DESPRE LOCUI NŢELE CULTURII (jLI NA
de Cristian Schuster
1.

INTRODUCERE

1. 1 . Toţi specialiştii care au efectuat săpături arheologice în aşezări ale culturii
Glina s-au ocupat, cum era de altfel şi firesc, în majoritatea cazurilor numai tangential,
1
şi de problema locuinţelor •
1 .2. O atenţie mai mare a fost acordată acestui subiect de Petre Roman2, Eugen
Comşa3 , Jan Machnik4 , Cristian Schuster5 . Totuşi, şi cu aceste prilejuri, nu se face o
analizâ amplă, autorii rezumându-se a emite unele afirmaţii cu caracter general.
6
1 . 3 . Ceea ce nota P. Roman în 1 976, cu privire la greutăţile întâmpinate în
investigarea locuinţelor culturii Glina (şi nu numai ale ei, ci şi ale altor manifestări
culturale ale epocii bronzului), îşi păstrează, din păcate, şi astăzi parţial valabilitatea.
Astfel, faptul că nici o aşezare Glina7 nu a fost integral cercetată, constituie şi acum
8
un obstacol serios. Cu toate acestea, investigaţiile din ultimii ani , chiar aşa lacunare
cum sunt, oferă date noi şi folositoare cu privire la locuinţele G lina.
(l)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

C u toate că termenul d e locuintă n u exprimă - în accepţiunea noastră - realitatea
construcţiilor ale căror resturi se descoperă pe cale arheologică, ne vedem şi noi nevoiţi
a-1 folosi în continuare, deoarece s-a încetăţenit în literatura de specialitate. În cele mai
multe cazuri, nu se poate face distincţia clară între ceea ce era cu adevărat locuintă şi
construcţiile care, poate, au servit la altceva.
P. Roman, Die G/ina /Il Kultur, PZ, 5 1 , 1 976, 1, p. 28.
E. Comşa, Unele date despre tipurile de locuinţe din epoca bronzului de pe teritoriul
României, Peuce, 10, 1 99 1 , 1 , p. 2 1 -22.
J. Machnik, The Earliest Bronze Age in the Carpathian Basin, Archaeological Sciences
Bradford, 1 99 1 , p. 1 4.
C. Schuster, Einfiihrung in das Siedlungs-und Bauwesen ders Glina-Kultur, Mem.
Museo Civ. Nat. Verona, Sez. Scienze Uomo, 4, 1995, p. 1 30- 1 3 1 .
P.Roman, loc cit.
Despre aşezări, vezi printre alţii: C. Schuster, Consideraţii privind a$ezările culturii
Glina, Drobeta (sub tipar).
Ne permitem a aminti aici cercetările din Muntenia, de pe cursul inferior al Argeşului, al
Câlniştei şi Dâmboviţei, sau din Oltenia. Cf. C. Schuster, A$ezările din epoca bronzului
pe cursul inferior al Arge$ului, Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1 989, p. 236-237;
idem, A$ezări Glina pe cursul inferior al Arge$ului $i valea Câlni$tei(l). Mihăile$ti
-Tufa, Thraco-Dacica, 13, 1 992, 1 -2, p. 35-4 1 ; idem, Cercetări arheologice in a$ezările
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11 .

TIPURILE DE LOCUINŢE

11
11 . 1 . Bordeie (sau semibordeie)9 : Crivăţ 1 0 , Bucureşti-Lunea Bârzeşti (fig. 8/ 1 ) ,
2
3
Bucureşti-Ciure/ (fig. 7/3) 1 , Bucurcşti-Căţe/u Nou (fig. 7/2) 1 , .Bucureşti-Mihai Vo
da1 4 , Bucurcşti-Dudeşti (fig. 2/2) 1 5 , BucureJti-Militari-Câmpul Bo{a 1 6 , Bucureşti
21
FundenP, Bucureşti-Roşu (fig.2/ 1 ) 1 8 , Udeni 1 , Căscioarele (fig. 3/ 1 ) 0 , Călugărcni ,
22
Morăreşti (fig. 5/ 1 , 2) .
11. 1 . 1 Forma bordeie/ar
culturii Glina de la Varlaam, jud. Giurgiu, CCDJ, 1 3- 1 5, 1995, p. 53-63; V. Sandu.

Cercetările arheologice in =ona Lunca-Bâr=eşti, CAB, 4, 1992, p. 1 63 sqq.; C..Schuster,
T. Popa, Cercetări privind epoca bron=ului in judetul Giurgiu (investigatiile din anii
1986-1994), DMJG, 1, 1995, 1 , p. 20 sqq.; M. Negru, Bucureşti-Ciurel, Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 1 994. A XXIX sesiune naţională de rapoarte
arheologice. Cluj-Napoca, 1 1 - 1 4 mai 1 995, p. 1 5 ; C. Schuster, M. Nica, Săpăturile de
salvare de la Morăreşti, judeţrtl Do/j-1 993, Cercetări arheologice în aria nord-tracă, L
1995, p. 1 1 4- 1 22; M. Nica, C. Schuster, T. Zorzoliu, Cercetările arheologice in te/1-u/

(9)

( 1 0)
(Il)
( 1 2)
( 1 3)

( 1 4)
( 1 5)
'

( 1 6)
( 1 7)
( 1 8)
( 1 9)
(20)

gume/ni(eano-sălcutean de la Drăgăneşti-0/t, punctul Corboaica - campaniile din anii
1993-1994. Cercetări arheologice în aria nord-tracă, L 1995, p. 9 sqq.

Nu întotdeauna se poate face distinctia clară dintre ceea ce este un bordei şi ceea ce este
un semibordei. Investigarea unor astfel <ie complexe arată că factorii externi-eroziunea
naturală, interventiile umane ulterioare-pot schimba sau altera fizionomia unui complex
de acest gen. Pe de altă parte, nu poate fi neglijată subiectivitatea arheologului în
interpretarea rezultatelor cercetării.
D. Berciu, Re=ultatele primelor săpături de la Crivăt (1965) (r. Olteniţa), SCIV, 1 7,
1 966, 3, p. 53 1 .
V.Sandu, op. cit., p. 165.
E. Comşa, op.cit., p. 21 şi fig. 2.
V. Leahu, Raport asupra săpături/ar arheologice efec/1/ate in 1960 la Cătelu Nou,
CAB, 1 , 1 963, p. 2 1 ; idem, Săpăturile arheologice de la Cătelu Nou, CAB, 2, 1 965, p.
24-25.
S. Morintz, D. V. Rosetti, Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1 959, p. 22.
M. Turcu, Cercetări arheologice la Dudeşti, Carpica, 8, 1 976, p. 4 1 -42 şi fig. 1 (Planul
cercetărilor).
1 dem, Cercetări arheologice la Militari-Cimpul Boja, CAB, 3, 1 98 1 , p. 226 sq.;
idem, Cercetări arheologice la Militari-Cimpul Boja, Bucureşti, MCA, 1 992, 1, p. 1 45.
D. V. Rosetti, Citeva aşe=ări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor. Asupra
tehnicii, tipologiei şi cronologiei lor, Urbanismul, 9, 1932, p. 10 şi fig. 13.
M. Constantiniu şi P. l. Panait, O aşe=are din epoca bron=ului la Roşu, CAB, 1 , 1 963, p.
304.
Gh. Bichir, Cercetări arheologice la Udeni,jud. Teleorman, Muz. Naţ., 7, 1 983, p. 58.
D. B. Nanu,Cercetările arheologice de la Căscioare/e-Cotul Cătăluiului, jud. Călăraşi,
CCDJ 5-7, 1 988- 1 989, p. 37-38.
l. Chicideanu şi P. Gherghe, Săpături/e arheologice de la Călugăreni (jud. Gorj}, MCA,
1 983, p. 1 03.
C. Schuster, M. Nica, Săpăturile de salvare de la Morăre�ti, jrtdetul Dolj (1993).
Cercetări arheologice în aria nord-tracă, 1, 1 995, p. 1 1 5.
,

(2 1)
(22)
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a. ovale (sau rotunde):
a. l . Crivăţ: "Î n general, gropile bordeielor au o formă ovală sau rotundă, mai mult
sau mai puţin regulată"23 .
a.2. l . Bucureşti-Roşu (fig. 2/ 1 ) : "La adâncimea de 0,30 m faţă de nivelul actual, a
putut fi delimitat conturul semi-oval al unei gropi (groapa A), umplută cu un pământ
negru, amestecat cu cărbune, bucăţi de chirpic şi numeroase fragmente ceramice. Pe
o lăţime de 0,3 5-0,40 m în jurul acestui contur, pământul era înroşit mai puternic spre
groapă şi din ce în ce mai puţin spre margini. Deschizându-se caseta A, s-a obţinut
forma ovală a acestei gropi cu diametrele 2 , 1 0/ 1 ,70 m. Orientarea ei este nord-sud.
Partea sudică era uşor bombată, pe când cea din nord înscria o linie mai puţin curbă.
Pereţii gropii erau tăiaţi aproape vertical în pământul castaniu şi albicios. Jumătatea
de nord a fundului gropii cobora de la -0,40 m într-o pantă de 0,50 m, pe când partea
de sud era orizontală, înscriind cu peretele lateral un unghi de cea. 90°. De la
adânc imea de 0,20 m şi până la fund, 1 ,08 m, pământul de umplutură prezenta indiciile
unui suternic incendiu, care a încheiat etapa de folosire a acestei amenajări ome
neşti" 4 .
a.2.2. Bucureşti-Roşu ( fig. 2/1 ): "S-au ( ...) păstrat, ( ... ), resturile unei alte gropi,
groapa B, tot de formă ovală cu diametrele de 1 ,70 şi respectiv de 1 ,25 m, orientată
aproximativ pe direcţia nord-sud. Groapa se adâncea cu 0,70 m faţă de nivelul actual,
având pereţii verticali în partea superioară şi uşor bombaţi în porţiunea de jos. Fundul
..
gropn era alb'1at"25 .
a.3. Bucureşti-Căţe/u Nou: "Semibordeiul pornea de la baza humusului antic
cenuşiu închis şi, de la acest nivel, străbătând solul castaniu şi parţial şi pe cel
galben-lutos se adâncea până la maxim 0,60 m. Ţinând seama de porţiunea păstrată a
locuinţei, rezultă că forma ei a fost ovală"26 .
a.4. 1 . şi 2 . Bucureşti-Dudeşti (fig. 2/2): "Cele două gropi (Gr. 1 şi Gr.2), de formă
ovală, cu diametrele de 2,05 m şi 1 , 70 m, au fost umplute cu pământ amestecat cu
multă cenuşă, bucăţi de chirpic şi câteva fragmente de Iame de silex. Conţinutul
acestor gropi, precum şi dimensiunile lor ne determină să considerăm că ambele au
aparţinut unor bordeie, care în final au fost incendiate"27 •
a.5. Bucureşti-Ciure/ (fig. 7/3)28 .
a.6. Bucureşti-Lunea Bârzeşti (fig. 8/ 1): "Groapa era ovală (3,50 x 4 m) şi se
adâncea până la 1 ,90 m. A putut fi săpată parţial prin secţionare. Resturile arheologice,
puţine ( . . . ) erau concentrate mai ales în jumătatea vestică"29 .
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

D. Berciu, op. cit p. 53 1 .
M . Constantiniu, P.l. Panait, op.cit. , p . 302.
..

Ibidem.
V. Leahu, op. cit., p. 2 1 .
M.Turcu, Cercetări arheologice la Dudeşti, Carpica, 8, 1976, p . 4 1 -42.
E. Comşa, op. cit, p. 21 şi fig. 2.
V. Sandu, op. cit., p. 168.
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a.7. Morăreşti (fig. 5/1 , 2): Bordeiul, "chiar dacă nu s-a păstrat în întregime, putem
aprecia că groapa ( ...) avea probabil o formă ovală. Şi acest complex nu adăpostea
nici un fel de mobilier"30 .
b. rectangulare:
b. l . Călugăreni: "Locuinţa nr. 1 (Loc. 1 ) - A apărut în S iC la -0,28 m şi se
adânceşte în solul brun închis, aparţinând probabil tipului de locuinţă bordei. Î n S i C
s-a surprins latura dispre nord şi colţul de nord-est, locuinţa fiind orientată aproximativ
est-vest. Planul pare să fie rectangular, cu colţurile rotunjite. Î n umplutură s-au găsit
i
numeroase fragmente ceramice, pietre şi oase de animale"3 .
b.2 Udeni: "Bordeiul a avut probabil forma rectangulară şi nu-i putem cunoaşte
decât o singură latură, lungă de 3 ,09 m. Adâncimea era de 0,82 m. Î n profilul gropilor
şi al bordeiului se observă multă cenuşă, bucăţi de cărbune, fragmente ceramice şi
oase de animale"32.
b.3. Bucureşti-Militari Câmpul Boja: "Locuinţa, săpată (notată de descoperitoare
B 1 , nn.) de la solul vegetal actual până la adâncimea maximă de 0,85-0,90 m, avea
forma rectangulară cu colţurile rotunjite, cu o lungime de 2,50 m, iar lăţimea de 1 ,80m.
( ... ) nu au putut fi constatate nici resturi de vetre şi nici amenajări în interior, fie ale
podelei, sau ale pereţilor" 33 .
c. informa cifrei <8>:
c. l . Bucureşti- Căţe/u Nou (fig. 7/2): "Bordeiul a avut ca limită de pornire în jos
baza stratului de pământ cenuşiu-închis. De la acest nivel, străbătând solul castaniu şi
pătrunzând şi în cel galben lutos, se adâncea pănă la maximum - 1 ,2 m. Locuinţa,
orientată prin axul ei lung pe direcţia sud-nord era alcătuită din două gropi cu conturul
gurii circular, alăturate, comunicând între ele în zona superioară, dar despărţite în cea
inferioară printr-un prag. Gropile se deosebeau între ele prin formă şi dimensiuni: cea
sudică, în forma unui fund de sac, avea diametrul 1 ,26 m şi adâncimea -0,82 m;
cealaltă, dispre nord, era cuptorită de jur-împrejur, cu excepţia porţiunii din dreptul
pragului despărţitor şi avea diametru! maxim 2,35 m , iar adâncimea - 1 , 1 2 m " 34 .
. ., .35
c. 2 . B ucureşt1-Bucureştu lVOI
11. 1 .2.Dimensiunile bordeie/ar:
După cum s-a putut observa, dimensiunile complexelor de locuire de acest tip erau
destul de modeste; latura cea mai lungă o întâlnim la Udeni (3, 09 m ). Posibil ca
tocmai dimensiunile reduse ale bordeielor să fi făcut ca acestea să nu beneficieze în
interior de dotare cu vetre de foc fixe36 .
.

.

•

(30) C. Schuster, M. Nica, op cit., p. 1 1 5.
(3 1) 1. Chicideanu şi P. Gherghe, Săpăturile arheologice de la Călugăreni, (jud. Gorj), MIC,
1983, p. 1 03.
(32) Gh. Bichir, op. cit. , p. 58.
(33) M. Turcu, Cercetări arheologice la Militari-Gmpul Boja, Bucureşti, MCA, 1, 1992, p.
1 45 şi fig. l .
(34) V. Leahu, Săpăturile arheologice de la Că(e/u Nou, CAB, 2, 1965, p . 24-25 ş i fig. 9.
(35) D.V. Rosetti, loc cit.
(36) De astfel de vetre vorbesc şi Ibidem, p. 174- 1 75. Considerăm că trebuie să privim cu
oarecare prudenţă aflfl11aţiile autorului.
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LA CONAC

2
Se. 1 :25000

Fig. 1. 1 , Drăgăneşti-Olt-Tcll; 2, Schitu-La Conac şi Schitu-Gaura Despei.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Cristian Schuster

90

ŞANŢ III
SE 300" - NE

120"

3m
--=::::_
::11 ...

o -

Stâlp de tensiune

2
Scara 1 :50

F'ig. 2. 1 , Bucureşti-Roşu ( 1 959); 2, Bucureşti-Dudeşti.
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11. 1 .3 . Amenajările din interiorul bordeie/ar:
a. În general, bordeiele sunt foarte sărace in mobilier. Astfel, V. Leahu nota: "Deşi
conturul complexului s-a desprins clar in Grundris' vreo amenaj are (in pământ) a
intrării in semibordei nu a fost observată, tot aşa cum nu au fost constatate amenajări
nici pentru podeaua sau pereţii locuinţei. La fel, in interiorul semibordeiului ( . . . ) nu
.
.
au fiost gă stte restun d e vatră "37 .
b. Singurele elemente notabile descoperite intr-un bordei sunt cele de Ia Bucureşti
Căţe/u Nou:

b. l . "Cam in centrul locuinţei şi pe fundul ei a fost surprinsă o groapă mică, cu
formă ovală, in al cărei pământ de umplutură s-au găsit câţiva cărbuni de lemn şi
patru fragmente. Rostul acestei gropi nu poate fi însă precizat; forma sa ovală, cu
diametru! lung de 0,65 m, precum şi prezenţa in ea a unor fragmente ceramice pot să
arate că de o groapă de par nu poate fi vorba; pe de altă parte, adâncimea ei mică
(maximum 0,20 m ) vine să se opună şi gândului că ea ar fi fost utilizată ca groapă
menajeră "38 .
b.2. Pragul dintre cele două gropi ale bordeiului (la noi II. l. Jc.) cercetat in anul
1 963 39 .
Il. 1 .4. Modul de construire al bordeie/ar:
a. Groapa bordeiului era săpată pornind de la nivelul de călcare din vremea

respectivă. Locul ales poate a beneficiat in unele cazuri de gropi naturale, care au fost
apoi adâncite. Unele gropi au fost cuptorite (Bucureşti- Căţe/u Nou; Bucureşti-Roşu,
gr. A).
b. Unele bordeie sunt compuse din două gropi şi un prag intre ele, aşa cum sunt
cele de Ia Bucureşti- Căţe/u Nou sau Bucure ş ti-B ucureştii Noi.
c. Partea superioară era construită dintr-un schelet de lemn cu împletitură de nuiele
şi pomostit cu lut ce se sprijinea pe pereţii laterali. Acoperisul probabil era din stuf
sau iarbă de baltă, ceea ce explică cantitatea remarcabilă de cenuşă găsită in interiorul
bordeielor. Pereţii laterali ai gropii pornesc, aşa cum s-a văzut Ia majoritatea bordei
elor, vertical. Poate o excepţie o costituie bordeiul de la Morăreşti, unde se pare d i
aceştia pornesc, in special in ceea ce priveşte peretele vestic (care se poate observa şi
in profil), intr-un unghi de 45°.
Il. l .5 .Discuţii privind bordeiele culturii G/ina:

a. E. Comşa este de părere că bordeiele erau adăposturi le preferate de comunităţi le
Glina de la inceputul evoluţiei culturii40 . Această concluzie era întărită şi de faptul că
bordeiele au apărut in Muntenia in aşezări din primele două faze (1 şi Il) ale culturi i.
Interesantă este şi situaţia de Ia Crivăţ, unde in nivele inferioare ale aşezării Glina
(după descoperitori - D. Berciu in 1 965; E. Moscalu in 1 968 -- nivelele II şi III) s-au
găsit numai bordeie, iar in nivelul 1, mai recent (făcând parte, in opinia noastră după
ce am cercetat o parte din materialul arheologic, din faza a 11-a, clasică, a culturii
(37) V. Leahu, op. cit., p. 2 1 .
(38) Ibidem.
(39) Idem, Săpăturile arheologice de la Caţelu Nou, CAB, 2, 1 965 , p. 24-25 şi fig. 9.
(40) E. Comşa, op. cit., p. 2 1 .
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1
Glina), numai locuinţe de suprafa�ă4 . Totuşi, prezenţa unui bordei la Călugăreni, in
4
O ltenia apuseană, şi la Morăreşti , lângă Craiova, in aşezări Glina, care in mod cert
nu puteau să aparţină primei şi nici celei de-a doua faze (abia acum, in faza clasică,
incepe roirea comunităţilor Glina din Muntenia spre Oltenia43 ), ne arată că acest tip
de locuinţă a fost ridicat şi in etapele târzii.
b. Inventarul diversificat al bordeielor precum şi modul de construire al lor cons
tituie argumentul că acest gen de complexe era folosit mai ales la locuit. Chiar dacă
peste tot s-a consemnat lipsa unui stâlp central, care să sprij ine acoperişul, atragem
atenţia că nu este exclus ca iniţial (?), in unele cazuri să putem vorbi de spaţii
amenajate ca loc de depozitare a alimentelor, in care ulterior au fost aruncate diferite
resturi (ceramică, oase de animale etc.). Ipoteza noastră nu este atât de absurdă, dacă
ţinem seama de bordeiul cu prag interior de la Bucureşti-Căţe/u Nou, mai ales că
acesta avea gropa dinspre nord cuptorită. V. Leahu notează vis-a-vis de acest aspect:
"se poate face supoziţia că o asemenea locuinţă era destinată nu atât adăpostirii
oamenilor, cât mai degrabă păstrării proviziilor şi altor obiecte"44 . Posibil ca intr-o
situaţie asemănătoare, aceasta ţinând seama de arsura pereţilor, să fi fost şi groapa A
de la Bucureşti-Roşu. Exemple asemănătoare - bordeie cuptorite, fără vetre în interior,
dar cu stâlp central, adăpostind un material de umplutură eterof:en - găsite în mediile
culturale Vinkovci şi Somogyvâr, au fost socotite tot depozite 5.
c. Este posibil ca în unele aşezări să se fi folosit la locuit exclusiv bordeiele. Totuşi,
bănuim că, în una şi aceiaşi aşezare, au fost în uz atât astfel de complexe cât şi locuinţe
de suprafaţă46 .
d. Dat fiind că nici o aşezare nu a fost cercetată exhaustiv, nu ştim care va fi fost
densitatea bordeie lor dintr-o aşezare, precum şi suprafaţa din jur alocată unui bordei.
Dar, cunoaştem că intre bordeiele A şi B de Ia Bucureşti-Roşu a existat o distanţă de
7
cea 5 m (fig. 2/1)4 , ea fiind apropiată in cazul complexelor de locuit (notate L I şi
(4 1) D. Berciu, loc cit.
(42) În opinia autorilor săpături lor, aşezarea Glina de aici aparţine fazei a III-a a culturii
Glina: cf. C. Schuster, M. Nica, op.cit., p l l5.
(43) Despre migrarea comunităţilor Glina spre Oltenia vezi: P. Roman, op. cit., p. 37 sqq.;
idem, Probleme in legătură cu perioada timpurie a epocii bronzului şi inceputurile
culturii Otomani1 SC1VA, 35, 1 984, 3, p. 267; idem, Perioada timpurie a epocii
bron::ului ., tracfc " in Oltenia, Thraco-Dacica, 6, 1985, l -2, p. 1 1 6- 1 22; idem, Cercetări
la Govora Sat-Runcuri in 1977, SClVA, 36, 1985, 4, p. 295; Gh. I. Petre-Govora,
Asupra problemelor culturii Glina in nord-estul OltenieiJ6raco-Dacica, 7, 1986, l 2, p.
1 54-155 (idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, 1 995, p. 22 sqq.:
.

-

(44)
(45)
(46)
(47)

Î mpărţirea in trei etape a prezenţei comunităţilor Glina in Oltenia - făcută de autor - ni
se pare forţată.; C. Schuster, Câteva precizări privindfaza a l/1-a a culturii Glina in
lumina celor mai noi cercetări, Litua, 5, 1992, p. 7-9; idem, Despre aria de răspândire
a culturii Glina, Istros, 7, 1 994, p. 63 sqq.
V. Leahu, op. cit., p. 25.
N. Tasic; Die Vinkovci-Kultur, in Kulturen der Friihbronzezeit des Karpaten-beckens
und Nordbalkans, S. Balcano-Pannonica, 22, 1984, p. 1 7- 1 8.
C. Schuster, M. Nica, loc cit.
M. Constantiniu, P.I. Panait, op.cit., p. 302 şi fig. l .
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L2) de la Căscioarele (fig. 3/1 ).48 şi �ai mare în cazul celor de la Bucureşti-Dudeşti
'49
(notate Gr. l şi Gr.2) (fig. 2/2) . Bordeiele de la Bucureşti- Căţe/u Nou s-au aflat la
distanţă apreciabilă unul de altul, probabil aparţin de două aşezări Glina distincte50.
e. Inventarul bordeie/ar, aşa cum am precizat, este eterogen, oferindu-ne chiar şi
în aceste condiţii unele date privind ocupaţiile purtătorilor culturii Glina. Obiectele
din lut ars (greutăţi de la plasele de pescuit, fusaiole, linguri, rotiţe de care miniaturale,
idoli antropomorfi şi zoomorfi) , din os şi corn (suie, ace, plantatoare etc.), din metal
şi ceramică ne înlesnesc drumul spre cunoaşterea (evident parţială) a vieţii cotidiene
şi, acolo unde este cazul, religioase.
f. Cantitatea de cenuşă, cărbuni şi chirpic ars din bordeie este remarcabilă în
majoritatea cazurilor. Analiza situaţiilor întâlnite i-a Bcut pe desco�eritori să afirme
1
că bordeiele de la Bucureşti Dudeş ti5 , Morăreşti, Bucureşti-Roşu 2 etc. au fost in
cendiate. Similar este şi cazul locuinţelor de suprafaţă, ceea ce ne face să ne întrebăm
dacă aşezările Glina au fost incendiate ca urmare a unor lupte sau, mai degrabă,
incendiile au fost provocate chiar de locuitori Ia părăsirea sătucului sau a locuinţelor,
sau cu ocazia decesului unuia dintre locuitori (proprietarul? sau unul din membrii
familiei ce locuia acolo?). Foarte posibil că un rol major a jucat ceea ce numim
comportamentul teritorial. Este evident că "intoleranta spaţială nu conduce în mod
necesar la luptă" 53 , fapt ce a fost valabil, poate, şi pentru mediul Glina.
55
11.2. Locuinţele de suprafaţă: Bucureşti-G/ina54 , BucureÎti-Ciure/ , Greci56, Crivăţ5 7 ,
8 , Mihăileşti-Tuja59
6
5
Odaia Turcului
, Varlaam (fig. 7/4) , Schitu-La Conac (fig. 6/ l ,
-

(48) D.B. Nanu, op. cit., pl. l .
(49) M. Turcu, op. cit., fig. l .
(50) V. ş i compară fig. 2 la V. Leahu, Raport asupra săpături/ar arheologice efectuate în
1960 la Cătelu Nou, CAB, 1, 1963, respectiv fig. 2 la idem, Săpăturile arheologice de la
Căţe/u Nou, CAB, 2, 1965.
(5 1) Ibidem, p. 42.
(52) M. Constantiniu, P.l. Panait, loc cit.
(53) 1. Eibi-Eibesfelldt, Agresivitatea umană, Bucureşti, 1995, p. 66.
(54) 1. Nestor, Fouil/es de Glina, Dacia, JJJ-JV, 1927- 1 932, p. 228 sqq. ; M.
Petrescu-Dâmboviţa, Raportul săpăturilor de la G/ina, jud. Ilfov, 1 943, RapMNA, 1 944,
p. 66; E. Comşa, op.cit., p. 2 1 .
(55) S. Morintz, G . Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, MCA, 5 , 1 959, p . 633.
(56) Aug. Ulanici, Date noi privind epoca bronzului în lumina săpăturilor arheologice de la
Greci, jud. Ilfov, în Ilfov.File de Istorie, Bucureşti, 1978, p. 8 1 ; idcm, Noi cercetări
arheologice la Greci, jud. Ilfov, CA, 3, 1979, p. 9.
(57) D. Berciu, op. cit., p. 53 1 .
(58) E . Tudor, Neue Angaben zurfriihen Bronzezeit in Siidrumănien, Dacia, N.S., 26, 1982,
p. 60; i.dem, Săpăturile arheologice de la Odaia Turcului (jud. Dâmboviţa),
MCA, 1 5,
.
1983, p. 1 08.
(59) C. Schuster, Aşezări Glina pe cursul inferior al Argeşului şi valea Câlniştei (I).
Mihăileşti-Tufa, Thraco-Dacica, 13, 1992, 1-2, p. 35; C. Schuster, T. Popa, Cercetări
privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (investigaţiile din anii 1986-1994), BMJG, 1,
1 995, 1, p. 2 1 .
(60) C. Schuster, Cercetări arheologice în aşezarea culturii Glina de la Varlaam, jud.
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62
61
63
2; 9/2) , Schitu Gaura Despei (fig. 1 0/ 1 2) , Căscioarele (fig. 3/1) , Căscioarele
.64
65
66
Mănăstirea Cătălw , Braneţ (fig. 4/ i , 2) , Drăgăneşti-Olt (fig. 1 / l ; 9/1 ) , Morăreşti
67
(fig. 5/4) •
11.2. 1 . Forma locuinţelor:
a.fără oformă clar deductibi/ă (dar nu rotundă). Locuinţele de acest tip se prezintă
sub forma unor complexe cu două laturi mai lungi şi alte două mai scurte, care poate
68
au fost eventual rectangulare, posibil cu colţurile rotunj ite: Mihăileşti-T a , Schitu
7
69
La Conac (fi�. 6/ l , 2; 9/2) şi Schitu-Gaura Despei (fig. 1 011 2) , Greci , Drăgăneşti
7
73
Olt (fig. 9/1 ) 1 , Govora Sat-Runcuri 2, Ostrovul Corbului etc.
b. rectangulare. Unii autori afirmă cu tărie, chiar şi in cazul când nu se cunosc
74
dimensiunile exacte ale locuinţelor, că acestea erau rectangulare: Braneţ .
b. l . dreptunghiulare: Braneţ, majoritatea locuinţelor.
b.2. ţătrate: Braneţ, locuinţa nr. 1 3, cercetată in anul 1 98 1 , avea dimensiunile de
7
6x6 m , iar locuinţa nr. 1 2/1 979 de 4x4 m76 .
77
c. ovale: Căscioarele (fig. 3/1 ) .
11.2.2. Dimensiunile locuinţelor de suprafaţă:
78
a. de dimensiuni relativ modeste sau de categorie mijlocie: Braneţ , Schi tu La
79
8
80
Conac (fig. 6/ l , 2; 9/2) şi Schitu-Gaura Despei (fig. 1 0/ 1 ) , Mihăileşti Tufa 1 ,
82
83
84
Odaia Turcului , Glina , Crivăţ .
-

4

W

-

-

Giurgiu, CCDJ, 13-15, 1995, p. 53; C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 24.
(6 1) Ibidem, p. 27.
(62) Ibidem, p. 29.
(63) D.B. Nanu, op. cit., p. 37.
(64) Gh. Cantacuzino şi G. Trohani, Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud.
Ilfov, CA, 3, 1 979, p. 262 şi fig. 5/2 (L. l şi 2).
(65) Aug. Ulanici, Săpăturile arheologice de la Braneţ, jud. Olt, CA, l , 1975, p. 58-59;
idem, Noi cercetări arheologice la Brane(, CA, 2, 1 976, p. 5 1 ; idem, Săpăturile
arheologice efectuate la Brane(, În anul 1976, CA, 3, 1979, p. 27; idem, Cercetările
arheologice din anu/ 1979 de la Brane(, jud. Olt, CA, 4, 198 1 , p. 20; idem, Săpăturile
efectuate la Brane( În aşezarea Glina, CA, 6, 1 983, p. 23.
(66) M. Nica, C. Schuster, T. Zorzoliu, Cercetările arheologice În te/1-ul

gumelniţeano-sălcu(ean de la Drăgăneşti-0/t, punctul Corboaica-campaniile din anii
1993-1994, Cercetări arheologice în aria nord-tracă, 1, 1 995, p. 1 8- 19.
(67) C. Schuster, M. Nica, op. cit., p. l l 5.
·

(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

V. nota 50.
C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27 şi 29.
Aug. Ulanici, Noi cercetări arheologice.fa Greci, jud. Ilfov, CA, 3, 1979, p. 9.
M. Nica, C. Schuster, T. Zorzoliu, loc cit.
P. Roman, Cercetări la Govora Sat-Runcuri În 1977, SCIVA, 36, 1 985, 4, p. 280.
Informaţie amabil oferită de dr. P. Roman, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
Aug. Ulanici, Săpăturile arheologice de la Brane(, jud. Olt, CA, l , 1975, p. 58; idem,
Cercetările arheologice din anul 1979 de la Braneţ, jud. Olt, CA, 4, 1 98 1 , p. 20.
(75) ldem, Săpăturile efectuate la Braneţ În aşezarea Glina, CA, 6, 1 983, p. 23.
(76) ldem, Cercetările arheologice din anul 1979 de la Braneţ, jud. Olt, CA, 4, 198 1 , p. 20.
(77) D.B. Nanu. op. cit., p. 38.
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b. de dimensiuni mari: Căscioarele (fig. 3/ 1 )8 5, Braneţ8 6 .
11.2.3 . Amenajările din interiorul locuinţelor de suprafaţă.
Faţă de mobilierul sărăcăcios al bordeielor, tipul de complexe pe care îl analizăm
acum este mult mai bogat:
a. pode/e
a. 1 . fără pode/e: majoritatea complexelor de locuit de acest tip nu beneficiază de
podele amenajate.
a.2. cu podele: Odaia Turcului: "În ambele straturi podelele locuinţelor erau
amenajate dintr-un strat de lut galben, gros de 5- 1 O cm" 87 . La Crivăţ "colibele au avut
podine de lut galben, care a fost puternic bătătorit. Podina unei colibe-din cele două
descoperite in 1 985-avea o grosime de numai 0,025-0,030 m"88 .
b. vetre de foc :Odaia Turcului 89, Greci90 , Braneţ (locuinţele nr. 5-7, 1 0, 1 2, 1 3)
(fig. 4/ 1 , 2)9 1 , Căscioare1e (L 1 ) (fig. 3/ 1 )92 , Mihăileşti-Tufa (L 4)93 schitu-La Conac
9
(L 3) (fig. 6/2)94 , Schitu-Gaura Despei (L 6)9 5, Morăreşti (fig. 5/4) 6, Drăgăneşti-Olt
(fig. 9/1 )97 .
c. cuptoare menajere: Drăgăneşti-Olt (LG 2) (fig. 91 1 )98 , Glina99 .
d. ftJopi sau adâncituri: Schi tu-Gaura Despei (G 6-groapă de provizii-din L 7; fig.
1 0/ 1 ) 0 , B raneţ 1 0 1 •
Aug. Ulanici, Săpăturile de la Braneţ, jud. Olt, CA, 1 , 1 975, p. 58.
C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
Ibidem, p. 29.
ibidem, p. 2 1 ; V. şi C. Schuster, Aşezări Glina pe cursul inferior al Argeşului şi valea
Câlniştei(J). Mihăileşti-Tufa, Thraco-Dacica, 1 3, 1 992, 1 -2, p. 35.
(82) E. Tudor, Neue Angaben zurfriihen Bronze::eit in Siidrumanien, Dacia, N.S., 26, 1982,
1-2, p. 60; tdem, Săpăturile de la Odaia Turcului (jud. Dimbovita), MCA, 1 5 , 1983, p.

(78)
(79)
(80)
(8 1 )

108.

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(9 1)

1.

Nestor, op. cit., p. 228.
D. Berciu, op. cit. , p. 5 3 1 .
D.B. Nanu, loc cit.
Aug. Ulanici, Săpăturile efectuate la Braneţ în aşezarea Glina, CA, 6, 1983, p. 23.
E. Tudor, op. cit., p. 108; v. şi idem, Neue Angaben zurfriihen Bronze::eit in
Siidrumanien, Dacia, N. S., 26, 1 982, 1-2, p. 60.
D. Berciu, op. cit., p. 5 3 1 .
E . Tudor, loc cit.
Aug. Ulanici, Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov, CA, 3, 1979, p. 9.
Idem, Cercetările arhelogice din anul 1979 de la Braneţ, jud. Olt, CA, 4, 198 1 , p. 20;
idem, Săpăturile efectuate la Braneţ in aşezarea Glina, CA, 6, 1983, p. 23.
D.B. Nanu, op. cit., pl. 1 (S 3, L 1).
C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 2 1 .
ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 29.
C. Schuster, M. Nica, op. cit., p 1 15 .
M . Nica, C. Schuster, T . Zorzo1iu, op. cit., p . 1 9.

(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98) ibidem.
(99) I.Nestor, loc cit.
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Fig. 7. 1 , Varlaam; 2, Bucureşti-Căţe/u Nou; 3, Bucureşti-Ciure/;
4, Varlaam ( 1 , ceramică; 2, chirpic; 3, piatră; 4, os; 5, perimetrul probabil al
locuintei; 6, martorul desfiinţat dintre cele două secţiuni).
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e. pietre de râu: la Braneţ, mai ales lângă vetrele de foc, s-au descoperit, alături de
diferitele materiale arheologice, şi concentrări de pietre de râu (fig. 41 1 ,2). Fără a putea
deduce rostul acestora, trebuie să mentionez că locuinţele din alte aşezări nu benefi
ciază de astfel de amenajări.
II.2.4.Modul de construire a/ locuinţelor de suprafaţă:
a. În perimetrul nici uneia dintre locuinţele investigate nu s-au identificat urme de
pan 1 02
b. Locuinţele au fost depistate pe baza concentrărilor de chirpic, cenuşă (in canti
tate mai mică faţă de cea descoperită in bordeie), material ceramic şi litic, resturi
osteologice.
c. În majoritatea cazurilor se poate vorbi de complexe de locuit (colibe) cu peretii
subţiri, din nuiele şi puţină lipitură (Morăreşti-fig. 5/4, Schitu-La Conac-fig. 6/ l , 2,
Schitu-Gaura Despei - fig. 10/ l , Varlaam - fig.7/4 etc.).
d. Locuinţe de tip paiantă, cu pereţii groşi, formate din nuiele cu un diametru mai
mare, cantitate masivă de chirpic, compusă din bulgări mari, cărbune: Branet 1 03 .
e. Aşadar, pereţii locuinţelor erau confectionati dintr-o împletitură de nuiele po
mostită cu lut (in unele cazuri aceasta avea in compoziţie paie sau ierburi), iar
acoperişul era acelaşi ca la bordeie.
II.2.5 . Densitatea şi dispunerea în cadrul aşezări/ar a locuinţelor:
a. Nu putem şti cu exactitate numărul de locuinte de suprafaţă ale unei aşezări
Glina. La Branet, in cele două niveluri, au fost cercetate un total de 1 4 locuinte de
suprafa ă 1 04 . În prima aşezare de la Schitu (La Conac) au fost identificate 4 lo
J
cuinte 1 5 ,iar la Schitu-Gaura Despei un număr de şase 1 06 . La Odaia Turcului, din cele
I l locuinte de suprafaţă descoperite, 8 apartin culturii Glina 1 07 . Din păcate autoarea
cercetării nu precizează câte sunt atribuite fiecărei faze Glina din aşezare, in conse
cinţă orice discuţie pe tema densităţii respectivelor complexe este superfluă.
b. Distanţele dintre locuinte puteau fi destul de scurte, cum este parţial cazul celor
10
de la Branet, dar şi mai mari - cea 7m - c�m sunt cele de la Schitu-La Conac 8 .
c. În toate aşezările cercetate ale culturii Glina, locuinţele de suprafaţă nu sunt
amplasate după un anumit plan, dispunerea lor fiind haotică.
11.2.6. Discuţii cu privire la locuinţele de suprafaţă:
( 1 00) C. Schuster, T. Popa, op. cit. , p. 29.
( 1 0 1 ) Aug. U1anici, Săpăturile de la Braneţ, Jud. Olt, 1, 1 975 , p. 58 sq.
( 1 02) E. Tudor aduce in discuţie şi posibilitatea ca locuinţele de suprafaţă să se fi sprij init pe
tăipici din lemn (Neue Angaben =urfriihen Bron=e=eit in Siidrnmiinien, Dacia, N.S., 26,
1 982, 1 -2, p. 60).
( 1 03) Aug. Ulanici, Cercetări arheologice din anul 1979 de la Brane( jud. Olt, CA. 4, 198 1 ,
p . 20.
( 1 04) Idem, Săpăturile efectuate la Braner în aşe=area G/ina CA. 6, 1 983, p. 23.
( 1 05) C. Schuster, T.Popa, op. cit. , p. 27.
( 1 06) Ibidem, p. 29.
( 107) E. Tudor, loc cit.
( 1 08) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
,

,
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a. Majoritatea complexelor de locuire din aria culturii Glina o repreziQtă acest tip
de construcţie.
b. Ele au fost folosite pe întreaga evoluţie a culturii şi în toate regiunile geograficl'
unde purtătorii acesteia au întemeiat aşezări.
c. Această categorie de locuinţă a fost preferată probabil pentru uşurinţa cu -care
putea fi ridicată, mai ales dacă ţinem seama de faptul că grupurile Glina erau în
permanentă mişcare. Locuinţa de suprafaţă prezintă dezavantajul de a nu oferi, în
special în anotimpurile răcoroase, aceiaşi protecţie ca şi bordeie le, mult mai călduroa
se, de aceea unele dintre ele au fost, poate, dotate cu vetre de foc fixe.
d. Ca şi în cazul bordeielor, inventarul locuinţelor este diversificat, întâlnindu-se
de la resturile materialelor de construcţie până la piesele ceramice, unelte de lut, os,
corn, piatră şi foarte rar metal.
e. Toate locuinţele de suprafaţă au fost distruse de incendii. Cauzele acestora le-am
discutat mai sus, în capitolul dedicat bordeielor.
f. Un caz unic în aria culturii Glina îl constituie descoperirea de la Căscioarele,
unde în L 1 a fost găsit un mormânt (fig. 3/ 1 ). Scheletul, "notat M 1 , (era, nn. ) depus
în poziţie puternic chircită, într-o groapă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Sche
letul era culcat pe stânga, orientat NE/SV, cu capul la NE, privirea Ia E, cu mâna
stângă sub cap şi dreapta pe piept" 1 09• Şi cu un alt prilej ne-am exprimat indoiala ca
1
defunctul să fi aparţinut comunităţii Glina 1 0 . Chiar dacă autorul afirmif că "nivelul
de plecare al gropii mormâtului este situat sub nivelul aglomerării ceramice" 1 1 1 , este
mult mai probabil că avem de a face cu o înhumare ulterioară distrugerii sau părăsirii
aşezării Glina de aici 1 1 2 , pământul de umplutură al gropii mormâtului cu material
Glina (chirpic, ceramică etc.) vorbeşte de la sine despre acest lucru.
11.3 . Locuiri/e din peşteri:
Acest tip de "locuinţă" este specific mai ales purtătorilor culturii Glina din nordul
Olteniei. Peşterile de aici - Baia de Fier, Ciunget-Lotru, Peştera Haiducilor etc. 1 1 3 au oferit adăpost pentru perioade scurte de timp unor grupuri restrânse de păstori 1 1 4 .
D.B. Nanu, op. cit. , p. 38 şi pl. 1, 2, 5.
M. Nica, C. Schuster, T: Zorzo1iu, op.cit., p. 1 9.
D.B. Nanu, op. cit. , p. 38.
Mulţumim şi pe această cale domnilor dr. Valeriu Sirbu (Muzeul Judeţean Brăila) şi D.
Şerbănescu (Muzeul Olteniţa), care au fost prezenţi pe şantierul arheologic Căscioarele,
şi care mi-au oferit cu gentileţe informaţii suplimentare cu privire la descoperirea Glina
de acolo.
( 1 1 3) P. Roman, Die Glina III-Kultur, PZ, 5 1 , 1 976, 1, p. 28 (Domnul P. Roman ne-a oferit şi
alte informaţii, pentru care îi mulţumim); Gh. Petre-Govora, O preistorie a nord-estului
Olteniei, Râmnicu-Vâlcea, 1995, p. 29.
( 1 1 4) Datorită modului greşit in care a fost tradus termenul de /ocuire in limba germană, acest
tip de "locuinţă" a fost inclus în articolul lui P. Roman (loc cit.) in categoria aşezărilor

( 1 09)
( 1 10)
(1 1 1)
O 12)

(Siedlungen).
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III. TIPURILE DE {jROPI DIN AŞEZĂRI LE CULTURI I {jUNA
În maj oritatea aşezărilor Glina din Muntenia şi Oltenia cercetate pe cale arheolo
gică au fost descoperite şi gropi (nu ne referim aici la cele ale bordeielor). Acestea,
în funcţie de diferitele criterii alese, pot fi împărţite după:
111 . 1 . Locul de amplasare:
a. in perimetru/ locuinţelor: Schitu-Gaura Despei (v. mai sus II.2.3.d. ; fig. 1 0/1).
b. in afara locuinţelor: Odaia Turcu1ui 1 1 5 , Bucureşti-Căţe/u Nou 1 1 Bucureşti
Lunea Bârzeşti 1 1 7, Udeni 1 1 8 , Mihăileşti-Tu a 1 1 9, Varlaam (fig. 7/1 ) 1 2 , Schitu-La
Conac 1 2 1 , Schitu-Gaura Despei (fig. 3/2) 22, Căscioarele-Mănăstirea Cătălui 1 23 ,
Drăgăneşti-Olt 1 24 , Morăreşti (fig. 5/3) 1 2 5 .
III.2. Forma gropi/or:
a. in formă de ară: Bucureşti-Căţe/u Nou 1 26, Mihaileşti-Tufă (Gr. 3 � Schitu-La
r
Conac (Gr. 1 -3, 5) 2 7 , Schitu-Gaura Despei (Gr. 4-6 1 28 , Drăgăneşti-Olt 1 9 .
b. in formă de clopot: Bucureşti-Căţe/u Nou 1 3 , Mihăileşti- Tufa (Gr. l -2, 4-5),
Căscioarele-Mănăstirea Cătălui 1 3 1 •
c. tronconică: Udeni 1 32, Morăreşti (Gr. 5) 1 33 .
d. ci/indrică: Bucureşti-Militari Cimpul Boja 1 34, Varlaam 1 3 5 , Morăreşti (Gr. 4)
(fig. 5/3) 1 36 .

�

6

J

( 1 1 5 ) E. Tudor, op. cit., p. 1 08.
( 1 1 6) V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate in /960 la Căţe/u Nou,
CAB, 1 , 1 963, p. 2 1 ; idem, Săpăturile arheologice de la Căţe/u Nou, CAB, 2, 1 965, p.
25.
( 1 1 7) V. Sandu, op. cit., p. 1 65.
( 1 1 8) Gh. Bichir, op. cit., p. 58.
( 1 1 9) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 2 1 .
( 120) C . Schuster, Cercetări arheologice in aşezarea culturii G/ina de la Varlaam, CCDJ,
1 3 - 1 5, 1 995; C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 24.
( 1 2 1 ) Ibidem, p. 27.
( 1 22) Ibidem, p. 29.
( 1 23) Gh. Cantacuzino şi G. Trohani, op. cit., p. 262.
( 1 24) M. Nica, C. Schuster, T. Zorzoliu, op. cit., p. 1 4, 1 8.
( 1 25) C. Schuster, M. Nica, op. cit., p. 1 1 5.
( 1 26) V. Leahu, &port asupra săpăturilor arheologice efectuate in 1960 la Căţe/u Nou,
CAB, 1 , 1 963, p. 2 1 .
( 127) C . Schuster, T. Popa, op. cit., p . 27.
( 128) Ibidem, p. 29.
( 129) M. Nica, C. Schuster, T. Zorzoliu, op.cit., p. 1 8.
( 1 30) V. Leahu, Săpăturile arheologice de la Căţe/u Nou, CAB, 2, 1 965, p. 25.
( 1 3 1 ) Gh. Cantacuzino şi G. Trohani, op. cit., p. 262 (Gr.2).
( 132) Gh. Bichir, op.cit., p. 58.
( 1 33) C. Schuster, M. Nica op. cit., p. 1 1 5.
( 134) M. Turcu, Cercetări arheologice la Militari-Cimpul Boja, Bucureşti, MCA, 1 992, 1 , p.
1 45-1 46.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Schitu-La Conac (Gr. 4) 1 3 7 •

111.3. Modul de construire a gropilor:

a. Copleşitoarea majoritate a gropilor constituie simple adâncituri, săpate de la
nivelul de călcare din vremea respectivă, fără alte amenajări.
b. La Schitu-Gaura Despei, Gr. 6, aflată sub L 7 şi aparţinând acesteia, era cuptorită
cu un strat de lut fin şi ars (gros de 0,06-0,08 m).
c. Probabil o parte dintre gropi (cele de provizii) au fost acoperite cu un capac (de
lemn ? de lut ?).
III.4. Destinaţia gropilor:
a. menajere (de depozitare a gunoiului?) 1 38 : Schitu-La Conac (Gr. 2), Bucureşti
Căţelu Nou (ambele gropi Glina), Bucureşti-Militari Câmpul Boja (Gr. 6 , Mihăileşti
J
Tufa (toate ceie 5 gropi), Varlaam, Căscioarele-Mănăstirea Cătălui 1 3 , Drăgăneşti
Olt, Morltreşti (fig. 5/3) etc.
b. de provizii: Udeni (Gr. l şi 2) 1 40 , Schitu-Gaura Despei (Gr. 6 de la L 7; fig.
1 0/ 1 ) 1 4 1 _
c. de cult: Gr. 5 de la Schitu-Gaura Despei (fig. 3/2), "aflată nu departe de o
locuinţă, (nr. 8, nn), şi pornind clar din stratul Glina, ea conţinea pe fundul ei scheletul
decapitat al unui câine, având ca şi locuinţa amintită orientarea NV -SE. Lângă schelet
se găsea un vas miniatura!, cu vagi urme de ocru şi un fragment mai mare dintr-un
recipient (în formă de sac) Glina, care imediat sub buza alveolată avea un şir de
găuri-butoni presaţi din interior spre exterior. În rest, groapa era umplută cu pământ,
cenuş ă ŞI rare ptgmente de c h'1rp1c 1 42 .
III.5. Inventarul gropilor:
a. Ca şi în cazul bordeielor şi locuinţelor de suprafaţă, şi inventarul gropilor este
foarte diversificat. Alături de chirpic, cenuşă, cărbune au fost descoperite ceramică,
mai ales fragmentară, piese din os, corn, piatră şi lut ars. Inventarul nu oferă, aşadar,
argumente foarte clare în identificarea funcţionalităţii unei gropi.
b. Inventarul gropilor (şi al locuinţelor) permite totuşi avansarea unor ipoteze
privind viaţa cotidiană, cea economică şi religioasă a comunităţilor culturii Glina.
o

(1 35)
( 1 36)
(1 37)
( 1 38)

( 1 39)
( 1 40)
(141)

( 1 42)

o

o

..

V. nota 107.
C. Schuster, M. Nica, op. cit., p. 1 1 5.
C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
Este foarte greu a aprecia cu exactitate, dacă ceea ce considerăm noi resturi menajere
erau rezultatul vieţii cotidiene sau al unei curăţiri rituale (legate de anumite anotimpuri primăvara? - sau momente din viaţa comunităţii sau unei familii - moarte? naştere?
căsătorie?) a locuinţelor sau altor spaţii anume.
Gh. Cantacuzino şi G. Trohani, op. cit., p. 262.
Gh. Dichir, op. cit., p. 58.
Iniţial, datorită inventarului, am considerat-o greşit menajeră (C. Schuster, T. Popa, op.
cit., p. 29). O analiză mai atentă, care a ţinut seama de toţi factorii (poziţie, formă, mod
de construcţie) ne-a permis o nouă şi corectă interpretare.
C. Scuster, T. Popa, op. cit., p. 29.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

1 08

Cristian Schuster

strarul superior

strarul inferior

Parte a profilului
peretelui nord-estic
al secţiunii 1

,_,

mm

B

podea

humus

chirpic

de lut

�

E"2Ll

plmAnt
maro cu
urme
cţnu şii

pllmânt
gllbui

§ Chirpic

1 .

maro

c:J Os
D Vlis aproape intreg
- Piatrl

0 Ceramicl
-:_-_-; Perimetrul proi>abil al locuin(elor
i!&!l:ll Vatrl de foc

2
1

,

,.

... - - -

�

j�

�
,

� �)�
: 1
1

fo

\,_ �

...

-

e-

-

ci

III'

�

Ji

•

il

e

o

CI

�

... ... _ _ _ _ _ _
_

- -... ..

cJl.

8':

�

1
1
1

o

"

1

�
1
1

�:
1
�

Fig. 1 1 . 1 , Odaia Turculu i; 2,
Schi tu-La Conac.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Despre locuintele Culturii 91ina

1 09

III.6. Discuţii privind gropile culturii G/ina:
a. Dimensiunile gropilor, modul de construcţie, formele variate ne arată că gropile
nu erau săpate după un anumit tipic.
b. Probabil fiecare locuinţă avea ca anexă o groapă sau mai multe. Distanţa dintre
locuinţe şi gropi ne oferă, poate, date privind perimetrul în folosinţă din aşezare a unei
gospodării (familii ?). La Schitu-La Conac între locuinţe şi gropi există o distanţă de
cea l ,80-2,54 m, la Schi tu- Gaura Despei distanţa măsura 1 ,50- 1 ,8 7 m. Groapa mena
jeră (cercetată în 1 960) se află la 6,50 m de semibordei 1 43 , iar cea cercetată în 1 963
l a 1 5m de bordei 1 44 .
c. Gropile sunt prezente atât în aşezări cu strat mai consistent, cât şi în cele cu strat
subţire. Ele fiind folosite atât în locuri unde comunităţile Glina se instalau pentru mai
mult timp, cât şi cele în care ele au poposit pentru o perioadă mai scurtă.

·

IV. VETRELE DE FOC
IV. l . Locul de amplasare al vetrelor de foc:
a. În perimetrul (sau perimetrul probabil) al locuinţei: Braneţ 1 45, Greci 1 46 , Odaia
Turcului 147 , Căscioarele 1 48 , Mihăileşti- Tufa 1 49 , Schitu-La Conac (fig. 6/2, 9/2) 1 5 0,
S ch itu- Gaura Despei 1 5 1 , Govora Sat-Runcuri Ciobea1 52, Râmnicu Vâlcea-str. Calea
lui Traian 1 53 , Ţeica 1 54 , Morăreşti (fig. 5/3) 1 55, Drăgăneşti-Olt (fig. 9/ 1 ) 1 5 6
b. În afarafserimetrului locuinţelor: Schitu-La Conac (V l şi V3) 1 5 7 , Schitu-Gaura
Despei(V 1 ) 1 8
IV. 2. Forma vetrelor de foc:
a: rotunde: Braneţ (vetrele din L 5-7, 1 0, 1 2 1 3) (fig. 4/ l , 2) 1 59 , Căscioarele 1 60,
Mihăileşti-Tufa, Schitu-La Conac (V l ).
,

(143) V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate in 1960 la Cătelu Nou,
CAB, 1 , 1 963, p. 2 1 .
(144) ldem, Săpăturile arheologice de la Cătelu Nou, CAB, 2, 1 965, fig. 2.
( 1 45) Aug. U1anici, Cercetări arheologice din anu/ 1979 de la Braneţ, jud. Olt, CA, 4, 198 1 ,
p . 20; idem, Săpăturile efectuate la Brane( in aşezarea Glina, CA, 6 , 1983, p . 23.
( 1 46) Aug. Ulanici, Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov, CA, 3, 1 979, p. 9.
( 1 47) E. Tudor, loc. cit.
( 148) D.B. Nanu, loc. cit.
( 1 49) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 2 1 .
( 1 50) Ibidem, p . 27.
( 1 5 1 ) Ibidem, p. 29.
( 1 52) Gh. Petre-Govora, op. cit., p. 26.
(1 53) Ibidem, p. 29.
( 1 54) Ibidem, p. 30.
( 1 55) C. Schuster, M. Nica, op. cit. , p. 1 14.
( 1 56) M. Nica, C. Schuster, T. Zorzo1iu, op. cit., p. 1 9.
( 1 57) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
( 1 58) Ibidem, p. 29.
( 1 59) Aug. Ulanici, Săpăturile arheologice efectuate la Brane( in anu/ 1979, CA, 3, 1 979, p.
27 şi fig. 3; idem, Cercetările arheologice din anu/ 1979 de la Brane(, jud. Olt, CA, 4,
.
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b. ovale: Morăreşti (fig. 5/4) 1 6 1 , Schitu-La Conac (V2 şi V3).
c. semiovale: Schitu-Gaura Despei (V l şi V2) 1 62
IV. 3 . Dimensiunile vetrelor de foc:
Acestea variază în funcţie de forma vetrei. Mărimea se înscrie de exemplu la Braneţ
6
între 0,70- 1 ,50 m 1 3 . La Greci vatra este de 0,75 m, iar la Schitu-La Conac şi
Schitu-Gaura Despei dimensiunea variază între 0,60- l 20 m.
IV.4. Modul de construire al vetrelor de foc:
6
a. direct pe sol (pe nivelul de călcare) : Odaia Turcului 1 4 , Schitu-La Conac 1 65,
6
6
1
Schitu -Gaura Despei 1 66, Greci 7 , Braneţ (vetrele locuinţelor 5, 1 8 , Morăreşti.
b . pe un pat defragmente ceramice: Braneţ (vetrele din L 4 şi 6) 1 9 , Drăgăneşti-Olt.
IV.5. Răstimpul În care au fost În uz vetrele de foc:
a. pentru o perioadă scurtă = vetre fără refaceri: Mihăileşti- T a, Schitu-La Conac,
0.
Schitu-Gaura Despei, Braneţ (vetrele din locuinţele nr. 5 şi 8) 1
b. pentru o perioadă mai lungă = vetre cu refaceri: Morăreşti 1 7 1 Drăgăneşti-Olt,
7 2.
Schitu-La Conac (V2), Braneţ (vetrele din locuinţele nr. 4, 6, 7, 9) 1
IV.6. Destinaţia vetrelor de foc:
a. menajere (gătit şi Încălzit). Majoritatea vetrelor de foc pot fi incluse în această
categorie. Î n aproape toate cazurile în jurul acestora se grupează un bogat material
1
arheologic (ceramică, unelte din piatră, os, corn şi lut ars, oase de animale) 73 .
b. (şi) de cult(?). La Schitu-La Conac (fig. 9/2) vatra de foc era "înconjurată de un
vas în formă de sac păstrat in situ, un recipient miniatura! (întreg şi altul fragmentar,
n.n.) în care au putut fi observate urme de ocru, un idol zoomorf din lut ars, unelte
din silex (lame), o rotiţă de car miniatura!. Este posibil ca această vatră să fi avut o

,

�

'4(;

1 981, p. 20; idem, Săpăturile efectuate la Brane( În aşe=area Glina, CA, 6, 1983, p. 23.
D.B. Nanu, op. cit., pl. 1.
C. Schuster, M. Nica, op. cit., fig. 3.
C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 29.
Aug. Ulanici, Noi cercetări de la Brane(, CA, 2, 1 976, p. 49 (vatra din L 7 are diametru
de O,75 m, iar cea din L 9 de 1,00 m), 5 1 (vatra din L 4 are diametru de 1 ,00 m, cea din
L 6 de 1 ,50 m. iar cele din L 5 şi L 8 de 1,00 m).
( 164) E. Tudor, op. cit. p. 1 08.
(165) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
(166) Ibidem, p. 29.
(1 67) Aug. Ulanici, Noi cercetări arheologice la Greci,jud. Ilfov, CA, 3, 1 979, p. 9.
( 1 68) ldem, Noi cercetăti la Brane(, CA, 2, 1976, p. 5 1 ; idem, Săpăturile arheologice
efectuate la Brane( in anul I979, CA, 3, 1 979, p. 27.
(169) ldem, Noi ce;cetări la Brane(, CA, 2, 1 976, p. 5 1 . La p. 49, referindu-se la locuinţele nr.
7 şi 9, autorul subliniază că sub vetrele de foc ale acestora s-au găsit grupate fragmente
ceramice ale culturii Coţofeni.
( 1 70) Ibidem p. 5 1 .
( 1 7 1 ) C. Schuster, M. Nica, op. cit. , fig. 3.
( 1 72) Aug. Ulanici, op. cit., p. 50-5 1 .
( 1 73) Vezi spre exemplu: Greci (Aug. Ulanici, Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov,
CA, 3, 1 979, p. 9), Braneţ (idem, Săpăturile arheologice efectuate la Brane( În anul
1979, CA, 3, 1 979, p. 27), Schitu-La Conac, Schitu-Gaura Despei, Drăgăneşti-Olt etc.

(160)
(161)
(162)
( 1 63)

.
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destinaţie culti că (?)" 1 74 • Desigur, afirmaţia noastră poate fi lesne pusă sub semnul
întrebării. Totuşi, nu trebuie să excludem ipoteza emisă. Şi la Braneţ 1 7 5 , lângă vatra
6
de foc din L 1 0 a fost descoperită o rotiţă de car 1 7 , dar şi un toporaş-votiv cu gaură
de înmănuşare, lucrat din lut fin. Posibil să avem a aduce şi în acest caz argumente în
plus, care să ne permită a gândi că vetrele de foc au funcţionat în anumite momente
şi ca vetre de cult.

V. CUPTOARElE
V. l . Amplasamentul cuptoarelor: Ambele cuptoare, de la Glina 1 77 şi de la Dră
găneşti-Oit (fig. 9/ 1 ) 1 7 8, s-au descoperit în perimetrul locuinţelor (de suprafaţă).
V.2. Funcţionalitatea cuptoarelor: Ambele aveau un caracter menajer (de gos
podărie), folosind la prepararea hranei sau la coptul pâinii.
V.3. Modul de construcţie: chiar dacă s-a păstrat în condiţii precare (numai o parte
a pereţilor Jaterali), cuptorul de la Drăgăneşti-Olt, de mici dimensiuni, de formă ovală,
având aceiaşi orientare ca şi locuinţa, şi fiind construit în prelungirea vetrei de foc,
nu era diferit de restul construcţiilor de acest tip din Epoca bronzului românesc. Î nspre
interior pereţii erau arşi la roşu, iar în exterior lutul fin, amestecat cu mici fragmente
ceramice (ale cu �turii Glina), prezenta crăpături ce nu au fost reparate.

VI. DISCUŢII QENERAlE
a. Mircea Eliade afirma printre altele: "casa este sanctificată, în parte sau în
întregime, printr-un simbolism ori ritual cosmogonic. Aşezarea intr-un anume Joc,
construcţia unui sat sau a unei case implică aşadar o hotărâre de cea mai mare
importanţă, pentru că aceasta priveşte existenţa însăşi a omului: este vorba, de fapt,
de crearea propriei "lumi" şi de asumarea responsabilităţii de a o păstra şi de a o
reînnoi. ( . . . ) Orice construcţie şi orice inaugurare a unei locuinţe noi echivalează
9
intr-un fel cu un nou inceput, cu o nouă viaţă" 1 7 . Probabil că şi în cazul locuinţelor
culturii Glina este valabilă afirmaţia autorului. Numai că, descoperirile in perimetrul
(sau perimetrul probabil) al locuinţelor sau din imediata lor apropiere nu ne oferă date
cu privire la aceasta. Poate, faptul că toate locuinţele cercetate au fost trecute prin foc
ne arată că, odată cu moartea unuia dintre locuitorii ei sau părăsirea ei prin abando
narea satului, trebuia să "moară" şi locuinţa.
b. Î n demersul nostru am preferat, pentru reconstituirea cât mai aproape de re
alitatea acelor vremi, analiza tuturor elementelor locuinţelor (groapa de bordei, pereţi,
( 1 74) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
( 1 75) Aug. Ulanici, op. cit., p. 27.
( 1 76) Despre cărucioarele şi rotiţele miniaturale, vezi printre alţii: C. Schuster, Despre
căntcioarele din lut ars din Epoca bronzului de pe teritoriul României, Thraco-Dacica,
1 7, 1 996, 1 -2 (sub tipar).
( 1 77) l. Nestor, loc cit.
(1 78) M. Nica, C. Schuster, T. Zorzoliu, op. cit., p. 1 9.
( 1 79) M. Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, 1 995, p. 53.
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acoperiş, gropi adiacente, vetre de foc, cuptoare), văzând în această cale un demers
mai viabil şi cu rezultate mult mai bune în studierea arhitecturii domestice 1 80 .
c. Cum am precizat deja, lipsa cercetărilor exhaustive într-o aşezare ne îngreunează
analiza cu privire la dispunerea locuinţelor în aceasta. După primele săpături de la
Braneţ, Petre Roman a afirmat că cele trei locuinţe descoperite sunt într-o linie 1 8 1 .
Investigaţiile ulterioare vor contrazice respectiva aserţiune. În nici o aşez.are Glina,
oarecum mai intens cercetată, cum ar fi şi cele de la Schitu, nu se poate vorbi de o
dispunere după un anumit plan a locuinţelor şi/sau gropilor în aşezare.
d. Orientarea locuinţelor şi/sau gropilor (acolo unde este cazul) este variabilă; nici
aici nu există o regulă. La Schitu-La Conac şi Schitu- Gaura Despei orientarea tuturor
locuinţelor a fost NV -SE, adică identică celei a unei pă�i a caselor satului actual, mai
8
exact cu clădirile ridicate la începutul secolului nostru 1 . În mod cert locuitorii Glina
au luat şi ei în considerare la construirea locuinţelor mediul ambiant, direcţia din care
băteau vânturile etc.
e. Î n actualul stadiu de cercetare, informaţiile cu privire la ceea ce au servit cu
adevărat construcţiile culturii Glina sunt lacunare. Majoritatea specialiştilor sunt de
părere că avem de a face cu locuinţe. Posibil, cum am notat mai sus, ca unele să fi
fost depozite. Nu excludem nici ideia că locuinţele mari (mai ales cele de la Braneţ)
să fi fost spaţii special amenajate pentru adunarea - de exemplu - a -războinicilor sau
bărbaţilor.
Nici unul din adăposturile descoperite nu pot fi considerate construcţii destinate
8
unei activităţi anume cum este cazul "locuinţei-atelier" de la Mironeşti-La Panait 1 3 ,
care aparţine culturii Tei.
f. Imaginea noastră privind locuinţele Glina este posibil să fie deformată. Viitoa
re-eventuale-reconstituiri, precum cele practicate în străinătate în cazul altor cultu
ri 1 84 , ne vor oferi - poate -- date noi.
g. Chiar dacă am presupus că fiecare locuinţă era deservită de câte o groapă, totuşi
realitatea din teren nu poate până acum să confirme acest lucru. Ceea ce ne face să ne
întrebăm dacă membrii aceleiaşi familii ce locuiau în adăposturi diferite, nu foloseau
în comun gropile (mai ales cele de provizii) şi chiar vetrele de foc exterioare. Acest
fapt ar deschide unele perspective noi în investigarea vieţii economice, dar şi asupra
dinamicii demografice. Totuşi, în cazul vetrelor de foc fixe, lipsa acestora poate era
suplinită de prezenţa celor portabile 1 85 . Interesant este că, cuptoarele menajere (de
( 1 80) Deosebit de interesante ni s-au părut în acest context opiniile lui N. Egenter,
Architectural Anthropoly- Research Series, 1 , 1 992, Lausanne, p. 1 57, 1 59.
( 1 8 1 ) P. Roman, Die Glina /11-Kultur, PZ, 5 1 , 1 976, 1, p. 28.
( 1 82) C. Schuster, T. Popa, op. cit., p. 27.
( 1 83) Ibidem, p. 39 (L 1).
( 1 84) Notabile sunt reconstituirile efectuate în Germania, cf. capitolul Bauen und Siedeln din
volumul Experimentefie Arhaologie in Deutschland, Archllologische Mitteilungen aus
Nordwestdeutschland, Beiheft 4, 1 990, p. 22-78.
( 1 85) S. Morintz şi D.V. Rosetti, op.cit., p. 2 1 (ţest) şi fig. 5/2: abia la explicaţia în limba
franceză a ilustraţiei aflăm că piesa provine de la Bucureştii Noi; P. Roman, op. cit., p.
32 şi fig. 4/12: menţionează descoperirea, tlră să-i indice locul de provenienţă precis.
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gospodărie) îşi găseau locul în locuinţe ş i nu în afara lor (cel puţin nu au fost
descoperite până în prezent). Î n acest context, este de mirare faptul că nu au fost
surprinse cuptoare de ars oale, aspect ce poate ne arată că vasele erau arse în gropi
speciale sau în aer liber.
h. Cu mare greutate putem să facem unele afirmaţii privind numărul de persoane
care locuiau într-un adăpost. Posibil, j udecând după media dimensiunilor locuinţelor,
numărul indivizilor să se fi ridicat la cinci-şase (doi adulţi şi restul copii). Pornind de
la această cifră, în mod ipotetic şi ideal, putem aprecia că totalul populaţiei sătucului
Glina de la Schitu-Gaura Despei, unde au fost descoperite 6 locuinţe aparţinând
aceluiaşi moment de locuire, în condiţiile în care considerăm că au fost investigate
toate adăposturile existente în acea vreme (fapt care, în opinia noastră, este puţin
probabil), se ridica la maximum30-36 de persoane.
i. Perimetrul locuit dintr-o aşezare (locuinţele şi spaţiile dintre ele) arată clar că
acolo nu-şi găseau adăpost şi animalele. Probabil acestea ocupau o zonă imediat lângă
acest perimetru, fiind protejate prin gard sau, poate, de un anumit tip de adăpost pe
care nu putem să-I sesizăm pe cale arheologică.
j. Ridicarea unor construcţii a cerut în multe culturi ale preistoriei Rlracticarea unor
sacrificii 1 86 . Mediul Glina nu ne-a oferit nici o dovadă în acest sens 7.

OBER DIE BEHAVSVNCiEN DER CiLI NA-KVLTUR
(Zusammenfassung)
Trotz spărlicher Informationen, konnte anhand der bis jetzt gewonnenen Grabungs
resultate ein eingehenderes Bild der Glina-Behausungen aufgestellt werden. Diese
gehijren zweier Typen an: Boden-und Oberflăchen Behausungen. Die Konstrukti
onsweise, die innere Ausstattung, ihre Verbreitung in dem von dem Glina-Gemeins
chaften besetzten Raum, ihre Dichte in den Siedlungen wird der Analyse unterzogen.
Desgleichen werden die Gruben, Herde und Backofen nicht ausgelassen.

ERKLĂRVNCi DER ABB ILDVNCiEN
Abb. 1 : 1 , Drăgăneşti-Oit-Tell; 2, Schitu-La Conac şi Schitu-Gaura Despei.
Abb. 2: 1 , Bucureşti-Roşu; 2, Bucureşti-Dudeş/i.
Abb. 3: J, Căscioarele; 2, Schitu-Gaura IJ.e,ş[iei.
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Abb. 4 : 1 -2, Braneţ.
·

Abb. 5 : 1 -4, Morăreşti.

( fs6) Vezi printre alţii A. Ccnnşa, C. �chuster, Unele aspecte ale practicării sacrificiului
uman in prima perioadă a epocii metalelor pe teritoriul României, AMN, 32, 1, 1 995, p.
280-281.
( 1 87) Monnântul găsit in locuinţa de la Căscioarele nu constituie un exemplu vis-a-vis de
acest subiect. V. la noi subcapitolul /1. i 5. f
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Cristian Schuster

114
Abb. 6: l -2, Schitu-La Conac.

Abb. 7: l , Varlaam; 2, Bucureşti-Căte/u Nou; 3, Bucureşti-Ciure/; 4, Varlaam.
Abb. 8: l , Bucureşti-Lunea Bârzeşti; 2, Greci.
Abb. 9: l , Drăgăneşti-Olt-Tell; 2, Schitu-La Conac.
Abb. l 0: 1 , 2, Schitu-Gaura Despei.
Abb. 1 1 : l , Odaia Turcului; 2, Schitu-La Conac.
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