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17000, 1550-1400, 1000-800 cal. BP), cu veri reci şi scurte (3300-21 00, 
1400-1 150, 800-300 cal. BP), cu veri secetoase (3000-2900, 2100-18000, 
1000-900 cal. BP) şi cu veri ploioase ( 4500-4200, 2900-2150, 1700-1550, 
1400-1000, 700-300 cal. 8 P)). Fluctuaţii le c 1 i Inaticc se parc că au avut la 
Dunărea de Jos o frecventă de cea 400 de ani(), intervale de activitate 
înaltă fiind conscn1natc între 3400-2200 BP, iar de activitate scăzută între 
250 î.Chr. şi 1300 d.Chr. 

Istoricul cercetiirilor la Ci urei 

Ce-a dintâi Incnţiunc cu privire la existenţa unor vestigii preistorice pc 
Dealul Ciurel, a fost consemnată în unna unor cercetări de suprafată efectuate 
în priinelc două decenii ale secolului 20 de Constantin S. Nicolăescu7 . 

Investigaţiile din anii '30 ai secolului trecut 

Primele săpături cu caracter arheologic s-au tacut la Ciurel în anul 
1930 de către Dinu V. Rosetti~. 

Investigaţiile din anul 1956 

Campania arhcologică din acel an s-a concentrat în arcalul estic al 
pron1ontoriului9

. Cu acel prilej au fost trasate şase secţiuni -Secţiunea nr. 1 
(46.00 x 0.70 In), Il (4800 x 0.70 m), III ( 17.00 x 0.70 In), IV ( 16.00 x 0.70 
In), V ( 15,25 x 1.00 m) şi VI ( 13.00 x O. 70 In)-, dintre primele patru au avut 
orientarea est-vest, iar unnătoarele nord-sud (pl. 1111 ). Adânciinca maximă 
atinsă a fost de -1.00-1.50 m, evident acolo unde au fost identificate 
coinplexe de profunzime aceste cote au fost depăşite, astfel s-a ajuns până la 
stratul lipsit de materiale de interes arheologic, fonnat din loess de pădure 
(pl. 1112 ). 

Investigaţiile din anul 195 7 

În acest an au fost deschise tot şase secţiuni (Secţiunea nr. VII = 

= 52.00 x 1.00 m, VIII= 21.00 x 1.00 m, IX= 20.00 x 1.00 m, x = 18.00 x 

x 1.00 m, XI= 40.00 x 1.00 m, XII= 17.00 x 1.00 şi XIII= 10.00 x 1.00 m)
10

. 

Ultiina secţiune a fost practicată în partea de nord a sitului, ca având 
orientarea nord-nordcst - sud-sudvcst. Celelalte secţiuni, cu orientarea 

'Tomescu 2000; Tufcscu 2001, p. 17. 
Il Cftrciumaru 1996, p. 26. 
7 N icolăcscu 1922, p. 54 sq. 
x Rosetti 19.15, p. 5.1 sqq.; Morintz. Rosetti 1959, p. 27. 
'! Morintz, Cantacuzino 1959, p. 6.11, fig. 1. 
10 Morintz 1959, p. 76 7, tig. 6. 
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\Tstnordv·cst-cstsudcst. au fost dispuse aidoma celor din anul 1956 în arcalul 
sud-estic al promontorioului (pl. lVII ). 

fn,·estigaţiile din anul 1958 

Campania din 195X (pl. VIII 1) s-a concentrat mai cu scamft în partea 
de sudcst a sitului 11

• Aici au fost practicate Sectiunile nr. XI V (54.00 x 1.00 m). 
xr (40.00 X 1.00 m), ){t"ll (42.00 X 1.00 m), ) .. "VIII (30.00 X 1.00 111), XIX 
(24.00 x 1.00 m). XXI (2X.OO x 1.00 m) şi Casda nr. B (5.30 x 4.00 m; la 
Sectiune nr. ){/V) şi C (la Secţiunea nr. XVI[). Sectiunile nr. XV şi XVIII au 
avut orientare nord-sud, paralel cu malul de est al promontoriului. V est-est 
au fost dispuse Sectiunile nr. XVII, XIX şi XXI. 

În partea de nord a Dealului Ciurel (pl. VI III ) 1 ~ au fost săpate două 
secţiuni. nr. XVI (5X.XO x 1.00 m) şi)(,.\"" ( ( 123.60 x O.XO m) şi Casete/a nr. D 
(la Sectiunea nr .. .\'VI). E (6.00 x 3.00 m) şi F (7.00 x 2.00 m + 6.00 x 2.00 m). 

fn,·estigatiile din anul 1959 

Tot partea nordicft a sitului (pl. Vll/2) a stat în atenţia şi a invcstigaţiilor 
din ca1npania din anul 1959 13

. Perpendicular pc Sectiunea nr .. :f.X/1958 au 
fost practicate şase alte secţiuni (notate a, h, c. d. eşi./). late de 0.60 m. care 
au avut ca scop cercetarea acestui areal bogat în un11c medieval timpurii. 

lnl·estigatiile din anul 1994 

Construirea pc malul sudic al lacului O{unboviţa, la cea 100 111 vest de 
stăvilar, a unei clădiri a Regiei Apele Române- Filiala Bucureşti, a dus la 
distrugerea parţială a unui complex din Bronzul Timpuriu. cultura Glina. 
Pentru delimitarea şi investigarea părţii ră111asc intacte, a fost practicată o 
casetă cu dimensiunile 4.00 x 4.00 111 14

. 

Suprat~1ţa cercetată, chiar dacă a fost de 1nărimc redusă, a pcnnis din 
punct de vedere stratigrafic observarea unui singur nivel arheologic 
atribuibil culturii Glina. Acesta se afla sub un strat de pă1nânt vegetal (gros 
de aproximativ 0.15-0.35 111), care conţinea şi frag1ncntc ccratnicc. în special 
buze. ale unor recipientc ce au fost datate în secolele XVII-XVIII. ltnediat 
sub acest strat, a apăntt stratul G lina, a cărui grosime varia între 0.25-0.40 111. 

Materiale arheologice din alte perioade ale prcistorici nu au fost 
sesizate la baza nivelului din Bronzul Timpuriu. El era ur111at de un strat de 
pământ castaniu. stcri 1 din punct de vedere arheologic. 

11 Morintz 1061. p. 65X sqq., lig. 1. 
1 ~ Morintz 1061. p. 660 sqq., lig. 1. 
1

; Morintz, Roman 1062, p. 762 sqq., lig. 1-2. 
11 Negru 1995. p. 15: Negru, Schustcr, 1997, p. Il, tig. 1. 
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lnn:stiga{iile din anul /997 

In timpul supravcghcrii arheologice a unor lucrări de construcţii, în 
apropierea sitului arheologic de pc Dealul Ciurel, au fost recuperate 
fragmente ceramicc din epoca bronzului, atribuite culturii Glina 15

. 

Sondajul arheologic efectuat a constat într-o secţiune de X.OO x 1.00 ITI 

şi ad~încimca de 1.30 m. Deşi nu a fost a fost identificat nici un complex 
arheologic, surprinderea unui strat de cultură din Bronzul TitTipuriu, gros de 
0.15-0.25 m, este o dovadă că spre sud situ! arheologic de la Ciurel este mai 
întins decât se bănuia în unTiă cu câteva decenii. 

lnvestiga{iile din anul 2008 

Ca urmare a prevederilor din Legea nr. 462/2003 privind protejarea 
patritTioniului arheologic, cu n1odi ficări le din Legea J 58/1006, la sol ici tarea 
proprietarilor pentru eliberarea de sarcină arheologic[\ a terenului construibil 
din str. Ami Icar C. Săndulcscu, nr. 6, 8, 1 O, din sectorul 6, a fost întocmit un 
plan de cercetare arhcologică prcvcntivă 1 h. 

Pentru investigarea suprafeţei au fost trasate un număr de 25 secţiuni 

orientate est-vest (Sec{izmilc nr. 1 -J 5). Respectivele au fost dispuse 
pcrpcndicu~ar pc marginea estică a platoului. Carourilc au fost numerotate de la 
est la vest. Intre secţiuni au fost lf1saţi martori cu lăţimea de 1.00 m, care au fost 
detTiontaţi, atunci când cuprindeau complexe arheologice surprinse în trcnchcs. 

Cercetările au respectat ÎtTipărţirca terenului în cele două loturi. Acestea 
au fost numerotate de la est la vest. Lotul nr. 1, cu nr. cadastral 423/2/3 avea 
suprafaţa de 1862.3 7 mp, iar Lotulnr. J cu nr. cadastral 423/2/4 supraf~1ţa de 
2641.41 mp. 

Cu privire la stratigrajia sitului 

În unTia investigaţii lor din anii '30 ai veacului trecut, Dinu V. Rosetti 17 a 
fost primul care a identificate în punctul Ciurcl materiale şi complexe 
aparţinând epocii bronzului. Ulterior, în 1956, chiar dacă a fost cercetată numai 
o "mwginc a aşe~ârii", au putut ti "d({crcnţiatc douâ nivele" ale culturii 
Glina 1x. PritTiul nivel (notat /a), gros de cea 0.30 ITI, a avut o culoare ncagră
castanic în partea sa inferioară şi neagră-cenuşie în cea superioară. UnTiătorul 
nivel (/h), de culoare neagră-cenuşie, a atins grosin1i între 0.30-0.40 m. 

Cercetările din următoarea catTipanic arhcologică ( 1957), efectuate, cu 
excepţia Secţiunii nr .. XI, care a fost amplasată în partea de nord a sitului, tot 

1-
, Negru 199X, p. 1 O. 

111 Negru. Schuster. Oţa. Morintz. Bftdescu 2009. 
1 ~ Rosetti 1 tJ.12a; Rosetti 19.12b; Rosetti l9.12c; Rosetti 1 t)J5. 
lx Morintz. Cantacuzino 1959, p. ()33. fig. 2. 
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în an:alul estic al promontoriului, au adus noi precizări privind locuirea din 
Bronzul Timpuriu 19

. Astfel, dacă între Secţiunile nr. )(1 (din nord) şi VII (din 
sud) stratul de cultură Glina a fost relativ consistent, la sud de ultima 
secţiune, acesta se subţiază, dispftr~înd în Sectiunile nr. VIII-X şi XIII. In 
Sec{iunea nr. XI, stratul Glina a avut în jur de 0.40/0.50 m (între -0.50/0.60-
1.00 m), în Sectiunile nr. VII-VIII şi XII n1aximum 0.15 m, iar în Secţiunile 
nr. IX-X şi XIII el lipsind complet. Cele două nivele Glina (la şi lh) 
documentate în anul precedent, au primit confirmftri stratigrafice şi în 1957, 
în special prin intermediul Sectiunile nr. VII- VIII şi Ă?-)(f 1 (pl. 1 V /2 ). Ni\·elul 
la a avut o culoare uşor castanie, iar Nil·clullh neagră-cenuşie. 

Secţiunile nr .. riV şi XVIII din 195X s-au dovedit sftrace în materiale 
din Bronzul Timpuriu. Câteva fragmente au fost recuperate la adâncimea de 
0.45-0.60/0.70 m20

. În Secţiunile nr. XV XVII, XIX şi XXI nu au fost 
identificate urme din Bronzul Timpuriu. 

Stratul de cultură din Scc{iunca nr. Ă'~'l, amplasatft în partea de nord a 
sitului, a dovedit existenţa a două nivele Glina21

. În schimb, în Sec{iunea nr. 
_rr, vestigii Glina au fost documentate nwnai în partea de vest- sud-vest a sa 
(pc o lungime de cea 30 m). Accastft secţiunea a adus infonnaţii suplimentare 
cu privire la limita de vest a aşezării din Bronzul Timpuriu. 

Secţiunile din anul 1959 (a-.f) au arătat că stratul arabil a conţinut 
ceramică Glina22

. A existat şi un strat subţire de cultură din Bronzul Timpuriu, 
tăiat de complexele din perioadele ulterioare. Materiale Glina au fost 
recuperate şi din umplutura unor bordeie tnedieval-titnpurii. Un exemplu în 
acest sens este Bordeiul 4, unde "peste jimdul iniţial al gropii hordeiului 
(din prima t~tză, n.n.), s-a gâsit un nil·cl de umplere. ji>rmat din pămÎntul 
scos cu oucia sâpârii gropii de INn·dei şi depus in jurul pereţilor. Acest 

l' 

nil·el conţineji·agmente ccramice Glina III. .. "-·'. 
Săpătura de salvare din anul 1994 a arătat că în partea nordică a 

dealului "Ciure/", zonă situată nu departe la vest de barajul actualului lac 
D~îmboviţa, sub stratul vegetal, a existat un singur nivel Glina24

. Grosin1ea 
acestuia a fost de 0.15-0.35 m. Un strat Glina, de aceeaşi grosime a fost 
surpri~s şi în unnă săpăturilor de supraveghere din anul 19972

). 

In cadrul Secţiunilor nr.l9 şi 20 din 200X, către extremitatea de est a 
suprafeţei cercetate, au fost descoperite sporadice materiale din Bronzul 

1
'
1 Morintz 1959, p. 7(l 7 sq. 

~~~ Morintz 19h 1, p. 659. 
'1 . - Monntz 19(l 1, p. 6(l0. 
22 Morintz, Roman 1962, p. 761. 
2

' Morintz. Roman 1962. p. 7h3. 
21 Negru 1995. p. 15; Negru, Schuster, 1997, p. Il. 
> Negru 199X. p. 1 O. 
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Tin1puriu2
(
1

• Un complex Glina a fost identificat în Secţiunea 23. În schimb, 
în restul secţiunilor, vestigiilc de epoca bronzului au lipsit. 

Co1nplexele 

1. Construc{ii (locuin{e): 

Urme ale unor locuinţe de suprafaţă, dar şi un bordei oval cu o 
suprafaţă de cea 2.00 m în diarnetnt (pl. IX/ 1 ), au fost descoperite în pritnelc 
catnp~nii de la CiureP7

. 

In Secţiunea nr. 1111956 au fost documentate pc o lungime de 4.60 m 
unnelc unei locuinţe de suprafaţă2 x. Este vorba de bulgări de chirpici arşi la 
roşu şi de o scrie de alte materiale, dintre care fragmentele ccramicc ocupă 
pritnulloc. Au mai identificate şi câteva piese finite (din lut ars a fost lucrată 
o fusaiolă), silcxuri şi oase de animale. 

Resturile unei case de suprafaţă, răspânditc pc o lungitnc de 5.00 tn, au 
fost găsite în Ni\'elul la al Secţiunii nr. _;:(]29

. O constntcţic, aparţimînd 
Nit·e/ului 1 h, a fost identi ticată în partea vestică a Secţiunii nr. VII (cu o 
lungime în proti 1 de 3.20 m ). 

Investigaţia de salvare din 1994 a pennis descoperirea unui bordei de 
formă rectangulară cu colţurile u~or rotunjite, cu din1cnsiunilc de 3.6X x 2.XO 
111 (pl. IX/2)J 0

. Orientarea sa a a fost est-vest. În interiorul său au fost 
depistate două gropi, una cu rost tncnajcr, a doua ca loc unde s-a tăcut focul. 
În profilul bordeiului (pl. IX/2) s-au putut observa trei rcf~1ccri ale podelei 
realizate cu lut curat, fără in1purităţi. 

2. Instalaţii de combustie: 

Dinu V. Rosetti a constatat că vetrele de foc de la Ci urei, aidoma 
altora de pc teritoriul tnunicipiului Bucureşti, au fost ridicate direct pc solul 
antic, fiind lucrate numai din lut tăţuite31 • Respectivele instalaţii de foc, 
documentate mai cu seamă în perimetrul unor case de suprafaţă, au fost 
amplasate fie la tnarginea locuinţelor, tic în partea centrală a acestoraJ2

. 

În bordciul cercetat în 1994, a fost surprinsă în centrul complexului (la 
-2.40 m) o groapă cu gura ovală, al cărei inventar cuprinde o cantitate 
însemnată de cenuşă, cărbune, oase de anitnale fragtncntatc, fragmente 

~(l Negru, Schuster, Oţa, Morintz, Bădescu 2009, p. 276. 
n Rosetti 1932a; Rosetti 1932b; Rosetti 1932e, p. 175, fig. 17; Rosetti 1935. p. 53; Com~a 
1991, p. 21, lig. 2; Schuster 1997a, fig. 14/3; Schuster 1997b, p. X7, lig. 7/3. 
~x Morintz, Cantacuzino 1959, p. 633, tig. 2. 
~'1 Morintz 1959, p. 76 7. 
10 Negru 1995. p. 15; Negru. Schuster 1997. p. 12, tig. 1; Schuster 1997a. p. 35. tig. 14/1-2. 
11 Rosetti 1932a, p. 174 sq. 
~~ Com~a 1991, p. 21. 
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ceramice-'·'. Foarte probabil ca această groapă să fi servit ca "vatrâ de .fhc". 
Meritft a fi reţinut ~i f~tptul cft, în toate cele trei momente de ret~tccre a 
podelei locuinţei, focul a fost tacut în spaţiul central amintit, unde de altfel, 
exista y alveolare a podelei. 

In Ni,·e/ul lh din Sec{iunea nr. XI, în profilul peretelui estic, a fost 
suprins un cuptor menajer, care a avut "aproximativ jiJrllw unui segment de 
cerc. cu lungimea coardei de O, 60 m",_... Un cuptor distrus a fost documentat 
prin resturi de la "peretii" săi în Nivelu/lh al Sectiunii nr. XII. 

Informaţiile cu privire la amplasamentul cuptoarelor menajere de la 
Ciurel nu sunt prea lămuritoare. Dar din caietele de şantier ale lui Sebastian 
Morintz transpare ideea că acestea ~i-ar ti avut locul, foarte probabil, în case de 
suprat~tţft. Dacă a fost a~a. atunci pentn1 respectivele cuptoare am avea analogii 
în situ! eponim al culturii, la G lina şi la Drăgăneşti-Olt-Corhoaica35 . 

Chiar dacă cuptoarele Glina s-au păstrat în general într-o stare precară, 
se poate spune despre ele că au fost de mici dimensiuni, având o formă 
ovalft, rostul lor tiind de a sluji la prepararea hranei 3

(J. 

3. Gropi: 

In protilele secţiunilor din campania anului 1957 au putut ti sesizate 
urmele mai multor gropi menajere17

. O groapă cu acela~ rost a fost descoperită 
în bordeiul cercetat în l9943s. Aceasta fusese amplasatfl pc latura de nord a 
locuinţei ( -2.50 m). Gura gropii a fost aproximativ rotundă. Posibil ca iniţial 

groapa sft ti loc de depozitare a alimentelor. Ulterior şi-a pierdut această 

destinaţie. 

In Sec{iunea nr. 2312008, carou! 7, a putut ti cercetată o groapă 
rncnajerft (Groapa nr. 4)39

, de formă ovală (cu diametru! n1axim de O. 96 rn), 
a cărei adâncime maximă a fost de -1.27 m. 

Materialele 

l. Ceramica: 

l. l. Campania /95 6: 

Analiza fragmentelor ceramicc recuperate în carnpania din 195640
, a 

permis constatarea că olăria Ni\'elului la a avut ca degresant pietricele şi 

; ; Negru. Schustcr 1097. p. 12. 
;.j Morintz 1950, p. 7(l7. 
'' Nestor 19]3. p. 22X sq.: Nica. Schustcr. Zorzoliu 1095, p. 19. 
'Il Schustcr 1 097a. p. 44: Schustcr, h.înt<îneanu 2005, p. 61. 
,.., Morintz 1959. p. 7Cl7. 
;:-; Negru. Schuster 1997, p. 12. 
\'l Negru. Schuster. ( )ţa. Morintz. [3fu.lcscu 2009. p. 276. 
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nisip. Culoarea predominantă a ccratnicii a fost cea cenuşie cu nuanţe negre 
spre cărătnizii la exterior şi neagră în interior. De rctnarcat este că, puţinele 
cioburi lucrate din pastă fină, au fost negru-cenuşii. 

Ca forme (pl. III/l-4) au fost atcstatc ,,\·asul cu pn?fil arcui/ (ţj'arâ, 

a\'(Îndjhrma de pâlnie cu hzc.a creslalâ", ,,caslronul Înalt cu pereţii Înclinaţi 
spre exterior şi marginea slah arcuilâ În aj'arâ", ,,\·asul cu hrâu ah·eoloar 
suh bu:::â" şi cel "cu picior scund. scohit În interior"41

. De atnintit sunt şi 
vasele care au putut fi reîntregitc, anume vasul sac (pl. VIII/2), cel în fonnă 

de ghiveci de flori (pl. VII 1/3) şi cel globular (pl. VII 1/4 )42
. 

Dintre elementele de decor sunt de notat, pc lângă brâul alveolar, 

crcstăturilc pc buză, striurilc paralele şi, destul de rar, găurile-butoni practicaţi 

din interior spre exterior. 

Olarii Nivelului lh se parc că au folosit n1ai mult pietricelele ca 

degresant43
. Frecvente ca forn1c (pl. 1 II/5-8 ), au fost oala scundă ,,cu pereţii 

groşi bomhaţi şi cu o loartâ accentua/il arcuitâ" şi ,,câniţele cu /orţi 

Înguste". Decorul era con1pus din găuri-butoni, unii realizaţi prin presare din 

interior spre exterior, alţii, mult mai puţini, din exterior spre interior (pl. 

VIII/2), striuri, procn1incnţc dispuse orizontal, brâul alvcolar. 

1.2. Campania 195 7: 

La fel ca şi în campania din anul anterior, şi în cea din 1957, lotul de 

ceramică Glina recuperat a fost destul de bogat44
, din păcate însă, cu o 

singură excepţie, un askos (pl. VIII Il )45
, restul pieselor s-au prezentat în 

stare fragmentară (pl. V şi VI). Au fost documentate trei ti puri de ccratnică 

după conţinutul pastei46
: cu multe pietriccle şi nisip abundent~ cu nisip bogat 

şi, mult mai rar, fină, fără impurităţi tnajore. 

Printre fonnelc, care s-au putut identifica, se nlllnără recipicntele 

pântecoase, străchinile şi cănile. Unele vase aveau torţi în bandă lată, altele 

îngustă, după caz aproape dreptunghiulare, ovale sau triunghiulare în secţiune. 

Decorul a fost reprezentat de şintrilc de găuri-butoni, alveole şi şintri de 

alveole, crestături şi şiruri de crestături. 

~() M . (' . . I()C() t"."l, onntz, antacuzlllo _) , p. o_)_, sq .. 
11 Morintz. Cantacuzino 1959, p. 634 sq., fig. 3/1-4. 
4 ~ Morintz, Rosetti 1959, pl. XII 114, 6, 1 O. 
n Morintz, Cantacuzino 1959, p. 635, tig. 3/5-X. 
~~ Morintz 1959, fig. 10-1 1. 
~' Morintz 1959, tig. 9. 
·li· Morintz 1959, p. 770. 
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1.3. Campania 1994: 

C . - ~ 1 47 d b' i eram1ca recuperata 111 ace an . a permis eose 1 rea Lupă pasta 
folosită a trei categorii: grosieră, cu multe impurităţi de mari dimensiuni; 
scmigrosicră, în care cantitatea de impurităţi este mai redusă, şi fină, dintr
un lut de bună calitate. 

La primele două categorii de ceramică arderea a fost proastă, 

insuficientă şi ncuniformă. La ccramica fină arderea s-a dovedit uniformă. O 
parte din fragmentele ccramice scoase din bordci prezentau urme ale unei 
arderi secundare. Spectrul coloristic al ccramicii a fost deosebit de larg, 
mcrg~înd de la galben şi cărămiziu deschis până la castaniu, cenuşiu şi negru. 

Dintre forme au putut ti identificate vase sac4x, vase borcan4
l>, rccipientc 

1 b 1 - ')() ~ f' - d ~ 1 . ') 1 ~ 1 g o u arc cu gura cvazata- , cu gura 111 orma e pa n1c- , cu gatu aproape 
cilindric52

, castroane53
, vas de tip ,.ghh·eci de .flori"54

, strecurători 55 , vase 
. . 1 ')() tnmwtura e- . 

Recipicntcle de dimensiuni mai mari au fost modclate din pastă 

grosicră şi scn1igrosieră, iar cele de dimensiuni mijlocii şi reduse ccramicii 
scmigrosicrc şi tine. Deosebit de interesant a fost un vas de dimensiuni 
aprcciabilc. lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, lustruit la exterior, 
prevăzut probabil cu două torţi, care leagă buza cu zona de maximă rotunjime a 
vasului. iar pc umăr dotat cu grupuri de urcchiuşc aplicatc57

. 

Torţilc vaselor tnari sunt de tipul celor tubularc, altele în bandă lată şi 
apucătorile în formă de şa5 x, iar rccipicntclc mai mici, din pastă n1ai bună, au 
avut torţi în bandă îngustă59 . 

Dintre formele de decor sunt de amintit găurile-butoni practicaţi din 
interior spre exterior sub buzăw, pcrforaţiilc sub buzăh 1 , şirul de gropiţc tot 

b b -h _, 1 1 - . ( B . h . ")h 1 su uza -, omatncntu ucrat cu ma tun ca " e.\·enstnc verZ!erung -, 

47 1 Negru, Se 1uster 1997, p. 13 sq. 
4
x Negru, Schuster 1997, fig. 211, 312, 7/3 

4
l) Negru, Schuster 1997, fig. 2/2, 3/1. 

'
0 Ne~ru, Schuster 1997, fi!.!:. 411. 

'
1 Negru, Schuster 1997, fig. 4/3. 

':'Negru, Schuster 1997, fig. 5/1, ~/3. 
"' Negru, Schuster 1997, fig. 4/2, 5/3, 6/1, 7/2. 
:i
4 Negru, Schuster 1997, fig. 5/2, 6/3. 
""Ne~ru Schuster 1997, li!.!:. 6/2. 

~ ~ 

""Negru, Schuster 1997, fig. 9/2. 
': Ne~ru, Schuster 1997, li!!. 9/3. 

~ ~ 

'·' Ne!!ru, Schuster 1997, li!!. -l/3. 
"'J Ne;ru. Schuster 1997. ti;. 6/1, 3. 
(,()Negru. Schuster 1997. fig. 211-2, 311-2, 41 L 3. 
1
'

1 Ne!!ru. Schuster 1997. fi!!. 7/3. 
<•:' Negru. Schuster 1997, lig. 5/3. 
1
'' Negru. Schuster 1997. lig. 211. 
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alveolele pc buză<14 , brâul aplicat alveolat realizat pc zona de incidenţă dintre 
gât şi corp65

, segmentele de brâu alveolat<)<), aplicaţii plastice în motivul 
1 1 1 . (J 7 . 1 . - 1 1 . (J :-: coarne or sau a şarpe UI , procmmcnţc c comcc pc tunaru vasu u1 , 

h. 1 ~ b .(Jl) b . . ,. . d t' - d 70 urce 1uşc c m zona uze1 , utonu ap 1caţ1 c orma rotun ă . 

1.4. Reevaluarea materialului ceramic din Bron::.ul Timpuriu 
de la Ci urei (1996-199 7. 2008-2009): 

Publicarea unei lucrări cu privire la Bronzului Ti1npuriu din centrul 
Munteniei 71

, a impus rccxa1ninarca lotului de ceramică aflat în depozite le 
Mzceului Municipiului Bucureşti şi a 1nstitutului Romcin de Tracologie, 
instituţii care adăposteau materialele Glina de la Ciurel. Săpăturilc arheologice 
preventive din 2008 au determinat colectivul de cercetare să rcanalizczc lotul de 
ceramică (post-Giina) din depozitul Institutului de Arheologie .. Vasile Pârvan ". 
Cu acest prilej, printre materialele aparţinând Evului Mediu Titnpuriu, au fost 
depistate o serie de piese datând, printre altele, din Bronzul Timpuriu. 

Chiar dacă iniţial s-a vorbit în cazul ccran1icii de la Ciurel după 
compoziţia pastci de două categorii, ulterior prin extinderea cercetărilor s-au 
putut decela trei tipuri: grosicră, scmigrosicră şi fină72 . Această împărţire 
tripartită a fost confinnată şi prin alte investigaţii pc teritoriul oraşului 

Bucureşti (Roşu, Câţelu Nou, Lunea Bâr::.eşti-Punctul nr. 3, tvfilitari-Câmpul 
Bqja, Bâneasa-Lac) n, dar şi dincolo de hotarele acestuia ( G lina, Crivăţ, Odaia 
Turcului, Drăgăneşti-Olt-Corhoaica, Căscioarclc-Câtâlui, Greci, Mihăilcşti

Tzţj'a, Morărcşti, Ostrovul Corbului)74
. 

Fonnclc rccipicntclor Glina identificate la Ciurel au analogii în 
tnajoritatca situri lor din aria de răsp~îndirc a acestei culturi (după tipologia 
tacută Schustcr 1997a75

). Astfel, vasele-sac (Tip 1.1), cu fundul plat, rareori 
reliefat faţă de corp, pereţii uşor curbaţi şi gura, câteodată, în fonnă de 

114 Negru, Schuster 1997, fig. 3/2. 
~>:i Negru, Schuster 1997, fig. 3/2. 
(,(,Negru, Schuster 1997, fig. X/3. 
~> 7 Negru, Schuster 1997, fig. X/2, 9/1. 

~ ~ 

~>x Negru, Schuster 1997, tig. 512. 
~>')Negru, Schuster 1997, fig. 7/2, X/3. 
70 Negru, Schuster 1997, tig. XII. 
71 Schuster 1997a. 
7 ~ Schuster 1997a, p. 59 sq.; Schuster. Negru 200(1, p. 37 sq.; Schuster, F<înt<.lneanu 2007. p. 
23 sq. 
71 Constantiniu. Panait 1963. p. 305 sqq.; Leahu 19(15, p. 237 sqq.; Sandu 1992, p. 1(15; 
Hăjenaru 2007. p. 15. 
n Nestor 1933, p. 237 sqq.; Ulanici. Trohani 1975. p. 79, X2; Tudor 19X2. p. (1 1 sqq.; Nanu 
19X9. p. 3X; Schuster 1992. p. 35; Nica, Schuster, Zorzoliu 1995. p. 15; Schuster. Nica 
1995, p. 115; Roman 2006, p. 457; Nica 201 O, p. 62. 
r, Nu toţi cei care s-au ocupat de olflria culturii Cilina acceptft tipologia noastrft. 

https://biblioteca-digitala.ro



36 Cristian SCIIUSTLR, Mircea NEGRU 

p~îlnie (pl. X/1-2, XIV/3, XVII )7
<

1 au fost găsite şi !a Bucureşti-Roşu, 
Cariera de Nisip a /. T.B. şi l'vfilitari-Câmpul B<~ja, dar şi la Mihăilcşti- Ttţ/(t, 

Schitu-Gaura De.\pei şi La Conac, Varlaam, Odaia Turcului, Prundu, Ostrovul 
Corbului 77 ~ cele cu fundul plat, corpul uşor globular şi gura evazată (pl. 
XI/2, Xlll/4) (Tip /.2)7x la Bucureşti-Roşu, Cariera de Nisip a /. T.B. şi 
Afilitari-Câmpul B<~ja, M ihăilcşti- Ttţ/(t, Schi tu-Gaura Despei şi La Conac, 
Varlaam, Crivăt, Odaia Turcului, Greci, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul 
Corbului 79 ~ şi ce,le cu gâtui abia schiţat, cilindric (pl. X/3, XIII/2) (Tip /.3)xo 
la Bucureşti-Militari-Câmpul B(~ja, Greci, Schitu-Gaura Despei, Mihftileşti-
T 1' B ~ ·X 1 

tţ1 a, arseşt1 . 
Vasele borcan (Tip 2), cu pereţii uşor aduşi la forma unui S prelung, 

uneori cu gura dreaptă (pl. Xlll/3) au analogii la Bucureşti-Militari-Câmpul 
B(y·a, Cariera de Nisip a /. T.B., Dudeşli, Varlaam, Crivăţ, Căscioarcle-Câtâlui 
şi l'vfânâstirea Cătălui, Valea Calului, Udeni, Odaia Turcului, Prundu, Schitu
La Conac şi Gaura Despei, Braneţ, Drăgăneşti-Oit-Corhoaica, Govora Sat
Runcuri, Gurişoara, Govora Băi, Căzăneşti-Cârâmidârie, Arsanca'~' 2 . 

La Bucureşti-Roşu şi A1ilitari-Câmpul B<~ja, Udeni, Văcăreşti, Schitu
Gaura Despei şi La Conac, Ostrovul Corbului au fost descoperite vase în 
formf1 de ghiveci de flori, cu pereţii inclinaţi în afarft, uneori cu buza 
rftsfnîntă spre exterior (Tip 3.1)'~' 1 ; la Bucureşti-Roşu şi Cariera de Nisip a 
/. T. B., Căscioarele-Cătâ/ui, Valea Calului, Udeni, Odaia Turcului, Crivăţ, 
Mihăileşti-TLţ/(/4 s-au găsit vase în fonnă de ghiveci de flori aproape 
cilindrice (pl. XI/3, Xlll/5, XV/5) (Tip 3.3). Vase globulare, cu gâtui arcuit, 
uneori mai scurt, şi tnarginea, în general, răsfrântă spre exterior (Tip 4.1) au 
fost documentate şi la Bucureşti-Roşu şi Militari-Câmpul B(~ja, Glina, 
Varlaam, Crivăţ, Văcăreşti, Greci, Căscioarele-Câtâlui şi Mânâstirea Câtâlui, 
Udeni, Braneţ, Mihăileşti-TLţ/(t, Govora Sat-Runcuri, Morărcşti, Călugăreni, 

7
(1 Schuster 1997a, p. 61, tig. 6111-2; Schuster, F:.înt:.încanu 2007, pl. 1211-2. 

77 Schustcr 1997a, fig. 99/3, 1 03/3; Roman 2006, fig. 7/4; Schustcr, F:.înt:.îneanu 2007, p. 24, 
pl. 2312, 4. 
7
x ; Schuster 1997a, p. 61, fig. 62/2. 

7
') Schustcr 1997a, fig. 69/1, 9X/2, 99/5, 103/2, 104/3, 107/6, 109/1, 114/4, 139/5, 141/X: Roman 

200(), lig. 7 /4; Schustcr, F :.înt:.încanu 2007, p. 24, pl. 2312, 4; N ica 20 1 O, p. 62, pl. Il/ 1-(). 
xo Schuster 1997a, p. 61, fig. 62/1. 
:-:

1 Schustcr 1997a. p. 61, fig. 110/1,5, 11111, 7-X, 131/6, 141/7: Schustcr, F:.întâncanu2007, 
p. 24. 
:-:~ Schuster 1997a, tig. ()5!1-2, 7()/4, XX/3, 5-6, 92110-11, 99/4, 113/3, 114/1, 139/7: 
Schuster. F:.întâncanu2007, p. 25, pl. IX/4, 20/3, 5-6; Nica 2010, p. 62, pl. 11'7-12. 
:-:; Schustcr 1997a. fig. 1 09.4, 11215. 11415: Roman 2006, fig. 713: Schustcr. F:.înt;îneanu 
2007, p. 25. 
x 

1 Schustcr 1997a, fig. XX/2, XlJ/3, 92/X, 99/1, 103/6: Schustcr, F:.întâncanu 2007, p. 25, pl. 
20.2: Nica 2010, p. 62. pl. JL!I4-19. 
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Ostrovul Corbuluix:;. Vase globularc, cu gura în formă de pâlnic (Tip 4.2) 
(pl. XV 11) au fost prczcnţc la Bucureşti-Roşu, Militari-Câmpul B(~ja şi 

Dudeşti, Varlaam, Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Odaia Turcului, Brancţ, 
Slatina, Bârseşti, Morărcştix(1 , iar cele globularc, cu gâtui aproape cilindric 
(Tip 4.3) (pl. XIII/6) la Bucurcşti-i'vfilitari-Câmpul B(y·a, Glina, Odaia 
Turcului, Văcărcşti, Brancţ, Schitu-La Conac şi Gaura Despei'v. 

Din această ultimă categoric de vase globularc de la Ciurel, face parte 
şi unul lucrat din pastă tină, de culoare cenuşie, lustruit la exterior, prevăzut 
probabil cu două torţi, care pleacă de la buză, iar pc mnăr dotat cu grupuri de 

h. XX urce tuşc . 
După cum am văzut, fragmentele de an?lore de la Ciurel nu ne-au 

permis reconstituirea clară a formelor respectivelor recipicntc, aspect similar 
cu cazuri le de la Greci, Văcărcşti, Odaia Turcului, Căscioarclc-Mânâstirea 
Câtâlzdw. În schin1b, fragtncntclc de la castroanc au fost mai numeroase, 
fapt întâlnit în multe aşezări Glina. Astfel, castroane uşor arcuitc, uneori 
având un corp pronunţat bombat şi buza trasă spre interior (Tip 7. 1) 
(pl. XII/4, 6, XV/2)90

, au fost identificate la Bucurcşti-Militari-Câmpul B(~ja, 
Roşu, Câţelu Nou şi Dudeşti, Varlaatn, Mihăilcşti-Tzţ/l:t, Căscioarclc-Câtâlui 
şi Mânâstirea Câtâlui, Odaia Turcului, Văcărcşti, Valea Calului, Schitu
Gaura Despei şi La Conac, Drăgăncşti-Oit-Corhoaica, Brancţ, Govora Sat
Runcuri, Călugăreni, Morărcşti, Ostrovul Corbuluil>I. 

Tipul 7.2 al castroanclor, anume tronconic, cu umăr mai bine sau mai 
puţin marcat şi buză răsfrântă spre exterior (pl. XIII, XIV /6) a fost gftsit şi în 
aşczările de la Bucureşti-Roşu, /ovfilitari-Câmpul B(~ja şi Câţelu Nou, Glina, 
Mihăilcşti- Tzţjl:t, Varlaatn, Greci, Odaia Turcului, Crivăţ, Căscioarclc-Câtâlui, 
Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Brancţ, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul 
Corbului92

. Ultima categoric de castroanc (Tip 7.3), cvazat, cu deschidere 

~:; Schustcr 1997a, fig. 55/2, 56/2-3, X5/ 1, 3-5, 86/1-3. 95/3, 97/2, 1 O 1/4, 1 17/3, 12X/(l, 12911 1, 
139/8; Roman2006, fig. 5/5, 6/L Schustcr, F<întâncanu2007, p. 26, pl. 9/1, 19/1,25/5. 
s~1 Schustcr 1997a. fig. 55/4. 5611. 70/1-3, 72/3, 105/3, III /6, 139/9; Schustcr. F<înt<încanu 
2007,p.26,pl.l411, 17/3. 
~ 7 Schustcr 1997a, p. 62, fig. 55/3, 72/6, 96/2-3, 97 Il, 10511, 108/4, 1 1211, 3-4, 1 IJ/2; 
Schustcr, F<întâncanu 2007, p. 26, pl. 9/3, 17/6. 
sx Negru, Schustcr 1997, p. 13 sq., fig. 10/3. 
s'J Schustcr 1997a, tig. 1 1 X/3. 12111-2, 127/4, 130/4, 6, 13 1/4-5, 132/6, 13311-3. 5; Schustcr, 
Hmtâncanu 2007, p. 27. 
'
10 Schustcr 1997a, tig. 66/1.3, 101/1,3. 
'
11 Schustcr 1997a, fig. 681102, 69/3, 76/3, 8-+11, 3. 5-1 1, 97/3, 9815-6, 100/1-2. 108/6, 1 13/1, 
118/2, 124/4, 125/5, 126/2-3, 6, 132/5, 13911, 140/2, 14111, 3-4, 14211. 143/6; Roman 200(), 
tig. 5/ L Schustcr, Ffmtfmcanu 2007, p. 27 sq., pl. 18/3, 22/5-6, 2511. 
'!~ Schustcr 1997a, p. 63, fig. 5913, 7111, 4, 7M5-6, 90/2, 91/1-3. 4-5, 93/3, 9M 1, 99. 2, 1 oo•4, 
108/1, 114/2, 123/8, 125/3, 140/1, 7; Roman 2006, fig. 5/2-4; Schustcr, hîntiincanu 2007. p. 
28, pl. 11/3, 18/5-6,21/1-5,23/1, 25/2-4; Nica 2010, p. 62. pi.III .. I-3. 
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di rcrită, av~înd dupft caz buza arcuitft u~or spre interior, exterior sau aproape 
cilindricft (pl. Xll/5, XII III), a fost prezent ~i la Bucurc~ti-/vfilitari-Câmpul 
Bl?ia ~i Roşu, Greci, Varlaam, Mihăile~ti-Tu/cl, Odaia Turcului, Crivftţ, 

Căscioarcle-Afcinâstirea Câtâlui, Schi tu-La ( 'onac ~i Gaura De.\pei, Brancţ, 
Slatina, R~îmnicu V ~îlcca-Cetâtuie, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul Corbului91

. 

Strachina-strccurătoarc de la Ciurel (pl. XIIII, XV/5) t~tcc parte din 
Tip 8.1 al acestei forme de rccipicnt9

.t, descoperit ~i la Bucurc~ti-Militari
Câmpul B<?ia ~i Roşu, Varlaam, Mihftilc~ti-Tzţ/cl, Cftscioarcle-Mânâstirea 
Câtâlui, Greci, Odaia Turcului, Văcăre~ti, Valea Calului, Crivăţ, Greci, Brancţ, 

(r 
Govora Sat -Runcuri ) . 

Askos-ul de la Ciurel (pl. VIII/!), adică Tipul 9 de rccipient%, arc o 
analogic la Glinaln. Căni (Tip 10.1), cu corpul mai tnult sau mai puţin 
globular, cu una sau două toartc (pl. Xll/2-3) 9x s-au gftsit în schimb în mai 
multe a~ezări: Bucureşti-Tei şi 1\!filitari-Câmpul B<?ja, Roşu, Glina, Crivăţ, 

Greci, Mihăileşti-Tzţ/cl, Căscioarclc-Câtâlui, Odaia Turcului, Udeni99
. 

La Ci urei au fost depistate şi două vase în miniatură (Tip 16). Primul 
(pl. XVI/7) arc pereţii aproape cilindrici, al doilea este un castronaş cu pereţii 
oblici (pl. XVI/X). Recipicntc foarte mici dimensiuni au descoperite şi în 
aşezări le de la Bucureşti- /vfi litari-Câmpul B<?ia, M ihfti leş ti- TLţ/cl, Varlaam 1 00

• 

Aşa cum formele au analogii în diferitele situri Glina din Muntenia şi 

Oltenia, aşa şi torţilc (pl. XVI/6) (tubularc, în bandă lată sau îngustă) şi 

apucătorile (pl. XIV/4, XVI5) (urechiuşe perforate, conicc, tronconicc, 
verticale, în formă de şa), precum şi decorul în relief (procminenţc, brâuri, 
segmente de brâu, coaste, coarne) şi cel obţinut prin adâncirc (pl. XV /3) (găuri
butoni, crestături, alveole, şiruri de crcst[tturi, şiruri de alveole, linii, reţele de 
linii). 

2. Alte: piese: din lut ars: 

In săpăturilc mai vechi au fost găsite o scrie de piese din lut ars 
deosebit de interesante. Dintre acestea două au o funcţionalitate incertă 

•n Schustcr 1997a, p. ()3, fig. 59/1-2, 69/4, 90/3, 93/1, 4-5, 97/4, 100/3. 109/2-3, 1 10/6, 
113/(), 115/2, 6, 117/2, 4, 12311-4, 124/6-9, 12()11, 6, 130/2, 134/6-7, 136/3, 14213, 7-9; 
Schustcr. F;.înt;.încanu 2007, p. 2X, pl. 11/1-2, 2313; Nica 2010, p. 62 sq., pl. 111;6-7. 
·>~ Schustcr 1997a, p. 64, fig. 64/2, 1 O 112. 
'l' Schustcr 1997a, p. 64, fig. 73/5, 77 Il, 143/4, 9; Schustcr, F;.înt;.încanu 2007, p. 29; N ica 
201 O, p. (A, pl. 11/24-25. 
')(, Schustcr 1997a, p. 64, fig. 60/2. 
·~- Schustcr ll)l)7a. p. ()-k Schustcr, hînt<încanu 2007, p. 30. 
'l., Schustcr ll)97a, p. ()5, fig. 64/3. 
'l'l Schustcr ll)l)7a, p. ()5, lig. 55/5, ()()/ 1, 4-5, 7()/ 1, 12lJ/2-3, 5-6, 12712-3, 5, 12l)!l; Schustcr, 
F;.înt<.încanu 2007, p. 30, pl. l)/4-5: Nica 2010, p. (d. 
i'"'s 1 lt)t)7 (( , .. V..,'l.., . c Hlskr a, p. ) ). 1g. oY .. _,. 
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(pl. XVIII, 3). Apoi este vorba de un idol (pl. XVI/2), aproape cilindric, cu 
capul teşit şi mai îngust decât restul corpului, cu zona gâtului bine marcată şi 
mâinile în poziţia adorantului. Chiar dacă în tnediul Glina au n1ai fost 
descoperite figurine antropmnorfc (Odaia Turcului, Drăgăncşti-Olt-Corhoaica, 
S 1 . G D ") 101 . d 1 c· 1 . f' . . c 11tu- aura espe1 , piesa c a wre este pnn onna CI un unicat. 

Un topor în n1iniatură a fost recuperat în unna săpăturilor din 1956 102
. 

Acesta arc un corp alungit, cu un tăiş lăţit şi ceafa terminată într-un buton 
(pl. XVII/6). Un topor asemănător, însă prevăzut cu gaură de prindcrc, a fost 
descoperit şi la Militari-Câmpul B(~ja 103 • După cum am mai precizat, acel sit 
este situat cea 500-600 m în linie dreaptă amonte de Ciurel. Discutând acea 
piesă, ne-am pus întrebarea, dacă cele două amulcte au fost create "hy a 
single "cn!fisman" sau "did an exchange exist hetween those tH'O Glina 
communities fi·om Ciurel and Militari-Câmpul Bqja'!". Şi acum crcdctn că 
"more plausihle, it was just a single community that pendulated along the 
Dâmhoviţa ril·er, establishing "shelters" in dţjferent places". 

Aceste două toporaşc nu sunt unicatc, piese de acest gen tiind descoperite 
şi la Bucureşti-Roşu and Fzmdeni, Crivăţ, Văcărcşti, Mi lcovăţu-La Dig şi 

104 
Brancţ . 

Catnpania din 1994 a pcn11is descoperirea a două greutăţi piramidale 
(pl. XVII/9) 105

. Obiecte similare s-au găsit şi la Bucurcşti-/vfilitari-Câmpul 
B(~ja şi Fzmdeni, Odaia Turcului, Brancţ, M ihăilcşti- Tzţ/(t, Govora Sat-Runcuri, 
M - ·106 

orareştt . 
Un interesant tip de lingură a fost descoperit în 1994. Este vorba de o 

piesă singulară în mediul Glina, anume o lingură-polonic (pl. XVII/7), care 
era coada într-un unghi de aproape 45° faţă de căuş 107 . 

Fusaiolc au fost găsite şi în catnpania din 1956, dar şi ulterior (de 
exemplu, tnai multe, în 1994 ). Astfel au fost identificate fusaiole plate 
bitronconicc and sfcricc 10x. Piesele identificate la Ciurel au analogii în mai 

101 Schustcr 1997a, p. 79, fig. 44/3, 53/3; Schustcr 199Xa, p. 22; Schustcr, F<.întfmcanu 2007, 
p. 21 sq., pl. X/3. 
10 ~ Morintz, Cantacuzino 1959, p. 635; Schustcr 1997a, fig. 54/2: Schustcr 199Xa, fig. 1 0/2; 
Schustcr, F<.întc.încanu 2007, p. 21. 
103 Schustcr, Negru 2006, p. 35, pl. 30:6. 
1114 Schuster 1997a, p. 7X, fig. 44/2,5411, 3-6; Schuster 199Xa, p. 21 sq., fig. 1/1-7: Nica 
2010, p. 64. 
10

' Negru Schuster 1997, p. 13, fig. 10/4: Schuster 1997a, p. 77, fig. 42/5; Schuster, 
Fftntfmeanu 2007. p. 19, pl. SiS. 
1111

' Schuster 1997a, p. 77, tig. 43/3, 46/2-3, 51/2, 54/3-4; Schustcr 199Xb, p. 21; Schuster, 
Negru 200(), p. 3(), pl. 30:1: Schuster, F<.întfmeanu 2007, p. 19, pl. 7i2. 
107 Negru, Schuster 1997, fig. 11/3; Schuster 1997a, p. 7X, tig. 42/2: Schuster, F<.înt<îneanu 
2007, p. 20, pl. 5/2. 
10

x Negru, Schuster 1997, p. 13, fig. 11/2, 4-5; Schuster 1997a, p. 75: Schuster 199Xa p. 19: 
Schuster, Ffmtfmeanu 2007. p. 1 X sq. 
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toate a~czările Glina din Muntenia şi Oltenia (Bucurcşti-Fundeni, Dudeşti, 
Câ{elu Nou, Cariera de Nisip a /. T.B., Militari-Câmpul Boja), Ro~u, 

M ihăilcşti- TLţ/(t, Odaia Turcului, Cămineasca-!Hâgurâ, Schi tu-La Conac ~i 

Gaura Despei, Floreşti-Sta(ia de Pompare, Crivăţ, Letca Veche-La Pâdure, 
Brancţ, Drf1găneşti -01 t -Corhoaica, Morf1reşti, Căzăneşti -('ârâm idârie 109

. 

3. Utilaj litic: 

3.1. Cioplit: 

Cele d1tcva aşchii de silex găsite în 1956, au avut culoarea castaniu 
închis, cenuşiu închis, cenuşiu albicios 110

. Ulterior au mai fost descoperite 
lame (pl. XVI/4, XVII/ 3) 111 ~i o dăltiţa de culoarea galben-castanie 
(pl. XVII/2) şi nuclee"~. 

În aproape toate siturile Glina de pc întreaga arie de răspfmdirc a culturii 
au fost găsite aşchii de silex (de exemplu: Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, 
Odaia Turcului, Varlaam, Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Drăgăneşti
Oit-Corhoaica, Govora Sat-Runcuri etc.) 1 '-

1
. Destul de frecvente sunt în 

mediul acestei culturi a Bronzului Timpuriu şi lamele 114
. Nuclee au fost 

identificate şi la Roşu, Varlaam şi Schi tu-La Conac Il:'. 

3.2. Şh~/ilil: 

Săpăturile din 1994 au dus la descoperirea unui fragn1ent dintr-un cuţit 
curb (Krummesser), o cu te ~entru ascuţit, o dăltiţă (pl. XVII/4) şi un frecător 
de la o râşniţă (pl. X Vll/5) 1 

(J. 

Astfel de artet~1cte au fost descoperite la Bucureşti-Militari-Câmpul 
Bl~ja, cute de ascuţit, dăltiţă şi frecător, la Milcovf1ţu-La Dig o dăltiţă, la 
Odaia Turcului, Schitu-Gaura De.\pei şi La Conac şi Braneţ frecătoare, la 
Bucureşti-Fundeni, Odaia Turcului şi Văcăreşti cuţite curbe 117

. 

1
''') Schuster, Negru 2006, p. 3-t sq.; Schuster, F:.înt;_îneanu 2007, p. 1 X sq. 

110 Morintz. Cantacuzino 1959, p. 635; Păuncscu 1970. p. 203: Schuster 1997a, p. 51: 
Schuster 199Xh, p. 13: Schuster, F:.înt<îneanu 2007, p. Il. 
111 Pftunescu 1970, tig. 4-t/5, 45/20; Schuster 1997a, p. 50, tig. 30/4; Schuster 199Xb, p. 12 
sq.; Schuster. F:.înt:.îneanu 2007. p. 1 O, pl. 1/6. 
112 Păunescu 1970, p. 203; Negru, Schuster 1997, p. 13, tig. 711; Schuster 1997a. p. 51, 
lig. JOII; Schuster 199Xb. p. 13; Schuster, F:.întâneanu 2007, p. Il. 
11

·' Schuster 1997a, p. 51: Schuster 199Xb, p. 13; Negru, Schuster 2006, p. 3-t; Schuster, 
l<mt:.îneanu 2007. p. Il. 
111 Schuster 1997a. p. 50 sq .. lig. 29/l, 30/3,6. 31/3; Schuster 199Xh, p. 12 sq.; Negru. 
Schuster 200(), p. 3-t; Schustcr, F:.înt:.îneanu 2007. p. 1 O sq., pl. 1/3. 
11

' Schuster 1997a, p. 51; Schuster, F:.înt:.îneanu 2007, p. 1 1. 
11

(> Negru. Schuster 1997, p. 1. lig. 1 03; Schuster 1997a. p. 52 sq., lig . .t2 . .t: Schuster 
199Xh. p. 13 sq.: Schuster. hînt:.îneanu 2007, p. Il sq., pl. 5;--l. 
w Schuster 1997a. p. 51 sqq .. lig. 32; 1. :q 5: Schuster 199Xh. p. 13 sq. 
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4. Piese din os si corn: 
1 

Un ac şi un străpungător (pl. XVII/8) au fost găsite în 1994 11 x. Piesele 

din os sunt obiecte care s-au descoperit mai rar în aşczf1rilc Glina. Ace au 

fost identificate şi la Bucurcşti-Fundeni, Varlaam, Mihăileşti-Tu/l:t, Schitu

La Conac 119
• Străpungătoarc ( dornuri) au fost documentate la Roşu, 

Căscioarelc-Câtâ/ui, Varlaatn, Schitu-La Conac, Drăgăncşti-Olt-Corhoaica, 
- . ·1 "~() 

Morarcştt, Govora Sat-Runcun - . 

Aşezarea de la Ciurel În contextul mai larg al culturii Glina 

Terasele înalte ale unor ape curgătoare au constituit o zonă propice 

pentru cotnunităţile Glina de a întemeia aşezări. Aşa a fost şi cea din dreapta 

râului Dâtnboviţei, unde unne din Bronzul Timpuriu aflate într-un perimetru 

relativ restrâns, au fost identificate la Roşu, Militari-Câmpul B(~ja şi 

Ciure/ 121
• Acest tip de amplasament arc nwncroasc analogii în Muntenia 

(Mihăilcşti-Tzţ/ct, Varlaatn, Mironcşti-Coastâ, La Conacullui Pa/ade şi Malul 
Roşu, Mi lcovăţ-La Dig, Lctca V cehe, Schi tu-La Conac şi Gaura Despei) 122 

şi în Oltenia (Bârscşti, Govora Sat-Runcuri, Călina) 123 . 
Ciurel, la fel ca toate aşezările din epoca bronzului din Bucureşti şi 

îtnprejuritni t~1ce parte din categoria celor ncfortificatc, dcschisc 12
-+. Tot atât 

de adevărat este că, rnultc dintre ele, dacă le judccăn1 în contextul cadrului 

natural din vremea lor, au beneficiat de elemente de adăpostirc naturală. De 

asemenea şi stratul/straturile de cultură sunt tnai puţin consistente şi nwnărul 

cotnplcxelor nu este chiar mare. Puţine se ştiu vizavi de dimensiunile reale 

ale aşczărilor, de structura lor internă, de arealul destinat construcţiilor, cât şi 

de cel folosit pentru adăpostirca anitnalelor. Evident această apreciere se 

bazează pc actualul stadiu al cercetării, rnajoritatca investigaţiile au fost, aşa 

cum am menţionat, de salvare, sau altele sistematice, dar de an1ploarc rcstrânsă. 

Construcţii le eul turii G lina, descoperite în B ucurcşti şi în apropierea 
oraşului, au fost multe de tipul celor de suprafaţă, fiind folosite, foarte 

11 
x Negru, Schuster 1997, p. 13, fig. 1011-2: Schuster 1997a, p. 55: Schuster, F<înuîneanu 

2007, p. 14. 
11

'
1 Schuster, F<înt<îneanu 2007, p. 14, pl. 3/4. 

1 ~o Schuster 1097a, p. 55, tig. 36/2, 4: Schuster, F<înt<îneanu 2007, p. 14, 111. 312. 
1 ~ 1 Schuster 1097a, p. 1 XO sqq.: Schuster, F<înt<îneanu 2005, p. 26; Schuster, Negru 2006, 
p. 27 sqq .. 
1 ~ 2 Schuster 1997a, 11· 104 sqq., 204 sqq., 211 IT: Schuster, F<întt'lneanu 2005, 11· 32 sq., 
35 sq., 3X: Schuster, Po11a 200X, 11· 27, 35, 4-L Schustcr, Po11a 2009. p. 23 sqq .. 30 sq. 
121 Schuster, Ffmt<îneanu 2005, 11· 39 sq., 42, 55. 
124 Schuster, Ffmt<îneanu 2005. p. 57. 
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probabiL numai ca locuinţe. O analiză a acestui tip de adf1post al comunitftţilor 
Cilina de pc întregul lor areal de răsp~îndirc, ne arată c[l, majoritatea acestora 
au avut o formă greu clar detectabilă astftzi pc calc arhcologicf1. Probabil 
cele mai multe fuscscrf1 rcctangulară cu colţurile u~or rotunjite, a~a cum au 
fost cele de la Ciurel, dar ~i de la Bucurc~ti-Nfilitari-Câmpul Bl~ja ~i Greci. 
Excepţie nu 1~tc nici alte zone din Muntenia (Drăgănc~ti-Oit-Corhoaica, 

Crivflţ, Odaia Turcului, Căscioarcle.,Câtc//ui ~i Afânâstirea Câtâlui) ~i Oltenia 
(Ciovora Sat-Runcuri, Ostrovul Corbului{2

:'. În unele a~czări au fost găsite ~i 
resturile unor case ovalc (Căscioarcle-C 'âtâlui) sau drcptunghiularc/pătratc 

, ... (J 

( Brancţ) - . 
Di mcnsiuni le construcţii lor de la Ci urei, a~a cum s-a văzut, au fost 

modeste, intnînd în categoria celor mici ~i mijlocii, aidoma celor de la 
Bucurc~ti-Militari-Câmpul B(~ja sau Glina. Dealtfel, aproape toate cmnplcxclc 
de locuit din arcalul culturii Glina, au facut parte din această categoric (alte 
exemple la Crivftţ, Odaia Turcului, Brancţ). Mai mari au fost unele constn1cţii 
de la Mihăilc~ti-Tu/ct, Căscioarclc-Câtâ/ui, Drăgănc~ti-Oit-Corhoaica ~i 

1 ..,7 
Brancţ - . 

Toate construcţii le de suprat~tţă au fost ridicate în aceeaşi tehnică 12x. 

Pc un schelet din lemn ~i împletituri de nuiele s-au aplicat straturi dintr-un 
amestec de lut, paie tocate ~i, uneori, pleavf1. Dacf1 în cazul unor locuinţe mai 
mari, masa de chirpici se dovcdc~tc mai însemnată, în cel al colibclor cu 
pereţii subţiri, pomostcala a fost în cantitate mai redusă. 

La Ciurel, la fel ca ~i în alte puncte de pc raza municipiului Bucureşti 
(Lunea Bâr::.eşli, Câ{elu Nou, Mihai Vodâ, Dudeşli, Militari-Câmpul B(~ja, 

Fundeni ~i Roşu), dar ~i în af~1ra acestuia (Udcni, Crivăţ, Cflscioarcle
Câhl/ui, Călugărcni, Morărcşti) au putut ti cercetate şi o scrie de bordeie 
(sctnibordcic) 129

. Unele dintre bordeie au avut o formă ovală/rotundă, altele 
au fost rcctangularc sau scmăn;.înd cu cifra .,8". Di mcnsiuni le lor s-au 
dovedit a ti modeste. Astăzi este evident că locuinţele adâncitc au fost 
folosite în toate t~1zcle culturii, nu numai în cea de început cum au crezut 
unii dintre specialişti. 

Relativ puţine construcţii Glina au fost dotate cu instalaţii de combustic 
(Greci, Căscioarelc-Câtâ/ui, Odaia Turcului, Şcrbăncşti, Drftgăncşti-Oit

( 'orhooica, Brancţ, Morftrcşti, Govora Sat-Runcuri, R;.îmnicu V ;.îlcca-Str. 

1 ~' Schustcr. hînuîncanu200), p. 59: Nica 2010, 5h. 
l~h s 1 L'' • '1()()- (() . c 1ustcr. ,·antancanu _ ), p. ) . 
l.'~ lJianici I9X 1, p. 20: Ulanici 19X], p. 23: Nanu 19X9: Schustcr 1997a, p. 39. 
1 'S _, Schustcr 1997a, p. ]9 sq. 
1 

''l Schustcr. hîntjncanu 200), p. )X sq.: Nica 201 O, p. )() sq. 
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( -.. 1 1 . ,.. . T . ) 1 ~o ~1 1 d d. . . a ea 111 1 raf(lll, . ctca - . n genera acestea erau c uncnstum mtct 

(laturi cu lungimi maxitne sub un metru) sau tnijlociu (între 1.00-1.50 m). 

Dar au fost descoperite şi alte tnari, cum a fost cea de 2.60 x 2.00 m de la 
Şcrbăneşti. 

La Glina, Schitu-La Conac şi Arsanca au fost descoperite vetre de foc 

exterioare. Fără a putea afirma cu certitudine, crcdetn că vetrele exterioare 

au fost folosită de tnai tnu1tc familii sau "go.\podârii". În generaL pentru 

grosul vetrelor de foc, fie ele de interior sau de exterior, se presupune că au 

avut rost mcnajcr, pentru prepararea hranci şi, acelea din locuinţe, pentru 

încălzit. Excepţii pot fi, de exemplu, vatra din Locuinţa 1 O de la Brancţ, 

lângă care au fost descoperite anumite artefacte (o rotiţă de car şi un toporaş 

votiv, lucrat din lut fin), care, eventual, ar putea indica şi un alt rost, posibil 

vremelnic, conjuncturaL de vatră de cult, al respectivei instalaţii de 

combustie. Unele sctnnc de întrebare ridică şi Vatra 5 din Locuinţa 4 de la 

Schitu-Gaura Despei, lângă care s-a identificat un recipient de mari 

dimensiuni, un altul în n1iniatură şi un idol zomnorf. 

La Bucurcşti-Câ(e/u Nou şi Militari-Câmpul Bqja au fost cercetate 

mai n1tdtc gropi n1cnajcrc. Forn1cle gropilor din tncdiul Glina au fost 

tronconicc/trapcz, bitronconicc/pară şi cilindrice. Gropi au fost descoperite şi la 

Schi tu, M ihăilcşti- TLţ/â, Varlaatn, Drăgăncşti-Olt-Corhoaica şi Morărcşti. 

Cotnplexelc şi tnatcrialelc Glina descoperite la Ciurel au, atn repetat-o 

de câteva ori, puternice analogii cu situaţia vcstigiilor din Bronzul Titnpuriu 

de la /'vfilitari-Câmpul Bl~ja. In acest din urmă sit a fost identificat un singur 

nivel Glina şi acesta a aparţinutfâ.:ei clasice !la a culturii. Şi aşezarea de la 

Ciurel face parte din siturilc fazei respective a culturii, nwnai că aici au fost 

surprinse, aşa cutn am văzut, două nivele. 

Nu este exclus ca grupul de la Ciurel să fie "migrat" în căutare de 

"flinterland' econmnic amonte pc Dâmboviţa şi să ti poposit la Afilitari
Câmpul Bqja. Ulterior, poate au revenit la Ciurel. Sau poate numai o parte a 

grupului iniţial să fi revenit. Sau, să nu uităm nici comunitatea Glina de la 

Roşu, sit aflat nu departe de Militari-Câmpul Boja şi Ciurel .... Nu putem şti 

cu certitudine cum s-au derulat lucrurile, dar să ne tic permise aceste mici 

speculaţii. 

Aşezarea de la Ciurel face parte ca locaţia din aria de răsp~1ndire de 
bază a culturii Glina 111

. Investigaţiile arheologice de pc teritoriul Bucureştiului 

1 w Schustcr, F<..lllt<încanu 2005, p. 60 sq. 
1

; 
1 Schustcr llJ94; Schustcr 2000h; Schustcr 1997a, p. X3 sq.; Schustcr, F<.înt<.încanu 2005, Jl . 

..ţ() sq. 
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~~ 111 împrejurimi. au arătat că arcalul central al Munteniei, scftldat de 
cursurile mijlocii ale r~îurilor Colcntina, Dâmboviţa, Argc~, Sabar, Glavacioc, 
C~'llni~tca, Ialomiţa, a fost prima zonă în care s-au manircstat comunitftţi 
Glina. Dintre a~czărilc Glina 1 sunt de amintit cele de la Bucurc~ti-Câţe/u 
Nou ~i Alihai V(}(k/ 1

'
2

. Ulterior, în l~tza clasică a culturii - Glina IL numărul 
a~czftrilor în această regiune crc~tc într-un ritm apreciabil, probabil at,ît 
ca urmare a unor sporuri demografice, C(lt ~i ca expresie a mobilitflţii 

comunitftţilor în căutare de hrană pentru animale ~i oameni. Acc~ti factori, 
eventual acompaniaţi de presiuni externe, pfttrundcrca din est a unor 
populaţii nomadc, vor bec ca grupuri G 1 in a sft pătrundft la sud de Dunăre, la 
nord de Carpaţi, P'înă la Mosti~tca ~i dincolo de Olt ~i Jiu, P'înă în zona 

• • 1 ~ ' Porţtlor de F1cr · ·. 

BUCUREŞTI, PUNKT ,,DEALUL CIUREL,, 
DIE SIEDLUNG DER GLINA-KULTUR. 

EINE SYNTHESE 

Dic V crf~tsscr des A ulsatzcs untcrnchmcn dcn V crsuch cm Bi ld dcr 
Forschungcn in dcr Sicdlung bei Bucurc~ti-Ciurc/ zu gcstaltcn. Es wird 
crstcns dic ndtigc Aufincrksamkcit dcn Naturbcdingcngungcn und dcr 
Forschungsgcschichtc (zwischcn 1930-200X) gcschcnkt. 

Wcitcr wcrdcn Gcdankcn Liber dic AusmaBcn und dic Schichtlagc dcr 
'-

Sicdlung gdiuf.krt. Dcr Analysc wcrdcn dcsglcichcn dic Bau ten ( cbcncrdigc 
und Grubcnhliuscr), F cucrstcllcn und -- hcrdc und das cntdccktc Material 
( Stcin-, Knochcn und gcbranntc TongcgcnsWndc und haupts~ichl ich 
Kcramik) untcrzogcn. 

Dic F orschungscrgcbnissc crlaubcn cin bcsscrcs Kcnncn dcr G lina
Kultur im Bukarcstcr Raum, crm()glichcn abcr auch cincn Vcrglcich tnit 

'- '-

Fundcn aus dcm ganzcn V crbrcitungsraum dicscr kulturcllcn Erschcinung 
n()rdlich dcr Donau. 

C 'iurel ist in dic Rcihc dcr klcincn, unbcfcstigtcn Sicdlung, dic dic 
'- '-

Hoch- und Ticftcrrasscn dcr mcistcn Fllissc aus Muntcnicn und Oltcnicn 
bcv<-Hkcrtcn zu sctzcn. Zwischcn Ciurel und dcr Flussaut\vrirts gclcgcncn 
Sicdlung A1ilitari-Câmpul Bl~ja gab cs wichtigc Bczichungcn. Moglich, dass 
sic zcitglcich warcn und, schr wahrschcinlich, von cin und dcrsclbcn 
Gcmcinschaft crichtct wurdcn. 

1 '> 
'- Schuster 1997a, p. 1 7'2 sq., 17(l. 

1
\\ Schustcr 2000c: Schustcr 2005b: Schustcr 2010: Schustcr. Llnt;\ncanu 2005, p. -1-7 sqq. 
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1 

2 

Pl. 1. Bucureşti-Ciure/. 1 = imagine actuală a sitului (din satelit), 2 = fotogralie 
din Campania 2008 (foto Mircea Negru). 

Taf. 1. Bucureşti-Ciure/. 1 = Luftbild dcr Ansiedlung, 2 = Foto mit den Grabungen 
aus dem Jahr 2008 (Foto Mircea Negru). 
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Pl. Il . Bucureşti- iurel. ampania 1956: 
1 = Planul de ituaţie cu ecţiunile nr. 1- VI, 2 = Secţiunea nr. 11 - profil 

(apud Morintz, Cantacuzino 1956). 
Taf. II . Bucureşti-Ciure/. Grabung jahr 1956: 

l =- Plan der Schnitte Nr. 1-VI, 2 = chnitt r. Il - Profi 1 (nach Morintz, an ta uzmo 1956). 
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Pl. III. Bucurcşti-Ciure/. Ceramică Glina: 
1-4 =Nivelul/a, 5-R = Nivelullh (apud Morintz, Cantacuzino 1 <-J59). 

Taf. III. Bucurcşti-Ciure/. Glina-Kcramik: 
1-4 = Niveau la, 5-R = Ni\·eau lh (nach Morintz, Cantacuzino 1959). 
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Pl. I V . Bucure ti- iur "l. ampania 1957: 
l = Plan de ituaţie cu ec{iunile nr. Vfi-Xllf, 2 = ec{iunea nr. XI - profil (apud Morintz 1959). 

Ta f. I V . Bucure ti-Ciurel. rabung jahr 19 7: 
l - Plan cler clmil!e r. Vlf-XJI!, 2 = o. XI - Profil (nach Morintz 19 9). 
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Pl. V. Bucure ti-Ciurel. Ceramică Glina (apud Morintz 1959). Diferite can. 
Ta f. V. Bucureşti- iurel. Glina-Keramik (nach Morintz 1959). Ver chiedene Maf3 tăbe . 
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Pl. VI. Bucure ti- iurel. cram1ca 1 in a (apud Morintz 1959). Diferite cart. 
Taf. VI. Bucure ti- iurel. lina-Kcramik (nach Morintz 1959). cr chicdcnc Mar3 tăbc. 
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Pl. VII . Bucure ti- iure/: 
ituaţie campania 1958 (apud Morintz 1961 ), 2 = Plan situaţie campania 1959 

(apud Morintz, Roman 1962). 
Taf. VII . ucure ti- iurel: 

rabungsjahr 1958 (nach Morintz 196 1 ), 2 = Plan rabung jahr 1959 (nach 
Morintz, Roman 1962). 
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Pl. VIU. Bucure ti-Ciurel. eram1ca lina ( 1 apud Morintz 1959, 
2-4 apud Morintz, Ro etti 1959). Diferite cări. 

Ta f. VIII . Bucure ti- iurel. lina-Keramik ( 1 nach Morintz 1959, 
2-4 nach Morintz, Ro etti 1959). Ver chiedene Maf3 tabe. 
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1 1 

Pl. 1 X. Bucure~ti-Ciurc/: 
Bordeiul descorerit în 19JO (arud Rosetti I9J2c), 2 ··planul ~i prorilul Bordeiului 

descoperit în !l)t).fapud Negru, Schustcr 1 t)97 ). 
Taf. 1 X. Bucure~ti-C 'iurc/: 

2 

f>l:tn des !t)3() entdeckten Cirubenhauses (nach Rosetti 1932c), 2 f>lanulund Prolilul 
des ll)t)_ţ entdeck ten ( irubenhauses ( nach Negru, Schustcr 1 t)97 ). 
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l 

2 

3 

Pl. X. Bucurqti-Ciure/. Ceramică Glina (apud Schuster 1997). 
Diferite scări. 

Tar. X. Bucure~ti-Ciure/. G1ina-Kcramik (nach Schuster 1997). 
V crschicdcnc MaBsUibc. 

https://biblioteca-digitala.ro



BUCUREŞTI, PUNCTUL "DEALUL CIUREL", AŞEZAREA CULTURII GLINA 59 

\ 
\ 

~ ,--/:- ·.·.·.J 
. . .·~ 

'J ( . : .< ... 

1
f1 

. . . · .. .. . . . . . . .. . · ... 
\. 1 . . ' 
\( ( \ c-----;y~~ 

\ \ . . ) .~·.. ··:. ·. ·.~ - . . : . . • . . . . . . J 
, (_ ··~-· :·L:·<:.::-,·· .. · .. 'i 
\ 
~ . "1 

~ ·j 

• ; 1 • ~ • • ') .. ·~ .. ·u· 7 . : :;. .· '· ,. ": .. . . 

. ·) 
·. -.. 
. . 1 

. :·:>J y 
. // 

.. \"-_.::--' 
1 

. \ 
1 

\ 

1 
1 
\ 

) 

1 

\.\ 
\\ 

J 1 
' 

.// 
' 1 

"·1 

2 

3 

Pl. XI. Bucureşti-Ciure/. Ceramică Glina (apud Schuster 1997). 
Diferite scări. 

Taf. XI. Bucurcşti-Ciure/. Glina-Kcramik (nach Schustcr 1997). 
Vcrschiedene Maf3sUibe. 
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Pl. XII. Bucure~ti-Ciure/. Ceramică Glina (apud Schuster 1997). 
Diferite scări. 

Taf. XII. Bucure~ti-Ciure/. Glina-Keramik (nach Schuster 1997). 
V crschiedcnc Maf3sUibe. 
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5 6 

Pl. XIII. Bucurc~ti-Ciure/. Ceramică Glina. Foto Gh. Chclmcc. 
Taf. XIII. Bucurcşti-Ciure/. Glina-Kcramik. Foto Gh. Chclmcc. 
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Pl. XIV. Bucurqti-C 'iurel. Ccramicf1 Ci lina. Foto Cih. Chcmcc. 
Taf. XIV. Bucurc~ti-C 'iurel. Cilina-Kcramik. hlto Cih. Chcmcc. 
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Pl. XV. Bucurc~ti-Ciure/. Ceramică Glina. Foto Cih. Chclmcc. 
Taf. XV. Bucurc~ti-Ciure/. Glina-Kcramik. Foto Cih. Chclmcc. 
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1 -·3 

4 - -5 6 

Pl. XVI. Bucureşti-Ciure/. Cultura Glina: 
1-3 ohiecte din lut ars, 4 = lamă de silex, 5-X =ceramică. Foto Gh. Chclmec. 

Taf. XVI. Bucureşti-( 'iurel. Glina-Kultur: 
1-3 - gehranntc Tonohjekte, 4 = Silexklinge, 5-X = Keramik. Foto Gh. Chclmec. 
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Pl. XVIII. Bucureşti-Ciure/. Cultura Glina: 
1-5 =obiecte din piatră, 6-7, 9 =obiecte din lut ars, X= obiect din os. Apud Schuster 199. 

Taf. XVIII. Bucureşti-Ciure/. Glina-Kultur: 
1-5 = Steinobjekte, 6-7, 9 = gebrannte Tongegenstande, X= Knochenartct~tkt. Nach 

Schuster 1997. 
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