
O AŞEZARE DIN EPOCA BRONZULUI LA ROŞU *) 

Cercetările de suprafaţă întreprinse în vara anului 1958 pe malul 
drept al rîului Dîmboviţa, în porţiunea de nord a oraşului Bucureşti, 
au prilejuit descoperirea, pe teritoriul satului Roşu, raionul "16 februarie", 
a unor urme de locuire elin epoca bronzului timpuriu, cultura Glina III. 
Suprafaţa pe care au fost semnalate aceste indicii, se află la cea. 1.000 m 
nord-est de periferia satului mai sus menţionat, ocupînd cea. 2 ha Acest 
teren, uşor înălţat deasupra zonei înconjurătoare, face parte din terasa 
Dîmboviţei şi înaintează spre sud-est, obligînd apele rîului să-1 înconjoare 
aproape din trei părţi. Malurile abrupte din spre nord-est, est şi sud-est, 
precum şi întinsele păduri din spre vest, ale căror urme se mai menţin şi 
astăzi, constituiau condiţii deosebit de prielnice înfiripării unor aşezări 
omeneşti. 

Cercetările de suprafaţă efectuate în această zonă, au dovedit că 
materialul arheologic se află răspîndit neuniform, fiind mai aglomerat pe 
botul de sud al terasei. Cîteva gropi săpate recent de localnici, precwn 
şi şanţurile unui drum de ţară, care trecînd printr-un vad apele Dîm
boviţei, uneşte satele Roşu şi Dudu, au permis semnalarea unor complexe 
arheologice deosebit de bogate în material ceramic. A vîndu-se în vedere 
posibilitatea distrugerii acestor urme de către localnici, s-a întreprins în 
perioada 16 mai - 1 iunie 1958, o săpătură de salvare, urmărindu-se în 
special explorarea suprafeţelor ameninţate. 

Şanţul I, trasat în această aşezare pe o lungime de 7 metri a secţionat 
terenul rămas cruţat de gropile recente, pînă la buza terasei, avînd orien
tarea sud-vest - nord-est. La adîncimea de 0,05-0,10 m faţă de solul 
actual, săpăturile au atins stratul de cultură materială din epoca bronzului. 
constituit dintr-un pămînt negru măzăros în care se află fragmente 
de vase de lut, cărbune şi oase. Grosimea stratului atinge în porţiunea 
de nord-est cea. 0,40 m, subţiindu-se în capătul opus pînă la cea. 0,25 m. 
Sub acest strat urmează solul castaniu de pădure, care acoperă la adîn
cimea de 1,10 m, de la nivelul actual, depunerile de loess cuaternare. Pe 
partea de vest, şanţul I a secţionat o groapă menajeră, care se afundă în 
solul castaniu cu 0,70 m. În pămîntul de umplutură al acestei gropi, al 
cărei diametru superior atinge 1,50 m, au fost găsite fragmente ceramice. 
Stratigrafia primei secţiuni a dovedit că terenul cercetat păstrează un 
singur nivel de locuire, acela din epoca bronzului timpuriu. 

*) Cercetările au fost efectuate sub îndrumarea lui Vlad Zirra. 
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Şanţul II, trasat paralel cu şanţul I, la 11,65 m vest de aeesta, pe 
o lungime de 10 m, a confirmat observaţiile stratigrafke făcute în prima 
secţiune. La 0,05 m faţă de nivelul actual, a fost găsit stratul de cultură 
mate1ială Glina III, iar sub acesta, pămîntul castaniu neumblat. Latura de 
est a şanţului, a secţionat două gropi menajere cu pereţii oblici, adîncite 
în solul castaniu cu 0,50 m şi respectiv 0,75 m. Şi în pămîntul de umplu
tură al acestor gropi au fost găsite cîteva fragmente de vase din lut. Între 
cele două şanţuri, pe o lungime de 8,35 m, a fost trasat şanţul III. Încă de 
la adîncimea de - 0,20 m au fost găsite, în porţiunea de nord-vest a sec
ţiunii, bucăţi de chirpic cu pietricele şi urme de pleavă, cenuşă, cioburi de 
vase etc. La adîndmea de 0,30 m faţă de nivelul actual, a putut fi delimi
tat conturui semi-oval al unei gropi (groapa A), umplute cu un pămînt 
negru, amestecat cu cărbune, bucăţi de chirpic şi numeroase fragmente 
ceramice. Pe o lăţime de 0,35-0,40 m în jurul acestui contur, pămîntul 
era înroşit mai puternic spre groapă şi din ce în ce mai puţin spre margini. 
Deschizîndu-se caseta A, s-a obţinut forma ovală a acestei gropi cu diam~ 
trele 2,10/1,70 m. Orientarea ei este nord-sud. Partea sudică era uşor horn
bată, pe cînd cea din nord înscria o linie mai puţin curbă. Pereţii gropii 
erau tăiaţi aproape vertical în pămîntul castaniu şi albieios. Jumătatea 
de nord a fundului gropii, cobora de la - 0,40 m într-o pantă de 0,50 m 
pe cînd partea de sud era orizontală, înscriind cu peretele lateral un unghi 
de cea. 90°. Atît prin dimensiunile, forma şi indeosebi prin materialul 
de umplutură, groapa A diferă evident de celelalte gropi semnalate mai 
sus. De la adîncimea de 0,20 m şi pînă la fund, 1,08 m., pămîntul de umplu
tură prezintă indiciile unui puternic incendiu, care a încheiat etapa de 
folosire a acestei amenajări omeneşti. Deasupra nivelului său de călcare, 
a fost găsit un strat înnegrit, cu mult cărbune, gros de 0,20 m. Peste acest 
strat s-a suprapus un pămînt galben-roşcat, conţinînd lentile de sol albi
cios., de pămînt puternic ars, oase de animale şi fragmente ceramice. Pe 
latura de nord se păstra o porţiune de pămînt înroşit, nederanjat. Partea 
superioară a gropii a fost secţionată de o altă groapă Glina III, umplută 
cu pămînt negru măzăros şi cîteva fragmente eeramice. 

La cea. 5 m nord-est de această groapă, s-au mai păstrat, alături de 
şănţuirea drumului, resturile unei alte gropi, groapa B, tot de formă ovală, 
cu diametrele de 1,70 m şi respectiv 1,25 m orientată aproximativ pe 
direcţia nord-sud. Groapa se adîncea cu 0,76 m faţă de nivelul actual, 
avînd pereţii verticali în partea superioară şi uşor bombaţi în porţiunea 
de jos. Fundul gropii era albiat. Din ~~auza şănţuirii drumului şi a săpă
turilor întreprinse de localnici, nu s-a putut stabili dacă groapa aceasta 
era izolată sau făcea parte d:n conturul unei locuinţe. Umplerea ei s-a 
făcut prin alunecarea straturilor de pămînt de pe latura de vest spre centru. 
In partea de jos a gropii, a fost găs:t un strat de pămînt înnegrit de căr
bune, provenit de la o vegetaţie ierboa~.ă. Deasupra acestui strat, s-a depus 
pe o grosime de 0,15 m un pămînt galben murdar în care erau răspîndite 
numeroase fragmente de vase de lut. Peste această depunere se afla un 
strat de pămînt puternic înroşit, ce conţinea bucăţi de chirpic, cenuşă şi 
cioburi de oale. În acest strat a fost surprinsă o bîrnă de stejar carbo
nizată, care se afla în cădere dinspre latura de vest spre centrul gropii. 
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Partea superioară a gropii era umplută cu pămînt cenuşiu, în care frec
venţa materialului arheologic a fost slabă. 

In groapa A s-au găsit : un răzuitor din silex galben cu două nervuri 
dorsale avînd pe părţile laterale retuşe mărunte (fig. 3 a), o lamă de ferăs
trău tot din silex galben cu retuşe numai pe partea dorsală (fig. 3 b) ; 
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Fig. 3. Răzuitor şi lamă ferăstrău din silex. 

un fragment de împungătoare din aşch~e elin os de animal (pl. I, fig. 4) ; 
trei fusaiole întregi şi mai multe fragmentare (pl. I, fig. 2, 3) şi două frag
mente de toporaşe votive din lut (pl. I, fig. 9, 10). 

1n groapa B, în afară de greutăţi de plasă şi fusaiole s-au găsit un 
fragment de împungătoare din aşchie de os şi numeroase fragmente de 
strecurători din lut, (pl. I, fig. 6, 7, 8, 11) din care se pot preciza două 
forme : una tronconică, în formă de pîlnie, cu perforaţii laterale (pl. I, 
fig. 8) şi una în formă de strachină cu pereţii uşor oblid, avînd fm1dul 
perforat (pl. I, fjg. 11). Aceasta din urmă este de factură grosolană, cu 
pereţii groşi, asemănătoare cu strecurătoarea publicată de A. Prox ca 
aparţinînd fazei Schneckenberg C1). Tot în groapa B, s-a mai găsit un 
păhăruţ tronconic din pastă cenuşie, cu pereţii şi fundul foarte groşi -
probabil un obiect de cult (pl. I, fig. 1). 

Atît în gropi cît şi în strat, nu s-au găsit unelte din piatră lustruită 
ori nisipoasă, întîlnite de obicei în aşezările Glina III. Metalul este 
inexistent. 

Inventarul din gropi (A, B), în afară de o mare cantitate de fragmente 
ceramice, se încheie cu fragmente de chirpic ars puternic, conţinînd în lut 
pietricele şi în mai mică măsură pleavă, precum şi cu numeroase oase 
de animale domestice. 

1) Alfred Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov, 1941, p. 46, fig. 20. 
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Materialele găsite atît în strat cît Şl 1n gropi confirmă încă odată, 
caracterul păstoresc al triburilor Glina III - Schneckenberg 1). 

Comparînd cele două gropi A şi B din aşezarea Glina III de la Roşu, 
reiese evidentă asemănarea dintre ele. In plan, ambele arată o formă 
ovală (fig. 2), iar în profil se observă pe de o parte conturul lor aproape 

Fig. 4. Vas fragmentar din lut. 

identic, iar pe de alta aceiaşi ordine în 
modul de umplere a lor : la fund o depu
nere de pămînt înnegrit cu cărbune şi ce
nuşă iar mai sus, un strat de pămînt înro
şit, bucăţi de chirpic, cenuşă şi fragmente 
ceramice. Inventarul lor, şi el asemănător 
este acela obişnuit găsit într-o locuinţă 2) 

şi nu în gropi menajere. 
Avînd în vedere forma, dimensiunile, 

modul cum se prezintă conţinutul lor al
cătuit din pămînt înnegrit de cărbune şi 
înroşit de foc, în care zac fragmente de 
oale, unelte şi resturi de materiale de con
strucţii arse, credem că nu greşim dacă 
considerăm aceste gropi ca aparţinînd unor 

bordeie, care şi-au sfîrşit existenţa printr-un incendiu. 
Distrugerea aşezărilor Glina III - Schneckenberg, printr-un incendiu 

masiv, este obişnuit constatată în săpături. La Glina, de pildă "resturile 
obiectelor de toate felurile printre care predomină cele ceramice şi restu
rile locuinţelor nu zac aproape de loc în pămînt, ci în cenuşă" 3). Acolo 
însă sînt locuinţe de suprafaţă, în care s-au găsit şi resturi de vetre. 
Tot locuinţe de suprafaţă par a fi fost acelea din aşezarea lGina III de la 
Ciurel şi Mihai Vodă 4), iar în Ardeal, în aşezările Sehneckenberg se pare 
că avem deaface cu acelaşi fel de locuinţe 5). In schimb la Fundeni, locu
inţele Glina III erau "bordeie săpate în pămînt, cu pereţii superiori din 
împletituri de nuiele lipite cu pămînt amestecat cu păioase" 6). In descrie
rea unei locuinţe de la Fundeni, se arată că bordeiul era alcătuit din două 
gropi, una mai puţin adîncă şi una în formă de sac, despărţite printr-un 
prag. Iar mai departe, se spune că s-a descoperit acolo un grup de trei 
locuinţe Glina III - tot bordeie - de formă ovală. La Căţelu Nou o 
locuinţă Glina III este de asemeni în formă de bordei 7). 

-------

1) Pe dealul Mihai Vodă, ca şi în celelalte puncte de pe teritoriul oraşului 
şi imprejurimi, materialul arheologic arată că purtătorii culturii Glina III, se ocupau 
în deosebi cu creşterea vitelor şi în mal mică măsură cu agricultura primitivă. 

2) în groapa A s-a găsit un vas întreg şi unul întregibil, iar din groapa B s-au 
putut reconstitui parţial numeroase vase. 

3) Ion Nestor, "Fouilles de Glina". Dacia III-IV, 1927-1932, pag. 228. 
~) Din informaţiile primite de la S. Morintz reiese că din locuinţele Glina III 

din ambele puncte nu s-a mai păstrat decît o împr~tiere de chirpic ars. 
r;) La Cuciulata, Gh. Bichir a găsit urmele unei locuinţe de suprafaţă rectan

gulară. "Săpăturile de la Cuciulata", Materiale VII, p. 356. 
6

) D. V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor", 
1932, p. 10 şi fig. 13. 

7) V. Leahu ; Raportul săpăturilor de salvare, de la Căţelu Nou (în volumul 
de faţă p. 24). 
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Prezenţa bordeielor în aşezările Glina III întăresc ipoteza că la Roşu 
cele două gropi A şi B constituie resturile a două bordeie şi nu le putem 
considera gropi menajere. 

* * * 
Dacă în cuprinsul stratului de locuire Glina III de la Roşu, materialul 

ceramic s-a dovedit a fi destul de sărac şi împrăştiat, în cele două gropi A 
şi B, s-a găsit o cantitate considerabilă de fragn1ente ceramice, din care 
s-au putut întregi cîteva vase şi deduce o întreagă gamă de forme. 

Fără a aduce elemente noi în cuprinsul complexului Glina III-Schne
ckenberg 1}, această olărie este remarcabilă prin varietatea ei. Deşi din 
observaţiile stratigrafice nu s-a putut prinde existenţa a două sau mai 
multe etape de locuire, ceea ce ar fi servit la determinarea fazelor în evo
luţia culturii Glina III, lucru care constituia o contribuţie deosebit de va
loroasă în stadiul actual al cunoaşterii ei, am socotit nimerit a prezenta 
conţinutul ceramic al celor două gropi A. şi B separat - pentru ca din 
aspectul lui evident deosebit, să vedem dacă nu se pot trage unele con
cluzii, care să suplinească, măcar în parte, lipsa datelor stratigrafice. 

În olăria complexului Glina III-Schneckenberg, cunoscută în principal 
din două studii apărute pentru aspectul muntean 2) şi din unul pentru 
cel ardelean 3}, s-au deosebit, potrivit calităţii materialului din care sînt 
confecţionate vasele, o categorie denumită de prof. I. Nestor "ceramică 
de uz casnic" şi de A. Prox "grobe Gebrauchskeramik" şi o categorie de 
vase lustruite, numită de A. Prox în general, ceramică fină şi în care I Nes
tor distinge, spre deosebire de A. Prox, două categorii :una de culoare gal
benă mai mult sau mai puţin lustruită din pastă în care intră şi unele 
corpuri străine şi alta de culoare cenuşie închis sau neagră, din pastă 
curată, bine frămîntată, arsă la negru cu diferite nuanţe şi bine lustruită. 
La Roşu, în cele două gropi A şi B se găsesc toate cele trei categorii sta
bilite de prof. I. Nestor pentru aspectul muntean al acestei culturi a 
bronzului timpuriu. 

Olăria de uz casnic alcătuieşte conţinutul gropii A, cu excepţia cîtorva 
fragmente ceramice care semnalează şi prezenţa ceramicii fine. Această 

olărie, privită în ansamblu, poate fi caracterizată prin patru trăsături 
dominante: pasta din care sînt confecţionate vasele conţine nisip cu mica, 
pietricele, calcar, cioburi sfărîmate şi rare fărîmituri de scoici ; arderea 

1) "Cultura Glina III-Schneckenberg, numită aşa după nivelul al 3-lea de la 
Glina, lîngă Bucureşti şi după aşezarea de la Schneckenberg (Dealul Melcilor) de 
lîngă Braşov, este rezultatul sintezei intervenite în perioada de tranziţie între fondul 
neolitic tîrziu Gumelniţa şi noile elemente pătrunse din afară, printre care cele mai 
active se vădesc a fi fost cel răsăritean şi cel sudic ... Aria mai restrînsă de formare 
a culturii Glina III-Schneckenberg, trebuie căutată în răsărit în principal în Mun
tenia, sud-estul Moldovei (Folteşti) şi eventual Dobrogea (Cernavoda)", Istoria Ro
mîniei, I, Bucureşti, 1960, p. 98. 

2) I. Nestor, "Zur Chronologie der Rumănischen Steinkupferzeit". Praehistorische 
Zeitschrift XIX Band 1928, Berlin, p. 129-136 şi Fouilles de Glina, pp. 237-252. 

3) A. Prox, op. cit. 
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s-a făcut la roşu cărămiziu sau cărămiziu-galben şi mai rar la cenuşiu, dar 
este incompletă şi inegală de unde rezultă pe suprafaţa vaselor pete, iar în 
spărtură se observă o gradare a culorii lutului care la suprafaţă este roşu 
şi în interior cenuşiu sau negru ; forma vaselor se reduce, în ultimă analiză 
la vase cu profilul în S, mai accentuat sau mai atenuat (fig. 6/1--4, pl. II, 

fig. 1-6 ; pl. III : fig. 1, 2, 4 : 
elementul decorativ precum
pănitor îl eonsti tuie şirul de 
butoni care înconjoară gîtul 
vasului, realizat în tehnica 
"au repousse" din interior 
spre exterior (fig. 6/1-4 ; 
pl. IX, fig. 4 ; pl. XII, fig. 1, 
4, 9, 11, 12 ; pl. XIII, fig. 4). 

Aceste patru trăsături 

mari, au dat naştere la o în
treagă gamă de variante. De 
aceea am socotit, că cel mai 
nimerit eri teri u pentru o 
oarecare clasificare în cu
prinsul acestui material eera
mic din groapa A, este cali
tatea lutului care a fost în
trebuinţat şi în consecinţă 
am distins trei grupe : 

Fig. 5. Fragment ceramic decorat 
cu şnur răsucit. 

1. Fragmente de vase 
mari, mijlocii şi mai rar mici, lucrate din pastă cu nisip şi mica, pietricele 
de diferite mărimi, cioburi şi rare scoici pisate, dintre care pietricelele sînt 
atit de numeroase încît lutul are mai mult un rol de liant al acestor ele
mente străine. Pasta este prost frămîntată şi neomogenă, iar arderea s-a 
făcut destul de superficial la roşu-cărămiziu, cărămiziu-galben şi mai rar 
la cenuşiu şi cenuşiu-galben. Din cauza arderii inegale pe de o parte şi a 
arderii secundare pe de alta, aceste culori se întîlnesc uneori pe un singur 
vas, formînd pete mari la suprafaţă. Din cauza arderii incomplete în cuptor 
sau poate şi din cauza arderii secundare (la Roşu e foarte greu de stabilit 
culoarea iniţială a vaselor), se observă în spărtură diferite nuanţe mergînd 
de la roşu la cenuşiu-gălbui pînă la negru. Pereţii acestor vase sînt groşi, 
chiar atunci cînd este vorba de vase mici, dar puţin rezistenţi. Ca forme 
predomină vasele cu profilul în S prelung, mai curînd in formă de sac, cu 
gîtul înalt, mai puţin arcuit, uneori doar abia schiţat, cu buza dreaptă sau 
îngroşată, terminată teşit sau prin subţiere, pîntece domol bombat şi fun
dul plat, uneori cu talpa lăţită (fig. 6/1 ; pl. II, fig. 1). Cîteva fragmente 
ne indică şi prezenţa vaselor cu pîntecele sferic şi gîtul arcuit (pl. II, 
fig. 3). Profile asemănătoare se întîlnesc la Glina în aşezarea Glina III 1) ; 

de asemeni în aspectul Schneckenberg în fazele A şi B. 

1) I. Nestor, Fouilles de Glina, p. 241, fig. 9, 15. 

306 

https://biblioteca-digitala.ro



Se remarcă frecvenţa destul de mare a toartelor începînd de la simple 
.apucători care apar ca nişte proeminenţe, apoi tortiţe oarbe, tortiţe mosor 
şi toarte cilindrice aşezate orizontal pe vas, obişnuit pe partea superioară 
a pîntecelui (pl. IV, fig. 3, 5 ; pl. X : 1-11 ; pl. XI : fig. 13). Acest fel de 
tortiţe sînt întîlnite în culturile neolitice tîrzii (fazele finale) şi în orizontul 

Fig. 6. Incercare de reconstituire parţială a unor vase de uz casnic din groapa A. 

Folteşti II. La Ciurel, în aşezarea Glina III de acolo, ca şi la Glina ele sînt 
de asemeni prezente şi nu lipsesc nici în aspectul Schneckenberg. 

Un fragment cu toartă aparţine unei căniţe, cu pîntecele dezvoltat, 
gîtul arcuit, terminat cu o buză dreaptă rotunjită şi uşor subţiată (pl. IV, 
fig. 4). Toarta se prinde pe buză, provocînd o uşoară ridicare a ei şi se 
coboară circular îngroşîndu-se uşor spre a se prinde de umărul vasului. 
în secţiune ea este semi-ovală. Lutul are culoarea cărămizie la exterior cu 
pete cenuşiu deschis iar în interiorul vasului este cenuşiu închis. 

Un vas reconstituit pînă aproape de buz.ă, arată forma unui urcior cu 
gîtul înalt arcuit, pîntecele sferic şi fundul plat (fig. 4). Pe pîntece se 
observă o urmă de spărtură, probabil de la o toartă. dar ar putea fi şi 

numai de la o proeminenţă. Culoarea vasului este cea obişnuită, cenuşie 
cu pete cărămizii, iar pe suprafaţa interioară cenuşie deschis. 

Existenţa strachinei tronconice cu fundul plat şi pereţii drepţi căzînd 
oblic pe fund, formă destul de rar întilnită în Glina III, este dovedită în 
acest grup de un singur fragment (pl. III, fig. 3). Gama de forme se com
pletează cu un capac de culoare cărămizie, in forma unui disc uşor albiat 
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la partea superioară, avînd în centru o toar1Ji în secţiune rotundă (pl. I, 
fig. 5) ; o lingură cu căuşul prelung de formă identică cu aceea găsită în 
aşezarea de la Fundeni 1) şi un fragment de ţest 2). 

2. Al doilea grup pe care-1 distingem în categoria de vase de uz cas
nic din groapa A, cuprinde fragmente de vase confecţionate dintr-un lut 
mai bun 1n care pietrişul este în cantitate mai mică, uneori chiar redu
cîndu-se numai la nisip cu mica. Pasta, deşi tot aspră, este mai omogenă, 
arderea mai completă, iar culoarea cărămizie sau galbenă mai uniformă. 
Formele ce pot fi presupuse (se păstrează tot numai partea superioară a 
vaselor), rămîn acelea.c;;i, dar predomină vasele care par să fi avut forma 
unui castron înalt cu gîtul arcuit sau drept, mai înălţat sau mai scund, cu 
buza dreaptă sau evazată, subţiată sau îngroşată şi teşită, cu umărul accen
tuat sau inexistent şi cu pîntecele fie sferic, mai lungit, sau bitronconic 
(fig. 6/4, pl. II : fig. 2, 5, 6 ; pl. III : fig. 1, 2, 4). Un fragment aparţinînd 
unui castron cu pîntecele bombat, umărul accentuat şi gîtul arcuit arată 
că unele din recipiente aveau toarte în dreptul gîtului (fig. 6/4, pl. III : 
fig. 2 ; pl. XII : fig. 4). Vasele mari cu pîntecele aproape sferic sînt şi ele 
semnalate prin cîteva fragmente din care s-a putut reconstitui partea de 
sus a unui vas (fig. 6

1 
3). De asemenea apare şi vasul în formă de sac, de 

dimensiuni mai mari (fig. 6/2). Frecvente sînt însă vasele relativ mici cu 
tortiţe. La acestea, în mod obişnuit torţile probabil cîte două, erau plasate 
în dreptul gîtului, pornind de la buză sau de sub buză şi prinzîndu-se pe 
umăr sau la partea superioră a pîntecelui. O formă asemănătoare, cu pro
filul pîntecelui mai unghiular se intîlneşte şi în aspectul Schneckenberg în 
fazele A şi B 3). Curbura toartei este de obicei foarte puţin accentuată. Nu 
lipsesc nici tortiţele oarbe sau tortiţele mosor. În acest caz ele sînt aşezate 
pe pîntece, la partea superioară (pl. IV :fig. 1, 2, 6 ; pl. XI :fig. 1, 2, 4-11). 
Remarcăm că modelarea torţilor verticale este stîngace, ele vădesc inabi
litatea olarului de a le da forma şi poziţia corectă pe vas. 

O menţiune specială trebuie să facem pentru un fragment din partea 
superioară a unui vas mic cu gîtul arcuit uşor şi buza dreaptă subţiată în 
afară (pl. VII : fig. 3). Toarta este luată, în secţiune dreptunghiulară, cu 
colţurile rotunjite, porneşte de sub buză, urmează o linie curbă teşită la 
partea de sus şi se prinde pe umărul vasului lăţindu-se la partea inferioară. 
In dreptul ei buza se ridică uşor în formă de şa. 

Înainte de a trece la modul de ornamentare propriu zisă a vaselor de 
uz casnic din grupele 1 şi 2, trebuie să arătăm că suprafaţa vaselor a fost 
felurit tr~ată şi că numai în rare cazuri olarul nu a intervenit după 
modelarea formei, să n1odifice suprafaţa vaselor. După modul de tratare 
a suprafeţei exterioare a vasului, distingem trei variante. În prima variană, 
vasul a fost acoperit la exterior, cu un strat subţire de pastă, în care 
degresanţii şi în deosebi pietricele, sînt atît de numeroase, încît apar în 
relief pe vas. (pl. IX : fig. 4 ; pl. X : fig. 1, 3, 4). Aspectul grosolan şi ne
îngrijit care i se imprimă vasului respinge ipoteza unei intenţii de decorare 
şi aşa cum a arătat prof. I. Nestor 4), el nu putea să aibă decît un rol 

1) S. Morintz şi D. V. Rosetti, "Din cele mai vechi timpuri şi pînă la formarea 
Bucureştilor". Bucureştii de odinioară. Ed. Ştiinţifică, 1959, p. 21, fig. 5, 1. 

2) La Bucureştii-Noi s-a găsit un ţest Glina III aproape întreg. S. Morintz şi 
D. V. Rosetti, op. cit., p. 21, fig. 5. 2. 

3) A. Prox, op. citJ, Taf. 15 4. 
t,) I. Nestor, "Fouilles de Glina", p. 238. 
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utilitar, făcînd vasul mai rezistent la ardere. A doua variantă este aceea în 
care suprafaţa vasului a fost acoperită cu un strat gros de pastă, asemenea 
unei barbotine, care uneori este doar întinsă inegal pe suprafaţa vasului, 
alteori formînd uşoare dungi oblice, (pl. XII : fig. 1, 6, 11) ; iar alteori are 
aspectul unw perete pe care s-a stropit tencuiala în strat gros şi inegal 
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Planşa III. Profile parţiale ale unor vase de lut din groapa A. 

(pl. IX, fig. 1, 2). De obicei în felul acesta era acoperit pîntecele vasului 
pînă la linia gîtului. Cantitatea mică de degresanţi din acest înveliş dă 
vaselor aspectul celor gumelniţene tratate în tehnica barbotinei neorgani
zate. De cele mai multe ori interiorul vaselor este cu grijă netezit, urmele 
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netezirii fiind deseori vizibile. De obicei, culoarea, diferită faţă de exterior, 
este cenuşiu închis sau deschis, chiar cînd vasul este cărămiziu la exterior. 
Aceasta se observă în mod obişnuit la olăria complexului Glina III-Schne
ckenberg iar mai înainte în grupa Folteşti II. Aspectul mai agreabil pe care 
această tratare a suprafeţei îl dă vaselor, ne face să vedem, de această dată, 
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Planşa IV. Fragmente de vase cu torţi din groapa A. 
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o intenţie de înfrumuseţare a recipientului. Un număr de fragmente 
arată şi folosirea tehnicii barbotinei organizate, aceasta formînd pe vas 
linii oblice, paralele, mai mult sau mai puţin continue, dar într-un relief 
pronunţat (pl. IX, fig. 5). Folosirea tehnicii barbotinei, curentă în cultura 
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Gumelniţa, a fost preluată de purtătorii noii culturi, care au suprapus aşe~ 
zările gumelniţene. Deşi tratată în mod propriu, prezenţa ei dovedeşte încă 
odată fondul autohton neolitk din care s-a dezvoltat prima cultură a 
bronzului muntean 1). Fragmentele de vase care alcătwesc a treia variantă 
din punct de vedere al tratării suprafeţei vaselor sînt acelea cu striuri 
făcute cu măturica şi care par să fi acoperit în întregi.me suprafaţa vasului, 
uneori chiar şi la interior, aşa cum se găsesc şi la Glina în aşezarea Glina 
III. Striurile sînt de obi-cei neregulate, pornind in mănunchiuri, dar pe 
unele fragmente ele sînt aproape paralele şi mai adînc trasate (pl. IX, 
fig. 3). Dintre fragmente deosebim un profil din umărul şi marginea unui 
vas mare cu pîntecele probabil sferic, cu gîtul înalt şi buza dreaptă, aco
perit cu astfel de striuri. Decorul cu măturica prezent şi în orizontul Fol
teşti II va căpăta mai tîrziu, o largă răspîndire în culturile din bronzul 
mijlociu, în deosebi în fazele timpurii. De pildă în cultura Tei, faza Stejar, 
majoritatea ceramicii de uz casnic, constă din vase a căror suprafaţă exte~ 
rioară este acoperită de striuri dispuse în nenumărate variante. 

Materialul fragmentar încadrat în cele două grupe distinse pînă acum 
arată că aproape toate vasele, erau decorate cu şiruri de găuri-butoni exe
cutaţi cu un instrument gol în interior, probabil din trestie, a cărui pre
siur..e se exercita din interior spre exterior pe pasta încă moale a vasului. 
Presiunea era astfel făcută încît o parte din pastă pătrundea în golul din 
trestie şi era îndepărtată, iar o alta producea o umflătură rotundă la exte~ 
rior a carui aspect variază, după cum olarul a intervenit, fie exercitînd 
cu palma o presiune contrară impingerii din interior şi în acest caz proe
minenţele au fost aplatizate, dînd impresia că au fost aphcate pe vas, fie 
căpătînd o formă ascuţită prin strîngerea lor între degete. Diametru! buto
nilor variază între 0.5-1 cm, iar distanţa dintre ei diferă şi ea de la vas 
la vas, uneori butonii suecedîndu-se, lăsînd între ei doar distanţa necesară 
execuţiei, alteori sînt rari, ajungînd la o distanţă de 5 cm unul de altul 
(pl. IX :fig. 4 ; pl. XII :fig. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12 ; pl. XIII :fig. 1, 2, 4, 5, 15). 
Acest decor este aşezat întotdeauna pe gîtul vasului, de cele mai multe 
ori chiar sub buză. În unele cazuri mîna olarului a exercitat o presiune 
prea mare din care cauză a rezultat perforarea unora din butoni. De altfel 
execuţia acestui element decorativ este în genere neîngrijită, dînd impresia 
că a fost făcut în grabă. Există însă, dar în mică măsură şi varianta şirului 
de mici găuri care apare fie singur fie ca dublură a şirului de butoni 
(pl. IX : fig. 4 ; pl. XII : fig. 5, 11 ; pl. XIII : fig. 3). In faza A a culturii 
Schneckenberg apar numai şiruri de găuri succe.3ive, butonii lipsind cu 
desăvîrşire. Acest lucru se constată şi la Cuciulata, în primul nivel de 
acolo, care corespunde fazei A. Schneckenberg 2). Decorul cu butoni de la 
interior la exterior este cunoscut încă din faza finală a culturi Gumelniţa 
şi este întîlnit în Cernavoda II şi III, dar găurile de la interior sînt astu
pate după executarea decorului. 

1) D. V. Rosetti preconizează contemporaneitatea parţială a celor două culturi, 
bazîndu-se pe descoperirea unui vas de tip Gumelniţa decorat în tehnica barbotinei 
organizate, într-o aşezare Glina III de la Popeşti Leordeni. In acest caz înseamnă că 
nu este vorba numai de o tradiţie ci chiar de modele contemporane, pc care noua 
cultură le-a imitat, imprimîndu-le caractere specifice. (Bucureştii de odinioară, 
p. 19, fig. 2). 

1) Prin bunăvoinţa cercetătorulu Gh. Bichir, am putut vedea materialul de la 
Cuciulata. 
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1\tlotivul şirului de găuri-butoni aproape nelipsit în olăria din groapa A 
este deseori însoţit şi de alte elemente decorative. Destul de des apare 
buza crestată larg 1), fie sus, mai rar lateral, dar mai frecvent crestăturile 
sînt înlocuite cu alveole mici care învălurează buza (pl. VIII, fig. 1-12, 
fig. 6/3). Este de remarcat perfecţia execuţiei acestui decor, spre deose
bire de realizarea butonilor care, cum am spus de multe ori este grosolană. 
Crestarea şi alveolarea buzei frecvente în faza finală a culturii Gumelniţa, 
prezente în orizontul Folteşti II şi în Cernavodă II, sînt o reminiscenţă 
şi încă o dovadă a elementelor neolitice tîrzii trecute în fondul culturii 
Glina III. 

Impresiunea sau alveolarea întîlnite ca element decorativ pe corpul 
vaselor, dublează şirul de butoni, fiind aşezate fie pe umărul vaselor, fie 
pe pîntece. Decorul imprimat constă din suocesiuni de linii scurte, drepte, 
oblice, curbe sau adîncituri în forme de triunghi sau de vîrf de săgeată 
(pl. XII : fig. 3 ; pl. XIII : fig. 12). Succesiunea de alveole realizată direct 
pe suprafaţa vasului, de obicei pe umăr, constă din împingerea laterală 
a pastei cu unghia, din care rezultă atît o adîncitură cit şi o ridicare a 
pastei, sau din simpla apăsare a degetului (pl. XII : fig. 1, 2, 7, 10, 12 ; 
pl. XIII :fig. 1, 6, 14). 

Brîul alveolar, mai mult sau mai puţin reliefat, este şi el prezent. 
Dar remarcăm că la Roşu, in cele mai multe cazuri este rudimentar mo
delat, fie prin ridicarea pastei fie prin aplicare. El este aşezat sau între 
gît şi pîntece sau chiar sub buză deasupra şirului de butoni, atingîndu-1 
ori chiar intercalîndu-1 (fig. 6/3, pL XIII, fig, 2, 5, 10, 11, 13). Brîul 
alveolar nu apare la Roşu niciodată singur şi nici nu-l găsim pe pîntecele 
vasului ca la Glina. In raport cu celelalte elemente decorative, este mai 
rar şi nu este dublat sau triplat aşa cum este surprins de pildă la Cuciulata 
(Schneckenberg A) şi la Glina. 

Tot ca decor aplicat trebuie să amintim proeminenţele aşezate pro
babil pe pîntecele vaselor fie grupate fie singure. Ele sînt cilindrice 
alveolate sau ascuţite (pl. X : fig. 2, 3, 5 ; pl. XIII : fig. 7, 9). 

In încheierea descrierii ornamentării vaselor de uz casnic din gru
pele 1 şi 2- trebuie să remarcăm că în majoritatea lor vasele au fost deco
rate, pe unele din acestea întîlnindu-se chiar trei motive decorative. Aşa 
este un fragment dintr-un vas de dimensiuni mari cu pîntecele sferic, cu 
gîtul arcuit în afară şi buza uşor îngroşată. Buza este crestată oblic lateral, 
sub buză se află şirul de găuri-butoni, iar pe linia de despărţire între 
gît şi umărul vasului se află un brîu alveolar (fig. 6/3). De remarcat că 
alveolele, nu au fost efectuate cu regularitate, pe o parte a fragmentului 
ele fiind mai distanţate. 

3. In a treia grupă de vase de uz casnic îşi are locul un număr de 
fragmente ceramke, din care s-au putut preciza două forme. Lutul din 
care au fost confecţionate apare mai curat, conţinînd o cantitate redusă 
de nisip cu mica, pietricele mărunte, rare cioburi sfărămate şi fire de 
calcar. Pasta este bine frămîntată, omogenă şi densă în spărtură, iar ar
derea s-a făcut mai profund şi unitar, dînd vaselor o tărie şi o rezonanţă 

1) Buza crestată se constată aproape în toate descoperirile Glina III de pe teri
toriul oraşului Bucureşti, dar mai des sub forma alveolării mai mult sau mai puţin 
accentuată. 
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remarcabilă. Culoarea vaselor este neagră cu pete sau nuanţe casianii. 
In spărtură miezul apare aproape negru sau cenuşiu închis. Suprafaţa 
vaselor este, de obicei aspră dar uneori are tendinţa spre lustruire, 
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Planşa VII. Vas şi diferite fragmente ceramice. 

Formele care s-au putut reconstitui parţial arată un vas relativ mic, în 
formă de pîlnie, cu fundul foarte puţin albiat, pereţii groşi, uşor bombaţi, 
umărul schiţat numai la exterior şi o margine slab arcuită în afară. O 
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tortiţă coboară de sub buză şi se prinde pe umărul vasului (Pl VI, fig. 4). 
In secţiune este rectangulară. Vasul are culoarea ca:stanie cu pete negre 
la exterior, iar în interior este negru-brun. Suprafaţa interioară este bine 

Planşa VIII. Fragmente de buze alveolare şi crestate din groapa A. 

netezită. A doua formă o constituie un fragment de căniţă cu toartă avînd 
fundul îngust foarte uşor concav, pîntecele bitronconic, cu linia de maximJ 
lărgime plasată la jumătate. Un mic fragment care se păstrează de la gît 
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arată că linia de demarcaţie dintre gît şi pîntece nu era accentuată. 
După mica porţiune din partea inferioară a toartei păstrată la partea supe
rioară a pîntecelui, aceasta era în secţiune semicirculară. Fonna pare a fi 

Planşa IX. Detalii de tratate a suprafeţei vaselor din groapa A. 

aceea a căniţei cu gîtul înalt întîlnită în cultura Glina III. Culoarea vasului 
este neagră cu nuanţe castanii. Din materialul fragmentar al acestei grupe 
mai remarcăm pe acela a unui vas mare cu pîntecele probabil sferic şi cu 
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gîtul în formă de pîlnie, (pl. II : fig. 4 ; pl. XI : fig. 3). Trei fragmente 
indică existenţa torţilor în bandă sau în secţiune dreptunghiulară. Ele
mentul decorativ al acestui grup de vase este rar şi sărac. El constă din 
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Planşa XI. Fragmente de vase din lut cu torţi. 

şirul de găuri-butorni sub buză, din prrueminenţe ascuţite sau cilindrice, 
dispuse pe pîntecele vaselor, uneori separat, alteori duble sau trd.ple, legate 
între ele printr-o linie în relief. Există şi linia în relief fO!rmînd ghirlandă. 
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Inventarul ceramic al gropii A se încheie cu un vas tronconic scund 
(pl. V : fig. 4 ; pl. XIV : fig. 3) de culoare cenuşie deschis cu nuanţe gal
bene. Se deosebeşte de celelalte materiale din groapă atît prin modelarea 
lui grosolană cît şi prin formă. Trei proeminenţe aplicate la fel de rudi
mentar la jumătatea vasului au una o forn1ă ascuţită iar celelalte două 
sînt turtite cu vîrful în jos. 

In afară de un fragment provenit probabil de la un castron cu tortiţă 
în dreptul gîtului, groapa nu conţine alte elemente ale ceramicei fine de 
felul celei din grupa B. · 

• • * 

Trecînd la conţinutul ceramic al gropii B, mai redus cantitativ, nu 
vom mai stărui asupra materialului cunoscut din groapa A. Vom spune 
doar că toate cele trei grupe distinse de noi în groapa primă, îşi semna
lează prezenţa printr-un număr redus de fragmente, din care remarcăm 
doar un fragment de vas cu toartă (pl. VII fig. 2) de tipul aceluia de la 
fig. 3 pl. VII, dar cu o mai accentuată ridicare a buzei. 

Dar marea majoritate a olăriei din groapa B o formează o categorie 
de vatSel de uz casnic care alcătueşte o grupă omogenă şi o categoflie de 
vase lustruite care, după cum am văzut, este aproape inexistentă în cealaltă 
groapă. 

1) Prima categode, aceea a vaselor de uz casnic cuprinde: vase mari 
şi mijlodi, cu pereţii groşi, fundul plat, corpul tronconic şi buza dreaptă 
(pl. V ; fig. 1, 2 ; pl. XIV : fig. 1, 2, 5). Profilul vaselor este drept sau 
numai cu o uşoară schiţarea gîtului. Pasta ·conţine o relativ mare cantitate 
de pietricele, iar arderea la cenuşiu-gălbui, lasă să se vadă în spărtură o 
porţiune mai mare sau mai mică nepătrunsă bine de foc. Suprafaţa vaselor 
este aspră şi inegral întinsă. Decorul este tmitat la şirul de găuri-butoni 
caracteristici, aşezaţi sub buză şi la aplicaţiuni plastice în forma unor 
proeminenţe rotunde sau mai ascuţite, aşezate pe pîntecele vasului, fie 
separat, fie cîte două. Uneori pe suprafaţa vaselor se disting rare striuri 
longitudinale, trasate neregulat, care au şi ele un caracter ornamental 1) 

(pl. V, fig. 6). De aceeaşi factură sînt : o tipsie cu fundul plat, uşor 
profilat şi pereţii drepţi, decorată pe margine cu ornamentul de găuri
buton (pl. V, fig. 3) ; un fragment de farfurie asemănătoare dar fără 
decor şi un pahar tronconic, cu fundul profilat (pl. VII, fig. 5). 

2) Olăria din pastă fină lustruită, în care intră doar o cantitate mică 
de nisip fin, bogat în fire de mica, arsă bine şi lustruită, are culoarea 
neagră, cenuşie sau gălbuie. De obieei însă, toate aceste culori se îmbină 
pe un singur vas. Din această categorie de vase fine se disting ca şi la 
Glina două grupe : una alcătuită din recipiente cu pereţi subţiri, la care 
modelarea şi lustruirea este remarcabilă. Culoarea acestor vase este de 
obicei neagră. O altă grupă conţine vase cu pereţii mai groşi, mai negli
jent modelaţi, de culoare cenuşie desch~s şi galbenă. Cele cinci vase care 
au putut fi întregite arată următoarele forme : 
---------

1) Acelaşi tip de vase a fost găsit la Fundeni, unde în timpul lucrărilor de 
pămînt efectuate de o fabrică de cărămidă, s-a putut salva o parte din materialul 
staţiunei distruse. Unul din vase a fost publicat de S. Morintz şi D. V. Rosetti in 
"Bucureştii de odinioară", pl. XII, fig. 4. 
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- Vas întregit parţial, cu fundul uşor concav, pîntecele sferic şi gîtul 
în formă de pîlnie terminat cu o buză dreaptă. Pe umăr imediat sub gît, 
se păstrează o toartă mică în secţiune semiovală 1

) (pl. VI : fig. 2 ; 
pl. XV :fig. 1). 

- Vas parţial reconstituit, cu pîntecele sferic, gîtul probabil tot în 
pîlnie şi fundul plat. Este prevăzut cu două torţi dreptunghiulare pe pîntece, 
dar iniţial probabil a avut trei (pl. VI : fig. 1 ; pl. XV : fig. 4). Culoarea este 
brun-roşcată cu pete negre. Forma aceasta îşi găseşte o bună analogie 
la Glina 2). 

- Vas mare reconstituit pe jumătate, de forma unui castron adînc cu 
pereţii evazaţi, fundul plat, umărul proeminent şi gitul scurt arcuit. De 
pe buză porneşte o toartă în secţiune ovală, şănţuit.ă uşor la interior, care 
se prinde pe umărul vasului 3) (pl. XV, fig. 2). Are culo.area galbenă ~:::u 
pete negre la exterior şi neagră pe suprafaţa interioară a vasului. Un 
fragment aparţinînd unui vas de aceeaşi formă prezintă o toartă aşezată 
odzontaJ. pe pîntecele vasului. Toarta în secţiune ovală este uşor unghiu
lară. 

- Vas de culoare galbenă cu fundul uşor concav, dînd naştere 
unui pîntece scund, puţin bombat la partea inferioară, gîtul înalt, 
slab arcuit, terminat cu o buză dreaptă. Pe pîntece, unde începe gîtul, se 
află trei proeminenţe conice scunde (pl. VI : fig. 5 ; pl. XV : fig. 3). Nu 
putem şti dacă acest vas nu avea o toartă sau chiar două, aşa cum vasele 
din acest tip de la Glina sau din aspectul Schneckenberg au în mod 
obişnuit. 

- Vas fragmentar cu pîntecele sferic, gîtul s·cund şi gura în pîlnie. 
Imediat sub gît se află o proeminenţă rotundă, (singura care se păstrează) cu 
punct adîncit (pl. VI ; fig. 3). Culoarea castanie-brună. 

Decoraţia este săracă la această categorie din pastă lustruită, ea redu
cîndu-se cel mult la proeminenţe rotunde sau as·cuţite, aşezate de o~kei 
pe pîntecele vasului. Se pare că şi tortiţele îndeplineau un rol decorativ. 
Modelat destul de neîngrijit, avem impresia şi aici ca şi la vasele din 
groapa A, că olarii de la Roşu nu dădeau prea multă importanţă nici tor
ţilor nici elementului decorativ, deşi nu se lipseau de ele. 

Inventarul ceramic al gropii B se încheie cu un fragment dintr-o 
toartă de vas în secţiune semi-ovală, din pastă fină cu rare fire de m.;ca 
şi calcar, bine arsă, de culoare neagră lustruită (pl. VII, fig. 1). Pe partea 
dorsală toarta este decorată prin incizie punctată care formează motive 
geometrice de linii drepte şi triunghiuri. Pe fragmentul existent se păs
trează un singur motiv decorativ care constă din două triunghiuri echi
laterale ce se ating la vîrfuri, încadrate de către trei linii care formează 
un chenar. Cîmpul din interiorul triunghiurilor este întrerupt de două 
linii paralele cu o latură, iar spaţiul dintre acestea este şi el întrerupt de 
linii dese punctate perpendiculare. Atît forma toarte1 cit şi tehnica între-

* * * -------

1) Forme asemănătoare în faza A., Schneckenberg (A. Prox, op. cit. Taf. II, 4, 7). 
:!) 1. Ncstor, "Fouilles de Glina", p. 239, fig. 7, 14. 
:
1
) Vasele din acelaşi tip, din faza Schneckenberg B, aveau două torţi, A. Prox, 

op. cit., p. 39, fig. 23. Probabil că şi acesta de la Roşu a avut tot două torţi. 
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buinţată pentru redarea ornamentaţiei sînt propru culturii Tei, faza 
Fundeni. 

Din fragmentele cerarnice de o redusă cantitate aflate în strat, nu 
avem de remarcat decît două: 

Fragment de pahar, probabil tronconic, de culoare cenuşie închis, 
a cărui ornamentaţie, constă din două rînduri de cercuri imprimate cu 

® ® 

@ 

Planşa XII. Fragmente ceramice cu decor din groapa A. 
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un instrument gol în interior, probabil tot elin trestie. Între ele sînt tra
sate prin adîncire două linii paralele care, ca şi cercurile, înconjoară gîtul 
vasului (pl. VII, fig. 4). Este singura oară cînd se întîlneşte la Roşu acest 
fel de decor, frecvent la Glina, întîlnit la Fundeni şi prezent în aspectul 
Schnecken berg. 

@) 

Planşa XIII. Fragmente ceramice decorate din groapa A. 
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Al doilea ne atestă prezenţa ceramicii decorate ~cu şnur răsucit. Este 
vorba de un fragment de vas relativ mic, cu pîntecele bombat, gîtul scund 
şi buza răsfrîntă în afară. Ornamentaţia începe la un centimetru sub 
buză şi constă din trei linii paralele imprimate adînc cu şnurul răsucit, 
care înconjoară gîtul vasului. Pîntecele se pare că era în întregime aco-
perit cu elemente ornamentale din care, pe fragmentul de care dispunem 
se disting un oval mai subţiat la unul din capete şi un contur elipsoidal, 
de a~.emeni rezultate din apăsarea şnurului răsucit pe lutul încă moale 
(fig. 5). Pasta din care este confecţionat vasul conţine fire fine de scoid 
ŞI de calcar precum şi nisip fin cu mica. La pipăit este aspră. Este bine 
arsă la cenuşiu deschis. În spărtură se observă pasta destul de compactă 
de culoare cenuşiu deschis. Suprafaţa interioară a vasului este cenuşiu 
închis. 

* * * 
Din descrierea materialului ceramic aflat în cele două gropi, s-a 

desprins destul de clar faptul că avem de-a face cu două aspecte diferite, 
potrivit fiecăreia din gropi. Şi atunci, se impune de la sine întrebarea : 
aceste materiale ceramice au fost întîmplător masate astfel, ele aparţinînd 
unei singure etape de locuire a purtătorilor culturii Glina III la Roşu, 
sau ele reprezintă două etape de locuire caracterizate prin sensibile schim
bări în conţinutul cultural al populaţiilor ? Aspectul deosebit al inventa
relor celor două gropi, credem că se poate explica numai prin admiterea 
existenţei a două etape de locuire. Aceasta înseamnă că am surprins la 
Roşu două faze din evoluţia culturii Glina III, constatate tipologie dar 
nu şi stratigrafic. În groapa A mn văzut că predomină olăria de uz casnic, 
de calităţi deosebite în care se întîlnesc deopotrivă elemente provenite 
dintr-un fond tîrziu neolitic (scoici şi calcar în pastă, buza crestată şi 
alveolată, tratarea suprafeţei vaselor prin tehnica barbotinei) ; elemente 
care nu mai aparţin neoliti.cului ci acelei perioade de traziţie conturate 
de curînd sub denumirea de orizontul Foleşti II - Cernavoda II 1) 

(forma vaselor în S, impresiuni cu unghia, scoica sau beţişorul pe 
umărul vasului, brîul alvelor etc.) ; în fine, elemente proprii culturii 
Glina III deplin formată (pasta cu mult pietriş, întrebuinţarea pe 
scară largă a decorului de găuri-butoni, lipsa unor forme de tradiţie neo
litică, de pildă strachina, unele forme care merg deja spre culturile bron
zului mijlociu, de pildă castronul). Dacă la acestea adăugăm faptul că 
brîul crestat nu mai apare iar crestăturile subţiri pe umărul vasului, carac
teristice pentru faza A a lui Prox, apar numai pe trei fragmente, credem că 
nu greşim situînd aspectul surprins în groapa A de la Roşu într-o etapă 
de mijloc a culturii Glina III în care aceasta este deplin cristalizată dar 
se întrevăd încă elemente ce au stat la baza formării ei şi în aceeaşi 
măsură elementele ce vor contribui la formarea noilor culturi ale bron
zului mijlnciu. Raportat la cronolog1a lui A. Prox, constatăm unele ele
mente aparţinînd fazei A dar, în general aspectul din groapa A aparţine 
fazei B stabilită de Prox. 

În groapa B, cele două categorii predominante de olărie: ceramica 
de uz casnic şi ceramica fină, deşi îşi găsesc unele analogii, cum am văzut, 

1) D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului din Romînia în lumina noilor 
cercetări", Bucureşti, 1961. 
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Planşa XIV. 1-2; 4-6. Vase de uz casnic din groapa B.; 
3. Vas cu proeminente din groapa A. 
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Planşa XV. Vase şi fragment~ din categoria ceramicii fine din groapa A. 
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în materialele descoperite la Glina şi Fundeni, aceasta nu ne poate servi 
în a-i preciza oarecum poziţia în cadrul mare al culturii, deoarece atît 
la Glina cît şi la Fundeni, materialele provin din mai multe nivele care 
urmează a fi conturate în viitor. Recurgînd la cronologia lui A. Prox, 
elemente ca forma vasului amforă şi castronului cu partea inferioară mult 
înălţată, par a ne arăta o legătură mai strînsă a materialului din categoria 
vase1or fine din groapa B, cu faza A stabilită de Prox, fără însă ca prin 
aceasta să înţelegem a considera ceramica din grupa B ca aparţinînd 

fazei A din Transilvania. 
Cît priveşte evoluţia culturii Glina III la Roşu, atît timp cît nu 

dispunem de e1emente stratigrafice, este deopotrivă de greu de 
precizat. După cum am văzut în prezentarea săpăturii de la Roşu, 
în groapa A, s-a prins conturul unei alte gropi, mai puţin adîneă, 
conţinînd un pămînt măzăros, provenit din stratul Glina III. Această 

groapă ar putea fi contemporană cu groapa B. Iar suprapunerea de gropi 
ar demonstra şi stratigrafic cele două nivele de locuire preconizate pe bază 
tipologică. Din păcate, cele cîteva fragmente cera.rllice, găsite în groapa mai 
nouă, nu ne-au putut da nici o indicaţie. Prezenţa fragmentului de toartă 
decorat prin incizia punctată, găsită numai în groapa B, ar putea constitui 
un argument în susţinerea ipotezei că groapa B ar fi mai nouă decît groapa 
A. Dar masivitatea toartei şi maniera în care este executată incizia punc
tată indică faza ultimă a culturii Tei, faza Fundeni şi deci ea nu poate avea 
nici o legătură cu locuirea Glina III căreia îi aparţine groapa 1). Din punct 
de vedere tjpologic însă, pe de o parte, prezenţa căniţei cu toartă, aflată 
numai în groapa A, iar pe de alta pasta şi unele elemente decorative ale 
olăriei de uz casnic pe care le putem urmări în cer ami ca grosolană a eul turii 
Tei, ne fa·c să înclinăm a considera groapa A ca aparţinînd etapei de 
locuire mai noi a purtătorilor culturei Glina III la Roşu, decît aceea 
reprezentată prin groapa B. 

Rămîne încă un semn de întrebare privitor la fragmentul ceramic 
găsit în strat care denotă la Roşu existenţa ceramicei, decorate cu şnur. 
Considerat de Prox ca aparţinînd fazei B, şnurul răsucit se găseşte 
şi în cultura Cernavoda III, care după cronologia prof. D. Berciu 2) 

ar corespunde cu faza timpurie a culturii Glina III din Muntenia. Existenţa 
ceramicii decorate cu şnur semnalată la Roşu prin acest unic fragment, ne 
permite cu greu să tragem o concluzie asupra semnificaţiei ei în conţinu
tul culturii Glina III de acolo. Cu atît mai mult cu cît în cîmpia munteană, 
în afară de un fragment găsit la suprafaţă la Glina 3), atari descoperiri în 
aşezări Glina III nu mai sînt cunoscute. În schimb, în aşezările culturii 
Schneckenberg din Transilvania, la Orko, Jigodin, Dealul Sprenghi, Schne
ckenberg etc. ceramica cu şnur este mereu prezentă, fenomen explicat 
de Zoltan Szekeley 4), prin aceea că la baza dezvoltării culturii Schnecken-

1) Prezenţa fragmentului de toartă Tei din groapa B este greu de explicat 
cu atît mai mult cu cît urmele unei aşezări Tei nu au fost identificate la Roşu. 

2) D. Berciu, op. cit. 
3) 1. Nestor, "Der Stand", p. 72. 

4
) Szekely Zoltan, "Cercetări şi săpături de salvare executate de Muzeul re

gional Sf. Gheorghe : Materiale III, p. 157 şi acelaşi autor : "Contribuţii la crono
logia bronzului în Transilvania", SCIV, 1955, p. 846. 
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berg stau elemente culturale Gorodsk-Usatovo. Dar pînă la noi descoperiri 
de acest gen, în contexte mai sigure, noi ne mulţumim doar să-i semnalăm 
prezenţa. 

Desigur că încercarea de a stabili două faze din evoluţia culturii 
Glina III, pe baza grupării unui material ceramic în două gropi aflate 
îr;tr-o aşezare aparţinînd purtătorilor acestei culturi, nu poate avea decît 
un caracter de ipoteză, cu atît mai mult cu cît în stadiul actual al cer
cetărilor, conţinutul fazeologic al complexului Glina III - Schneckenberg, 
constituie încă o problem.ă de rezolvat. 

De aceea am socotit că o încercare de a prezenta acest material mai 
pe larg, este bine venită, cu atît mai mult cu cît în aria oraşului Bucu
reşti şi împrejurimi, arie care ne interesează în deosebi, deşi urmele 
aşezărilor Glina III descoperite în săpături sau în lucrări ocazionale, au 
fost numeroase 1), ele nu au preocupat în mod deosebit pe cercetători, 
iar publicarea materialului, numai în cadrul rapoartelor preliminare, a 
fost destul de redusă. Prima descoperire aparţinînd culturii Glina III a 
fost făcută în cuprinsul oraşului Bucureşti, în dreptul morii Ciurel, de 
către C. S. Nicolăescu-Plopşor. Pe atunci complet necunoscută, despre 
ornamentarea olăriei ei C. S. Nicolăescu-Plopşor spunea c.ă este făcută : 
"cu un surcel rotund, nu tocmai bine retezat la capăt, care s-a apăsat 
dinlăuntru în afară cînd era vasul încă neuscat" 2). In anul 1928 prof. 
I. Nestor a arătat pentru prima oară conţinutul noii culturi, pe baza des
coperirilor făcute de el în stratul III de la Glina, i-a dat denumirea şi a 
încadrat-o în timp ~~la graniţa epocii bronzului... în atingere cu începuturile 
culturii Monteoru, atît cronologic cît şi cultural":;). Mai tîrziu, acelaşi 
autor precizează datarea complexului Glina III- Schneckenberg in a doua 
parte a perioadei III Childe (epoca aramei) şi în prima parte a treptei A 
din epo•ca bronzului, pînă la treapta A 2 a lui Reinecke 4). Dar de la rapor
tul săpăturilor arheologice de la Glina 5), publicat în anul 1932, unde se 
arată pe larg conţinutul cultural al nivelului III de acolo, cultura Glina 
III nu a mai format obiectul unui studiu aparte. Această situaţie se con
stată de altfel şi pentru restul Munteniei, unde se plasează însăşi aria de 
formare a culturii Glina III şi unde aceasta este prezentă aproape pretutin
deni pe terasele rîurilor. La fel în Oltenia, care intră în aria de răspîn
dire a culturii Glina III şi unde prof. D. Berciu încă în anul 1939, arăta 
că "se cunosc pînă acum 16 puncte şi aşezări Glina III" 0). 

Lipsa unor . observaţii stratigrafice în cuprinsul stratului Glina III, 
faptul ca nivelul Glina III a fost în genere subţire şi răvăşit de aşezările 
ulterioare, acesta reducîndu-se de multe ori doar la gropi menajere şi 
urme împrăştiate în stratul propriu sau în răvăşirile de mai tîrziu, au făcut 
c& o clasificare cronologică a fazelor în cuprinsul culturii Glina III să nu 
fie posibilă. Nici după publicarea în anul 1941, a volumului intitulat "Die 
Schneckenbergkultur" în care A Prox după o analiză minuţioasă a între-

1) Urme de aşezări Glina III s-au mai găsit la Lacul Tei, Fundeni, Străuleşti, 
Gluleşti, Bucureştii-Noi, Popeşti Leordeni, Dudeşti, Pantelimon, Băneasa, Tei-Toboc, 
etc. 

2) Cronica numismatică şi arh2ologică, anul II, 1922, pp. 9-10. 
~) 1. Nestor, "Zur Chronologie der rumănischen Steinkupferzeit", p. 132-136. 
4) 1. Nestor, "Zur Stand", p. 72. 
5) 1. Nestor, "Fouilles de Glina", p. 237-252. 
6 ) D. Berciu, "Arheologia preistorică a Olteniei", in Arhivele Olteniei, An. 

XVIII, nr. 104-106, Craiova, p. 248. 
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gului material găsit în aşezările culturii Schneckenberg din Transilvania 
ajunge la determinarea a trei faze : A, B, şi C în evoluţia acestei culturi, 
problema culturii Glina III nu a fost preluată spre a se studia materialul 
ceramic Glina III, în raport cu cele trei faze stabilite de A. Prox, deşi 
nu1orul ardelean a întrebuinţat materialul ceramic de la Glina spre a face 
unele apropieri. Mai înainte decît Prox, Schroller preconiza aspectele 
Glina III şi Schneckenberg ca făcînd parte din aceeaşi cultură, Glina III 
fiind însă considerată cea mai veche, Pro.f. I. Nestor vorbind despre crono
logia relativă a celor două aspecte făcute de Schroller arată că "aceasta nu 
se poate admite decît după cunoaşterea întregului material din Ardeal 
şi lVIuntenia" 1), A. Prox, cunoscînd materialul din Transilvania şi dispu
nind de o parte din materialul Glina III, publicat la data cînd apare stu
diul său a distins unele desebiri. Bazindu-se pe faptul că analogiile 
se observă numai în faza B şi C şi lipsesc în A, el a considerat cultura 
Glina III mai nouă, avînd afinităţi cu culturile Periam şi Monteoru de mai 
tîrziu 2). De la studiul lui Prox nu a mai apărut nici in Transilvania, decît 
tol succinte rapoarte preliminare, în care prezentarea materialului ceramic 
este sporadică. De pildă în raportul săpăturilor de la Orko 3), aflăm cu 
privire la locuirea Schneckenberg că "în diferitele straturi de cultură au 
fost găsite diferite fragmente de vase" şi mai departe se vorbeşte de "trei 
faze de cultură", dar prezentarea foarte redusă a matenalului ceramic face 
ca această claşificare să nu poată fi folosită, aşa cum s-a arătat de altfel 
şi în raportul săpăturilor de la Dealul Sprenghi 4). Necesitatea unei cerce
tări mai profunde a materialului ceramic din complexul Glina III Schnec
kenberg şi mai cu seamă necesitatea stabilirii pe date stratigrafice a fazelor 
acestei culturi, a devenit mai evidentă în urma ultimelor săpături arheo
logice de pe dealul Sprenghi cînd se pare că nu a mm rămas valabilă nici 
c:iasificarea cronologică stabilită de A. Prox pentru ~ultura Schnecken
berg. în raportul de săpături de la dealul Sprenghi 5), autorii arată că 
întrucît pe acest teren apar toate cele trei grupe A, B şi C şi întrucît 
Prox se servise în clasificarea lui cronologică, de argumentul că pe dealul 
Sprenghi nu s-a găsit decît faza A, stabilindu-i conţinutul evolutiv tocmai 
pe acest considerent, poziţia cronologică a celor trei faze a culturii 
Schneckenberg trebuie revizuită. 

In anul 1956, săpăturile arheologice efectuate pe dealul Ciurel, avînd 
drept scop de a urmări culturile care s-au succedat pe acest promontoriu 
şi în special "vestigiile din epoca medievală", au dat la iveală o întinsă şi 
de lungă durată aşezare Glina III care, după cum subliniază primul raport 
de săpături apărut în 1958 °), a acoperit o mare parte din suprafaţa dea
lului. Deşi săpăturile nu au atins încă centrul aşezării, iar materialul a fost 
publicat numai în cadrul rapoartelor preliminare de săpături, totuşi şi din 
aceste suocinte relatări, reiese importanţa deosebită pe care aşezarea de la 

1) I. Nestor, "Der Stand", p. 71. 
2) A Prox, op. cit., p. 87. 
"> Szekely Zoltan, "Materiale, III, op. cit., p. 154 şi 157. 
:l) A. D. Alexandrescu şi N. Constantinescu, "Raportul săpăturilor de la Dealul 

Sprenghi 1956-1957", Materiale, VI, 1959, p. 673. 
"> Ibidem. 
fi) Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, "Şantierul Bucureşti", Sectorul Ciurel, 

Materiale V, p. 631-633. 

331 

https://biblioteca-digitala.ro



Ciurel o are în cunoaşterea culturii Glina III. În adevăr, este pentru prima 
oară cînd într-o aşezare Glina III, aflăm că a fost posibilă o deosebire a 
două nivele în cuprinsul stratului propriu al acestei culturi, iar materialul 
a fost suficient de bogat pentru a îngădui descoperitorilor o clasificare cro
notogică bazată pe date stratigrafice, chiar dacă ea nu constituie decît 
"un început". Cercetătorii, după un prim contact cu materialele şi folosind 
cronolgia lui A. Prox, arată că deşi se găsesc şi elemente A la Ciurel. 
totuşi aşezarea de acolo trebuie încadrată în faza B a lui Prox. Dar lipsa 
unei mai ample analize a materialelor şi în deosebi lipsa m·aterialului ilus
trativ, nu ne permit, deocamdată, o cunoaştere mai temeinică a celor două 
faze surprinse la Ciurel. Din aceleaşi rapoarte de săpături, aflăm că pe 
Dealul Arhivelor, s-a precizat cea mai timpurie fază a culturii Glina III 
(faza A a lui Prox). 

Săpăturile de la Cuciulata 1) au oferit posibilitatea de a se distinge 
în stratul de cultură Schneckenberg două nivele, despre care de asemeni 
se vorbeşte doar pe scurt în raportul de săpături. Interesant este că des
coperitorul, afirmă că la Cuciulata se confirmă cronologia lui Prox pentru 
fazele A şi B dar nu şi pentru C. 

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate între anii 1956-1960 la 
Cernavoda, pe dealul Sofia 2) s-a pus din nou în discuţie problema genezei 
culturii Glina III, datorită descoperirii noii culturi Cernavoda, care după 
prof. D. Berciu, în Dobrogea "prelungeşte în parte evoluţia culturii Gumel
niţa, iar pe de alta constituie aici chiar cultura fazei timpurii a bron
zului" 3). În lumina apariţiei culturii Cernavoda, Prof. D. Berciu, revalo
rificînd unele descoperiri din Moldova şi reconsiderînd unele concluzii la 
care ajunsese prof. M. Petrescu Dîmboviţa 4), cu privire la o componentă 
Gorodsk-Usatovo în geneza culturii Glina III-Schneckenberg, distinge 
grupa Folteşti II de cultura Gorodsk-Usatovo (Horodiştea-Folteşti I) şi adă
ugindu-i noua descoperire stabileşte orizontul Fo1teşti II-Cernavodă II, 
avînd conţinutul unei culturi de tranziţie, în care se întîlnesc de-o potrivă 
caracterele ultimei etape neolitice (fazele IV) şi caracterele specifice etapei 
timpurii a bronzului, cultura Glina III-Schneckenberg. Pentru Muntenia, 
după prof. D. Berciu, orizontul tîrziu al culturii Cernavodă I şi orizontul 
timpuriu al culturii Cernavoda II, ar corespunde unei faze finale a culturii 
Gumelniţa, în care se include şi Gumelniţa D stabilită de prof. I. Nestor 
(în Gumelniţa D apare motivul decorativ cu şnur şi găuri buton). Deci, cul
tura Cernavoda II ar sta la baza culturii Glina III, faza finală a orizontului 
Cernavoda II, conturîndu-se chiar într-un aspect Protoglina. Unnează 
Cernavoda III, care ar corespunde unei faze timpurii Glina III, după care 
Cernavoda IV, ar fi paralelă cu cultura Glina III, deplin formată 5). 

Dar da.că materialul atribuit orizontului Folteşti II este oarecum cu
noscut din săpăturile vechi G), în parte reactualizate, materialul din săpă-

1) Gh. Bichir, "Săpături de salvare la Cuciulata", Materiale, VII, p. 356-357. 
2) D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, "Săpăturile de la Cernavoda", Materiale VI. 
:1) "Săpăturile de la Cernavoda", p. 103. 
~) "Săpăturile arheologice de la Folteşti", SCIV II, 1, 1951, p. 259. 
5) D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia", p. 138-148. 
G) M. Petrescu-Dîmboviţa, "Cetăţuia de la Stoicani". Locuirea Usatovo, Mate-

riale 1 1953, p. 112-114 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, "Cimitirul hallstattian de la Stoicani" 
Materiale I, p. 162-165 ; Hăbăşeşti - Monografia - p. 476-481 ; C. Mătase, Frumu
şica, Bucureşti, 1946, p. 65-66. 
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turile recente de pe dealul Sofia, în deosebi orizontul Cernavoda III, aflat 
doar pe dealul Sofia şi ipotetic la Folteşti, este încă prea puţin cunoscut 
In ce priveşte Cernavoda IV, prezenţa ei este doar semnalată pe dealul 
Sofia. În consecinţă rezultatele deosebit de importante ale săpăturilor de 
la Cernavoda, dealul Sofia, nu vor putea fi deplin valorificate decît după 
publicarea întregului material. Pînă atunci ne mulţumim doar a le relata 
aşa cum ele au fost interpretate de către descoperitor. 

Noi descoperiri aparţinînd culturii Glina III, au fost făcute în 
cursul săpăturilor de salvare de la Căţelu Nou din anul 1960, cînd s-a dat 
peste o locuinţă Glina III, pe care descoperitorul o situează într-o fază mai 
veche a acestei culturi 1). Fragmentele ceramice găsite la Căţelu Nou, sînt 
mărunte iar majoritatea lor foarte uzate. Totuşi se pot preciza două 
categorii distincte : fragmente ceramice cu foarte rare şi mici pietricele şi 
mai dese cioburi pisate şi granule mari de calcar. În spărtură miezul este 
de obicei negru şi înroşit numai la suprafaţă iar în exterior vasele au o 
culoare galben-cărămizie prăfoasă, degradată. Ca forme putem deduce 
existenţa străchinii mici bitronconice cu buza tăiată drept, strachina cu 
pereţii oblici şi marginea întoarsă în interior şi holul cu buza de asemeni 
plecată în interior, toate forme bine cunoscute din neolitic. Cîteva frag
mente de funduri arată fie o înălţare a lor, fie o lăţire a tălpii. A doua 
categorie o formează fragmente din pastă în care continuă să existe fire 
de calcar şi cioburi pisate, dar majoritatea degresanţilor o constituie nisipul 
şi pietricelele, care uneori sînt de dimensiuni considerabile. Pasta acestor 
vase este cea caracteristică, grosolană, aspră la pipăit, cu pietricele la 
suprafaţă şi de culoare cărămizie cu pete cenuşii. Fragmentele din prima 
categorie sînt mai rar decorate, dar acestea din urmă arată că motivul 
ornamental era exclusiv format din aplicaţii plastice : brîul alveolar în
tîlnit în Glina III şi proeminenţe- apucători în destul de mare număr, aşa 
cum le întîlnim atît în Glina III cît şi în neolitic. Pe nici un ciob nu se 
întîlneşte la Căţelu Nou decorul şirului de butoni caracteristic culturii 
Glina III. Comparînd materialul ceramic descoperit în aşezarea Glina III 
de pe Dealul Arhivelor 2) cu acela de la Căţelu-Nou, reies evidente ase
mănări, dar în timp ce pe Dealul Arhivelor, ornamentul găuri-butoni 
există, la Căţelu-Nou, nici în bordei şi nici în materialul împrăştiat, nu 
apare acest ornament. Desigur că urmele aşezării Glina III de la Căţelu
N ou sînt prea sărace, astfel că ele nu oferă destule elemente pentru a se 
putea contura o fază distinctă în ceea ce numim etapa timpurie a culturii 
Glina III. Totuşi, avînd în vedere pasta din care au fost confecţionate vasele, 
formele şi lipsa decorului caracteristic culturii Glina III, considerăm aspec
tul de la Căţelu mai vechi decît acela surprins pe Dealul Arhivelor şi deci 
nu ar fi exclus ca el să constituie cea mai timpurie apariţie a culturii Glina 
III în cîmpia munteană. În acest caz Căţelu-Nou ar putea reprezenta acea 
fază iniţială a culturii Glina III: după care ar urma aşezarea de pe Dealul 

1) Raportul săpăturilor de salvare de la Căţelu Nou, in volumul de faţă. 
Materialul Glina III de la Căţelu Nou l-am putut vedea prin bunăvoinţa lui 
Valeriu Leahu. 

2) Materialul Glina III de pe Dealul Arhivelor l-am putut vedea prin bunăvoinţa 
lui Gh. Cantacuzino şi S. Morintz. 
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Arhivelor, încadrîndu-se într-o fază timpurie a culturii Glina III, urmată 
de cele două aspecte de la Roşu care s-ar încadra într-o etapă de mijloc a 
culturii Glina III, contemporană cu aceia din nivelul II de la Ciurel. 

"' 
Fără îndoială că în momentul de faţă orice încercare de a stabili fazele 

in evoluţia culturii Gl.ina III, trebuie să-şi păstreze caracterul de ipoteză. 
Este drept că se vorbeşte de trei faze în conţinutul acestei culturi. In uiti
mult timp se preconizează un aspect Preglina, altul Protoglina, şi un orizont 
timpuriu al culturii Glina III 1). Dar atît timp cît conţinutul acestor faze 
este încă neclar, ele nu pot servi drept puncte de reper. De aceia se impune 
pe de o parte, reconsiderarea întregului material ceramic care a fost înca
drat pînă acum în faza Gumelniţa D 2) şi studierea lui în noile condiţii 
determinate de descoperirea culturii Cernavoda din Dobrogea ; pe de altă 
parte este absolut necesară cunoaşterea conţinutului culturii Cernavoda. 
In felul acesta, se va putea desigur, clarifica procesul de formare a culturii 
Glina III. In ce priveşte cunoaşterea fazelor de evoluţie a acestei culturi 
spre culturile bronzului mijlociu, cercetările mai recente 3) din aşezarea 
Glina III de la Glina şi acelea de pe dealul Ciurel atunci cînd vor fi pu
blicate în întregime, vor aduce o temenică contribuţie prin preţioasele date 
straUgrafice surprinse în cursul săpăturilor. 

MARGARETA CONST ANTINIU 
PANAIT 1. PANAIT 

1) D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia", p. 139. 
2) Prof. 1. Nestor sublinia în 1950 : "Elementele clasate pînă acum sub denu

mirea de Gumelniţa D. vor trebui aşa dar, reanalizate, pentru a se vedea care din 
ele reprezintă corespondentul fenomenului C din Moldova (adaosul unui element 
răsăritean şnurceramic la trunchiul viguros al culturii Gumelniţa ... Nu mai este 
nevoe, credem, să sublin:em importanţa elementelor C şi D pentru explicarea genezei 
culturii Glina III - Schneckenberg ... ", 1. Nestor, Probleme noi în legătură cu neoli
ticul din R.P.R. SCIV, an. 1, (1950) vol. II, p. 218. 

;1) In anii 1947--48, prof. M. Petrescu-Dimbovita a reluat săpăturile in aşezarea 
Glina III de la Glina, determinînd acolo, se pare, trei nivele de locuire surprinse stra
tigrafic, (material inedit). 
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UOCEnEHHE 6POH3080f0 BEKA 8 POlliY 

(KpaTKoe co.n.ep)l{aHHe) 

JleTOM 1958 r. KOJIJieKTHB My3eH 11cTopHH rop. EyxapecTa npoH3BeJI apxeoJiorH4e

CKHe pacKOOKH Ha noceJieHHH KYJibTYPhl fJIHHa III, pacnoJIO)KeHHOM Ha npasoM 6epery 

peKH ,llblM60BHUa. 

Pa3pe3bi BbiHBHJIH OJI.HH JIHWb cJioii o6HT3HHH, a HMeHHO HOCHTeJieiî KYJibTYPbi 

fJIHHa III, s KOTopoM He yJI.aJIOCb pa3JIH4HTb OTJteJibHbiX ropH30HTOB o6HTaHHH. CocTOH

W.HÎÎ fJI<lBHblM o6pa30M 113 fJIHHHHblX 4epeOKOB apxeOJIOrH4CCKHÎÎ M<l repHaJI 6biJI pa36pocaH 

B KYJibTYPHOM CJioe HJIH a He6oJibWHX npoJtOBOJibCTBeHHbiX HMax; 60Jibwe scero ero 6biJIO 

B JI.BYX 6oJiblllHX HMax A H B. Y4HTbiBaH pa3Mepbi 9THX HM, cnoco6 HX HanoJIHeHH51 H 

C'O,ll.ep)I{3HHe, aBTOpbl C4HT<liOT HX 43CTbiO ycTpOÎÎCTBa JI.BYX 3eMJIHHOK. 

HapHJtY C HeCKOJibKHMH KpeMHeBbiMH H KOCTfiHb!MII opyJtHHMH H<lÎÎJteHbl MHOfOl!HCJieH 

Hble 06JIOMKH fJIHHHHblX UCJI.HJIOK, npHCJIHU, a T3K)I{e 60Jibll10e KOJIH4eCTBO KOCTeÎÎ )I{HBOT

HbTX, yKa3biB<liOW.HX Ha nacTywecKHiî o6pa3 )I{H3HH o6HTaTeJieH Powy. 

HeoJI.HHaKOBbiÎÎ o6JIHK KepaMH4ecKoro MaTepHaJia, o6Hapy)l{eHHoro B 3eMJIHHKax A 
H B, 3acrasJIHeT asTopoa .uonycTHTb xpoHoJiorwieCKYIO noCJie.uosaTeJibHOCTb 5IM, a He Hx 

O.UHOBpeMeHHOe HCOOJib30B3HHe. ll03TOMY Bb!CKCl3bJBaeTCH npe.UOOJIO)KCHHe O cyw.eCTBOBClHHH 

JtByx ropH30HTOB o6HTaHHH KYJibTYPhl fJIHHa III, KoTopbie cooTseTCTBYIOT .UBYM 51MaM 

A H B, OTO)I{,UeCTBJieHHb!X THOOJIOfHtieCKH, HO He CTpaTHrpaqmtJeCKH. 

EJtHHCTBeHHbiÎÎ rJIHHHHbiH 4epenoK, HaiîJteHHbiÎÎ s Porny, CBHJteTeJibCTayeT o HaJIH4HH 

KepaMHKH C BepOB04Hb!M OpHaMeHTOM. 

Pa3pa6oTaB OTHOCHTeJibHYIO XpOHOJiurHIO o6eHX HM, ClBTOpbl CKJIOHHbl ClJHT3Tb, 4TO 

HMH B OTHOCHTCH K nepBOMY ropH30HTY 06HT3HHH, a HMa A K 6oJiee 003JtHeMy ropH30HTY 

06HT3HHH HOCHTeJieÎÎ KYJibTYPhl fJIHHa III. Bep05ITHO, o6e HMbl BOCXO.UHT K cpa3e lliHeKeH-

6epr B, ycTaHOBJieHHOH llpoKCOM OTHOCHTeJibHO o6JIHKa nepsoii KYJibTYPhl 6poHJoBoro 

ueKa a TpaHcHJibBaHHH. 

Puc. 1 - n AaH paCKOnot~ 8 Potuy 
Puc. 2 - Poe 1/, eocT0 1tHaJl cTeHa 

Puc. 3 - CKpe6oK u Jze3BUe nu.llbt U3 KpeMHfl 
Puc. 4 - Pa36UTbtU Z.llUHflHbtu cocya u3 JlMbt A 

Puc. 5 - l.JepenoK KepaMuKu c tuHypo6btM opHaMeHTOM 
Puc. 6 - l.JacTurtHafl pecmepal{ttfl cocy8oe 8oMatuHezo o6uxoaa U3 JlMbt A 

T AE.n 11 Il, A 1 - KocTflHbte u Z.llUHflHbte npe8MeTbt, Hau8eHHbte e flMbtX A u B 
T AE.n H ll,A 11 - fl pocptt.llu cocyaoe tt3 JlMbt A 
TAE.HHll,A III - flpocpu.llu cocyaoe u3 flMbt A 

T AE.n H Il, A IV - l.J epenKu Z.llUHflHbtX cocyaoe c py~tKaMu 
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TAEJ/11/JA V - FAUHflHbte cocqobt u 'lepenKu. 

T AEJJ 11 IJA VI - r Jlllfl.qflbte cocyobt U3 fl.M A u B 

T AEJJ 11 IJA VII - Cocyobt Kmezopuu TOHKOt1 Kepa.MuKu u3 fl.Mbt B 

T AEJJ 11 IJA VI Il -lf epenKu cAUHflHbtX cocyooa u3 fl.Mbt A 
TAEJ/11/JA IX - JleraAu o6pa6orKu noaepxHocru cAUHflHbtX cocyooa u3 fl.Mbt A 

T AEJJ H IJA X - BbtnyKAocru u pyttKU coccyooa 

T AEJJ 11 IJA XI - BbtnYKAocru u pyttKu cocyooa 
TAEJJ 11 IJA XII - lfepenKu Kepa.MUK U3 fl.Mbt A 

TAEJ/11/JA XIII - lfepenKtt KepaMUKU U3 flMbt A 
TAEJJHIJA XIV-XV- FAUHflHbte cocyobt HauoeHbte a Powy. (RMaA u B) 
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UN ETABLISSEMENT GLINA III A ROŞU 

Au cours de l'annee 1958, le Musee d'histoire de Bucarest a entrepris des 
fouilles archeologiques de sauvetage dans un etablissement Glina III situe dans le 
village de Roşu, sur la rive droite de la Dîmboviţa. 

Les sections pratiquees ont permis d'irentifier une seule couche d'habitation, 
appartenant a la civilisation de Glina III, sans qu'il fut possible d'y relever des 
niveaux d'habitation distincts. Le materiei archeologique, consistant essentiellement 
en fragments ceramiques, a ete trouve soit eparpille dans la couche de culture, soit 
dans de petites fosses menageres, mais surtout dans deux grandes fosses, A et B, 
que les auteurs, s'appuyant sur les dimensions de celles-ci, la maniere dont elles 
ont ete remplies et la nature de leur inventaire, considerent comme les annexes de 
deux huttes. 

Outre quelques outils en silex et en os, la fouille a fourni un grand nombre de 
fragments de passoires en terre cuite, de fusaioles, ainsi qu'une recolte considerable 
d'os d'animaux, etablissant le caractere pastoral des habitants de la station de Roşu. 

Les differences que presente la ceramique des huttes A et B indiquent que 
celles-ci n'ont pas ete habitees simultanement, mais successivement ; cette consta
tation indique l'existence de deux niveaux d'habitation, correspondant aux fosses 
A et B, niveaux constates typologiquement sinon stratigraphiquement. 

Un fragment ceramique unique de son espece, trouve dans la couche de culture, 
etablit l'existence de la ceramique a decor en cordon. 

Quant a la chronologie relative des deux fosses, les auteurs estiment que la 
fosse B appartiendrait a un premier niveau d'habitation et la fosse A a un niveau 
plus avance de la civilisation de Glina III, les deux fosses paraissant appartenir 
plut6t a la phase B Schneckenberg, etablie par Prox. 

Legendes des figures 

Fig. 1 - Plan des fouilles de Roşu. 

Fig. 2 - Paroi est de la section II. 
Fig. 3 - Racloir et lame-scie en silex. 
Fig. 4 - Fragment de vase en terre glaise de la fosse A. 
Fig. 5 - Fragment ceramique a decor en torsade. 
Fig. 6 - Reconstitution partielle d'un vase d'usage domestique de la fosse A. 
Planche I - Objets en terre glaise et en os decouverts dans les fosses 

A et B. 
Planche II Coupes de vases de la fosse A. 
Planchc III - Coupes de vases de la fosse A. 
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Planche 
Planche 
Planche 

IV - Fragments de vases en terre gZaise a anses. 
V - Vase et fragments de vase en terre gZaise. 

VI - Vases en terre gZaise des fosses A et B. 
Planche VII - Vase et fragments ceramiques de Roşu. 
Planche VIII - Fragments de vases en terre gZaise de la fosse A. 
Planche IX - Details du decor exterieur de vases en terre glaise de la 

fosse A. 
Planche X - Proeminences et anses de vases. 
Planche XI - Proeminences et anses de vases. 
Planche XII - Fragments de ceramique decoree de la fosse A. 
Planche XIII - Fragments de ceramique decoree de la fosse A. 
Planche XIV - Vases en terre glaise de la fosse B. 
Planche XV - Vases en terre glaise de la categorie ceramique fine de la 

fosse B. 
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