
• CATEVA PROBLEME REfERITOARE 
• • LA SFARŞITUL CULTURII GUMELMŢA PE TERITORIUL ROMANIEI 

Sfârşitul culturii Gumelniţa este caracterizat pnntr-o perioadă de profunde transformări etnice 
şi culturale. 

Dacă aruncăm o scurtă privire asupra istoriografiei problemei putem observa că pentru prima 
oară cultura Cernavoda I a fost definită parţial de către 1. Nestor', pe baza săpături lor din aşezarea 
eponimă, când a sesizat că se ană în faţa unor elemente noi pe care le-a denumit Gumclniţa D şi le-a 
sincronizat cu ccramica de tip C a culturii Cuculeni. Definirea cu adevarat a culturilor Ccrnavoda 1, 
1lI, Il a fost tacută de călre S. Morinlz şi P. Roman începând cu anii '502 

La elucidarea chestiunilor generale legate de subiectul nostru au contribuit cu studii mai mulţi 
cercetători dintre care amintim P. Roman', S. Morin!z', A.D. Opriţescu', E. Comşa", P. Haşotti', D. 
P opovici,\ etc. 

Datorită complexitălii problemelor legate sfârşitul culturii Gumclnila şi implicit de cel al 
Începutului culturii Ccmavoda r, ne vom opri cu analiza noastra doar asupra a două dintre ele, 
considerate de noi ca deosebit de importante. 

Prima constă în definirea culturii Gumelniţa. cu referire, în special, la teritoriul Dobrogei. 
Cea de a doua arc în vedere natura raporturilor dintre cultura Gumdniţa şi triburilc 

Cernavoda 1. 
Este un fapt unanim acceptat că sfărşitul culturii Gumelniţa se datorează pătrunderii triburilor 

culturii Cernavoda r carc vor disloca populaţiile gumclniţene ce se vor retrage în regiunile colinare 
din nord-estul Munteniei'. 

Nu ne-am propus în lucrarea de faţă sa an"Il/ăm problemele referitoare la cultura Ccrnavoda 
I. Vom afirma doar că primele elemente alogene care pătrund pc teritoriul de la vest de Prut şi care 
vor produce În cele din urma: transformări adânci ctriO-culturak .se manifestă concomitent cu apari�iH 
populaţiei rasăritene atribuită culturii Cernavoda 1. 

Ele au pornit din zona Niprului inferior dcpiasându-se prin nordul Mării Negre, nordul Deltci 
Dunării, ajungând în sudul Moldovei, nord-estul Munteniei şi Dobrogea"'. La Dunarea de Jos acest 
grup de populaţii a intrat În contact cu fondul encolitic local. Ulterior, valul de populaţie 
cernavo?eană a ajuns până În nordul Balcani lor, şi până În Macedonia din fosta Jugoslavie". 

In Dobrogea sfârşitul culturii Gumelniţa s-a produs mai de timpuriu datori:ă pătrunderii 
culturii Ccrnavoda 1, cum am afirmat maÎ SUSI�. 

În decursul anilor, în special datorită lip,ei de date Ci' edificatoare, s-au tăcut diterite 
încadrări eronologiee pc baza stratigrafiei comparate, şi a tipologiei diferitelor tipuri de materiale 
arheologice 1.1. 

P. Roman şi S. Morintz", având în vedere importurile cucuteniene în mediu Cernavoda 1, au 
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presupus că infiltrarea acestei culturi (Cernavoda 1) în zona dobrogeană s-a produs la nivelul 
cronologic al fazei Cucutcni A-B. 

La randul său Vi. Dumitrescu a optat pentru aceeaşi ipoteză". 
N. Harţuchc aprecia că "pătrunderea (Cernavoda 1) corespunde cu faza A" începutul fazei 

A-B a culturii Cucuteni, şi cu răspandirea sceplrelor în formă de cap de cal de pe teritoriul României, 
Bulgariei şi Jugoslaviei"I". 

E. Comşa, la rândul său, afirma că: "în nord-estul şi sudul Munteniei în timpul perioadei ce 
corespunde finalului etapei Cucuteni A, dezvoltarea comunităţiilor locale a fost întreruptă de sosirea 
asupra acestor locuri a comunităţilor culturale Ccrnavoda 1"". Cercetării!e recente întreprinse în aşezarea de la Hîrşova" au arătat că la baza nivelului 
Cernavoda I (faza Cernavoda la) s-au descoperit fragmente ceramice de tip Cucuteni A, iar !a partea 
superioară a stratului gumelniţean - specific fazei A2 - s-au descoperit fragmente ceramicc pictate, 
specifice etapei Cucuteni A). Deci pătrunderea culturii Cernavoda I s-a produs, posibil, la nivelul 
ctapei Cucuteni A" fapt ce ar explica încheierea evoluţiei fazei A2 a culturii Gumelniţa aici. 

Amintim faptul că la partea superioară a stratului gumelniţean (faza A,) s-au descoperit pe 
lîngă fragmente de statuete antropomorfe de factură cucuteniană şi un fragment ceramic de "tip C". 
Acest lucru confirmă opiniile conform cărora penetraţi a culturii Ccrnavoda I a reprezentat un 
fenomen aproximativ sincron cu cea a patrunderii eeramicii de "tip C·, În arealul cucutenian. 

Sub nivelul de locui re Cernavoda la a fost observată o depunere (0,40 cm) în care era atat 
ceramică gumelniţeană A, cât, şi ceramica Cernavoda la. Rezultă că inceputul pătrunderii culturii 
Cernavoda I ar putea, din punct de vedere cronologic, să fie corespunzator culturii Cucuteni, 
sfârşitului etapei A" 

Data CI4 5380 ±45 B.p.19(necalibrat) sau 4435±4 16020 cal. B.C. (GrNI89444) obţinută din 
analiza unei probe dintr-un complex aflat la partea superioară a stratului Gumelniţa A, precum şi 
importurile Cucu(eni A, vin să ne aducă noi dovezi conform cărora cultura Gumelniţa, faza A" a fost 
înlocuită la Dunarea de Jos de catre comunităţi le Cernavoda 121, aceasta explicând în acelaşi timp 
lipsa descoperirilor aparţinînd fazei Gumelniţa B în această zonă. O altă data C14 (L Y6598 ), probă 
prelevată dintr-un nivel anterior este de 5595±45 B.P. necalibrată (4535±4361) după corecţia 
dendrocronologică". Astfel rezultă că la Hirşova se pare că ne aflam în faţa celei mai de timpurii 
aşezări Cemavoda 1, conform caracteristicilor ceramicii din nivelul inferior. 

C. Magda Mantu fixează inceputul culrurii Cernavoda I către 3400 B.C. pe baza 
descoperirilor de la Hlrşova şi Carcaliu. Ea apreciază că evoluţia acestei culturi s-a desfăşurat Între 
3.400-2.600/2500 B.c." 

în timp ce în Dobrogea îşi face apariţia cultura Ccrnavoda I faza la aşezărilc din sudul 
Munteniei evoluează spre faza Gumelniţa BI' Între cultura Gumelniţa faza B, şi cultura Cernavoda la 
este posibilă existenţa unei relaţii de contemporaneitate pentru zona de dealuri a Munteniei şi chiar 
pentru culoarul văii Dunării. Comunităţile gumelniţene se vor retrage, sub presiunea cernavodenilor 
spre vest şi nord-vestul Munteniei, în zona coti nară. Aici vor mai supravieţui un timp, 
transformându-se apoi în ceea ce a fost definit drept aspectul Brăteşti" . 

• 

In concluzie, putcm să afirmăm că triburile culturii Ccrnavoda 1 au pătruns pe teritoriul 
Dobrogci într-un moment ce poate coincide cu sfârşitul etapei Cucuteni A) - începutul etapei A., o 
perioadă coexistând cu comunităţile gumelnitene. 
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Pentru a defini caracterul raporturilor dintre cele doua culturi care au venit În c0ntact, vom 
Încerca sa prezentăm sumar câteva din datele ce le avem la dispozitie. 

În momentul contactului dintre comunităţile celor doua culturi remarcam faptul că unele 
influenţe din partea fondului autohton gumelniţean devin vizibile. 

Astfel constatăm utilizarea aceleiaşi maniere de construcţie a locuinţelor - sistemul paiantă". 
Se constată că locuinţele gumelniţene au fost superioare din punct de vedere constructiv. Unele 
tehnici de prelucrare a silexului, a osului şi cornului au fost preluate de către cernavodeni de la 
gumclniţeni, insă deşi se constată că atât calitatea cât şi cantitatea lor sunt simţitor diminuate in 
comparatie cu cele gumelniţene". 

Descoperirea unor aşezări cernavodene care au fost amplasate pe leII-uri gumelniţene a fost 
considerată un argument in plus În cazul afirmării influenţelor exercitate de gumelniţeni asupra 
cernavodenilor". 

Un aspect important este determinat de unele caracteristici ale ceramicii cernavodene. Ne 
referim În principal la dcgresantul ee ti caracterizează: cochilii de melci şi valve de scoici pisate. 
Acelaşi degresant apare şi in cazul ceramicii de "tip C" din arealul Cucuteni. 

Elocvent considerăm că este şi faptul că intr-o prima etapă ce ar corespunde fazei Cucuteni 
A(3-4)-A-H, şi Cernavoda la inregistram absen\a totală a decorului imprimat, şnurat, in cazul 
ceramicii de "tip C" fiind documentat decorul de tip "pectinat" (executat cu pieptenelc). Apariţia 
decorului şnurat o Înregistrăm concomitent in cele două arcale culturale, Începând din ctapa Cucuteni 
A-B2 in nord şi Cernavoda IB in sud. Acesta sugerează existenţa unor valuri succesive migratorii, ce 
Împrospătează fondul existent, proces ce se manifestă simultan prin forme asemănătoare, dar nu şi 
identice in arealele celor două culturi". 

La Hârşova, stratul Ccrnavoda I începe de la -0,40 m. şi ajunge la -1,65 mn Au fost 
observate două niveluri: Cernavoda la şi Cernavoda lb. Între nivelul inferior Cernavoda la şi debutul 
stratului gumelniţean (faza A,) nu există vreo cezură reprezentată de steril din punct de vedere 
arheologic, primele locuinţe cernavodene construindu-se peste o nivelare ce conţine În cea mai mare 
parte ceramica gumelniţeană. 

Situaţia e diferită la Borduşani'o cu toate că distanla dintre ele este relativ mică. Cercetăriile 
care sunt in curs de desfăşurare au sesizat pentru prima oară in literatura de specialitate existenţa unui 
nivel de "abandon" aflat la partea superioară a nivelelor Gumclniţa, faza A,. Elementele Ccrnavoda I 
apar sporadic fără a se constitui Într-un nivel bine determinat. 

Nu ar fi deloc exclus ca această situaţie să tie consecinţa derularii procesului istoric al cărui 
inceput a fost surprins la Hirşova, şi anume popula]ia să ti abandonat aşezarea, refugindu-se în altă 
parte. 

Semnificativă, pentru natura relaţiilor dintre noii veniţi şi autohtoni, poate fi observaţia 
conform căreia, studiile sedimentologice au evidenţiat existenţa unui nivel ce se intinde pe toată 
suprafaţa cercetată a tel/-ului de la Hirşova (S.8.) şi care, din punct de vedere pedogenetie, 
demonstrează lucrarea agricolă a terenului de către cernavodeni, care suferă importante modificări 
specifice În consecinţă. Acestă situaţie capată o importan\ă particulară în sensul că se demonstrează 
existenţa unei populaţii cernavodene ce se ocupa cu lucrarea pământului şi care are, deci, un alt tip de 
relaţii d,:cât cele bănuite iniţial cel puţin cu unele comunită\i gumelniţene. 

In incheiere se pot sintetiza urmatoarele concluzii: 
• Triburile de tip Cernavoda J au pătruns pe teritoriul Dobrogei cel mai devreme in cursul 
tinalului etapei Cucuteni Al - inceputul etapei Cucuteni A,. în acest timp, în Muntenia 
comunitaţile Gumclniţa evoluează de-a lungul a ceea ce a fost definit drept faza B, . 
• Fenomenul pătrunderii elementelor Cernavoda J este sincron cu cel al pătrunderii 
elementului de "tip C" in arealul Cucuteni. 

2; P H . . 1'5 . aşOIII,Opetf. _ . 

26/hidem, 132-133. 
2i Ibidem. 125. 
2� A. D. Oprilcscu,SC/VA, 32, t9XI. 4, 511-52R. 2'PH ' DP .. . . aşoth, . UpOVICI, OI'. nI. 
)Olnfomlalie amabilă D. Popovici druia îi mulţumim şi pe aceasta cale. 
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• Decorul cu impresiuni cu şnurul apare concomitent În areal ele culturilor Cucuten; 
(elementul C) şi Cernavoda 1, ca urmare a unor mişcări sincrone de populaţii . Cronologic el 
este Înregistrat la un nivel corespunzator etapei Cucutcni A-B,. 
• Sub presiunea membrilor comuni taţii lor de tip Cernavoda I populaţia gumelniţeană s-a 
retras in zona colinară din nord-estul Munteniei, unde s-a format aspectul Brăteşti . 
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Fig. 4 Schema sincroni�mektr (după P. Haşotti) 

• Observarea unor elemente preluate de către triburile culturii Cernavoda sugerează pc de {) 
parte existenţa unui anumit tip de relaţii, l11ai curând paşnice, intre comunităţile celor două 
culturi. Pe de altă parte, aceste situaţii sunt contra7ise de întreruperea evoluţiei tirqti (În 
anumite zone) a culturii Gumelnila şi retragerea comunităţilor acestora în zona coli nară a 
Munteniei. Această situaţie sugereaza cei putin parţial existenţa unui alt tip de relaţii . 

Oricum, ambele situaţii ne Îndrepta\esc sa credem că pătrunderca comunităţilor cernavodene 
s-a petrecut lent, dar nu Întotdeauna paşnic. in arealul gumclniţcan. 

ALEXi\:\DRU CIOCi\t\ 
Lniver�ilatca IIValahia" 

Targ()vÎ;-;te 

QUELQm:s PROBLEMES SUR LA FI" DE LA CULTURE GUMELNIŢA 
SUR LE TERRITOIRE DE LA ROU''lANJE 

. . 
RLSL'ME 

Dans cette communication I 'autcur analyse deux des probIemLs gui se rapportcnt a la lin de la culturc 
Oumelniţa. La premiere consiste dans la definition de la clliturc Gumclniţa. conccrnant, particulicn.:m-.:nt. le 
tt�rritoirc de Dohrogea, la deuxicme ctlldc la naturI;! des rapports d'cn1re cette culture et les tribus Ccrnavoda 1. 
[n ce qui COllcemc le premier probleme, l' auteut' artinne el partir des rcchcrchcs de llîrşova, gue les tribus de la 

culturc Cemavoda 1 ont penctrc sur le tcrritoire de Dobwgca dans un moment qui pcut coi'ncider avec la lin de 
l'etape Cuculcni AJ - le commencement de I'(:lapc i\�. une periode coexistant avec les communamc.') de 
Gumdni\a. En CL'- qui concerne le deuxieme pmhlemi.: 1';.lUtc - ur meI CIl cvidcnct.:- le caractere contradicloin.: des 
fl;httÎons cnlrc les dcux cultures qui sont I!ntrees en contact L'<tutcur pwuve l'cxistcnce d(:s inf1uenccs du fond 
autochtone de GumelnÎla. en Cernavoda 1 ce qui sugg.�n.: I' cxiSICllcc tI'un typc de rcl<ttiuns pl ulot possiblcs. \Itai ... 

cc5 situations sonl contreditcs par I'inlcrruplion natl1r�lIe de la CUItUfC Gumelnila CI la retraite de CI..:S 
cummunautcs dans la zone collinairc de Muntenia. 

EXPLIC/\ nON DES nGURLS 

Fig. 1 . Ceramique Cernavoda I. 

Fig.2. Ccramique decor"e avec flcelle. Culmre Ccrnavoda le. 

Fig.3. Cerarnique. L'aspect culturcl Brate)ti. 
Fig.4. Le schema des syncruonismes. 


