hârşova ne aflăm în faţa unui prim moment de penetraţie 
a culturii Cernavoda 1 pe linia Dunării, spre sud, fenomen care s-a produs 
la n ivelul fazei A4 a culturii Cucuteni (dacă nu chiar puţin mai timpuriu). 
S t ratigrafia nivelului Cernavoda 1 de la Hârşova, ne sugerează existenţa a 
două faze distincte ale culturii Cernavoda 1. Această idee este întărită si de 
faptul că Cernavoda 1, pare să existe până la nivelul Cucuteni A-B l. ' 

Sincronismele culturii Cernavoda 1 reprezintă însă o chestiune cu mult 
m ai complexă decât raportul cronologic dintre aceasta şi cultura Cucuteni, 
Prob lema a fost amplu abordată de numeroşi cercetători, între care există 
şi u nele opinii diferite, cele ale lui P . Roman, S . Morintz şi Ann Dodd Opri
ţeseu , păiându-ni-se cele mai pertinente . 

Din capul locului apreciem drept justă observaţia Ann;;i Dodd Opri
ţ eseu , după care apariţia ceramicii de tip C în arealul culturii Cucuteni şi 
a comunităţilor Cernavoda 1 de la Dunărea de Jos, reprezintă fenomene si
multane20 (dovadă şi fragmentul ceramic de tip C, din nivelul inferior de l" 
Hârşova;, Ele se deosebesc însă prin consecinţe - primul nu opreşte- evoluţia 
(ex istenţa) culturii Cucuteni, în timp ce al doilea va duce rapid la dispersarea 
d e pe linia Dunării a comunităţilor Gumelniţa-Karanovo VI. Aşadar,com
plexul fenomen al indoeuropenizării este reprezentat la debuturile sale, nu
m ai de comunităţile Cernavoda 1, pătrunse iniţial în regiunea vest-pontică. 
Cât priveşte elementele Srednîi Stog21 , înaintarea lor spre yest, este ilus
trată la ora actuală prin descoperiri din Moldova (Mitoc, Târgu Bereşti) şi 
îndeosebi prin vestigii funerare - mormântul de la Casimcea22 şi necropola 
d e la DeceaMureşului23 • Pe de altă parte, ceramica Cucuteni C dintr-o etapă 
timpurie, nu reprezintă dovada invaziei unor popoare "kurganice", ci "se 
r educe doar la penetraţii lente ale unor grupuri mici de imigranţi nomazi"2-1, 
aflaţ i la periferia nordică şi estică a . complexului Cucuteni-Tripolie. Sub 
pres iunea acestor populaţii (aceleaşi care au determinat migrarea spre sud
est a Cernavodei 1 ), corespunzător sfârşitului fazei Cucuteni A (mai exact 
Cucuteni A3), ele se vor deplasa către Est (ceramica de tip C) şi Sud-Est 
(cultura Cernavoda 1). 

Aşadar, între începutul culturii Srednâi Stog II (etapa 1 după periodi
zarea lui D. Teleghin25), prima etapă a culturii Cernavoda 1 (nivelul in
fer ior de la Hârşova) şi Cucuteni A3 final, a existat în mare, un sincronism 
care se verifică şi prin descoperirile de sceptre26 • 

1 . Ibidem. 
,. A1111 Dodd Opriţcscu, Ser VA, 31, 1980, 1, p . 551-555. 
" Ibidem. 
" D. Popescu, Dacia, 7-8, 1941, p . 36 - 87. 
"" K. Istvan, în ArSe, Cluj, 1928-1932 (1932), p. 89-101; Ann Dodd Opriţescu, 

ef> . ci!. , p . 541 - 558; P. Roman, op. cit." p. 541 - 546. 
24 T.G. Movsa, SA, 2, 1961, p. 186-199. 
' " D. Teleghin, Arheologia li"rainskoi SSR, r, Kiev, 197 1, p. 221-231. 
26 D. Popescu, op. cit.; VI. Dumitrcscu, . . Hăbăşeşti, Bucureşti, 1954. p. 541; D. Ber

~iu , Dacia, NS, 6,1962, p. 397 - 409;;V1. Dumitrescu, SCIV , 13, 1962, 1, p. 95-98;V. N. 
Da.nitenko , :M.H. Smagli, Arghcologija. Kiev, 1972 , 6, p. 3-20; M. Brudiu,SCIV, 26, 1975, 
p. 169- 179; E. Comşa, SClYA,. 29, 1978,4 , p. 357 - 363; M. Brudiu , G. Coman, SCIVA, 30, 
1979, 1, p. 101-103. . 
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Un alt fapt care pledeaz ă in fayoarea sincronismelor de mai sus, îl 
r eprezint rt decorul cu şnuruF7 , care apare concomitent în culturile Cucuieni 
(element străin ) ş i CtTnayoda 1, ca urmare a aceleiaşi mişeiri de populaţii 
care a început la sfârş itul eneoliticului: Cucuteni A3- A4, Gumelniţa A2, 
Petreşti B , Tiszapolgar28 ş i au continuat pe întreaga durată a perioadei de 
tranziţ ie la epoca bronzulu i. De remarcat este şi faptul că la Hârşova, decorul 
cu snurul est e inexist ent în nivelul inferior, ' ceea ce demonstrează că el a 
apă~ut ulterior, probabil la un ni \"('l cronologic corespunzător Cucuteniului 
AB2, adică aproximatiy tot atunci când apare şi în Moldova. 

În unul dintre ultimele studii consacrate ceramicii decorată cu snurul, 
P . Roman29 , analizează amănunţit acest "fenomen" şi observă că el' repre
z intă înainte de toate un mijloc t ehnic. Ceramica ornamentală cu şnurul 
sau cu încrustaţii de impresiuni de şnur fals şi răsucit o întâlnim în Europa 
o lungă perioadă de timp, având ca limită cronologică inferioară Cernavoda 
1, mai exact faza Ib, dacă ne-am raporta la situaţia stratigrafică de la Hâr
~ova. Tendinţa lentă spre forme ceramice şi decorative comune se manifestă 
odată cu evoluţia culturală, cu toate că ex istă zone (mai ales Jugoslavia) 
cu destule particularităţi. Accast a , cu atât mai mult cu cât poziţia cronolo
gică , relativă şi absolută a acestei limite inferioare de apariţie a ceramicii 
')nurate, este necesar a fi definită în funcţie de fiecare regiune3 . Raportânu-se 
la cronologia culturii Cernavoda 1 prin ceramica şnurată, ajungem la con
cluzia că această cultură precedă cultura Rachmani, fiind foarte probabil 
s incronă cu orizontul Kum-Tepe lb, Tiszapolgar târzie, Sălcuţa, Cucuteni 
A4 (poate chiar sfârşit de A3) , Lengyel IV, Rassen final, Trichterbecher 
timpuriu, Srednâi Stog Ia(b), l\' ipru-Daneţ IIb, ceramica ornamentală cu 
p ieptănul ş i cu gropiţe31 

În spaţiul sudic, descoperirile mai vechi ale lui J. Deshayes de la 
Dikili Tash 32 , care indicau pentru nivelul Cernavoda 1 de alCl sincronisme 
cu Thermi I-II, Beycesultan XIX, câmpia Konya, ante Troia 1, au fost 
confirmate , extinse si nuantate de noile cercetări si observatii33 , inclusiv 
prin cele mai recent~ de la Ostrovul Cerbului34 . ' , 

Credem că nu ar fi posibil de stabilit în ce măsură se poate vorbi de 
aceeaşi populaţie atunci cfll1d avem în vedere cultura Cernavoda I, sceptrele 
zoomorfe, ceramica de tip C, cultura Srednâi Stog II. In orice caz, toate 
acestea, ca şi kurganele, decorul cu şnurul etc. indică existenţa unor popu
laţ ii foart e asemănătoare din punct de vedere al conţinutului vieţii lor ma-

" O rdatare ampl ă, la A li n J)odd O p riţcscu , SCIVA,. -1 , 198 J, 4, p . 511 - 528 . 
~ s P . R oma n, Dacia, NS, 15, 197 1, p. 105 - 107; idem, SCI"A, 29 , 1978 , 2, p . 215 -

-22 1; idel1l, SO\';\ , 32, 198 1, P 241 - 245; Ann Dodd Opriţescu , Dac ia, NS , 32, 1978, 
p . 95 - 97. 

29 P. l,o lllan , Thraco' Dac ica . \" JJ , 1- 2 , 1986 , p . 14 - 30 (c u bibliografia afe rentă) . 
"0 1 bide", , p . H. 
"1 1 bidem . 
"' J. Dcslw.)'s, S bom ik N a rorcili o i il'Iuzcja , Bcograd, 6 , .1960 , p. 21 - 43. 
"" P . H.oman , op. cit ., p. 22 - 23 ; idcm , SCIVA, 29 , 1978, 2 , p . 2 15 - 221 ; iclc l11 , SCIY,\, 

32, 1981 , 2 , p . 211 - 251. 
.31 P . R ou,an , ,\11" Dodel O p ritesc \! . Thraco-Dac ica, X , 1_ 2 , 1989 , p. 11- 37. 
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teri ale ş i al concepţ iilor religioase (funerare); lucru firesc de altfel dacă avem 
în vedere că provin din aceeaşi mare zonă geografică. ' 

Cât priveşte indoeuropenizarea, fenomenul Cernavoda I, În ansamblul 
său - d ifuziune, siucronisme, conţinut -, perioada de tranziţie de la neo
l itic la epoca bronzului , ne rezumăm a ne exprima acordul cu formulările 
lui P. Roman , eventual Întărite ş i poate nuanţate de descoperirile de la 
Hârşova35 . 

DIE CERNAVODA-K ULTUR IM KONTEXT 
DER FUNDE VON HĂRŞOVA 

Z1fsa:nuneHjaSS'lf,}/ g 

Die Schieht Cernavodă 1 ist li ber 1,20 111 hoch und umfasst Z\\'ei Niveaus: Ccrna"odi\. 
Ib \"on 0 ,40 Lis 1,20 m Cernavodă la \"on 1,20 b is 1,60 111. Die Sehicht ,,"urde von romiscl1-
byzant inischen, feudalen und neuzeitlichen Gruben stark gestort. Die crst en Cernavodă 1 -
\Yohnungcll wurden hlJer c ine Einebnllng gebaut, clic zunI gr5ssten 'fei1 GUllleln iţa. A2 -
l\.eramik cnthiilt. Es wllrdcn sicbcn \'''ohnbauten erforscht , vier in1 Niyeau CernaxodrL l h und, 
<l rei inl ~iyeau Cernavodă. la. Die zicmlich zahlreichcn llnd ycr schiedenartigen a u gfefu ndencn 
:1rehiiologischen Mate rialien sind fiir clic zwei EntfaltnJlgsph asen der I(ultur Cernavod,\ 1 ty
p isch. Der fri.i.he~te Eindrangsmonlent del' Ccrnavod~t 1 - Ku ltur an cler lJnteren Donau ist 
":on eiJ11gcn Einfuhr warcll (hemalte E e ramlkfraglll cilte Cuc\ltl:ni A 4) angegeben. Unter d er 
Sehicht , in der clic l\eramikfragmcntc C\lenteni .-\-1 aufgcfunden \,"urden, beginnen clic Ab la
gcnlng(:!l Gunlf:lniţa A2 , clic \" o n kcramischell Einfuhrwaren Cucuteni A4 u ngedentet werden . 

Ahh. 1. :~ iye<lll C('rn ayoclă 11). 
:\hb. 2. ::\1'\"(".1\.1 CCrIlayocl;1 Ta . 

. ·1 bbildu/lgm 

. -'\ IJI1. 3. Profi l ,leI' Sch icht Ccrnavocli', J. 
AlJlJ. '{l.2 . ?\ iycau Ccmay ocl{\ l a . 
Allh. 4/ 3. \\"ohnun g Nr. ,. 
Ah!, . 5/ 1-3 . L ehlllunter lagcn. 
Ahh. 5/ 4 ,5. " 'ohuUJlg :\1'. 2. 
A bb. 6. Fellerstci rnn~ rl{7.euge. 

AbI>. 7. Steill - Hlld l\nochellwerl<zcugc. 
AblJ. S/ I - 6. LCnochcll\\·crkzeugc. 
A bb. 817. Hallstattgcfilss . 
Abb. 9. L cb m\\'irtc fn . 
.-\bb. 10/ L Miuiatnrstuhl Cerna,'od" 1. 
Aub. 10/2. Fragment C-:lnes anthroPQI11 orphcn GeHisses. 
Abb. 1Of.). Golzcnfragmcn t eUl1l c]"iţn . 
Abh. 10/ 4. Gotzenfrnglllcnt Cucute" i A 
Ahh. 11- 17. Ce rnavod" I h - l(era mik. 
--\.b11. 1.8. Ce r lluyoda la - l \.c rUIllik. 

:lă U llele cUllsideraţi i pr lYÎll d rn.porturile cronologice di'ntrc Cerna.vodă. J , GUI11ebl i ţa 

A2 şi Cucutelli A l a D. P opovic i,- p, Ha~ottj , Ponti ca 21-22, 1988 - 1989, p. ' 291 -298. 


