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A ez rile culturii Žuto Brdo – Gârla Mare 

Gabriel Cr ciunescu 

 
Summary. Data provided by the settlements of the culture Zuto Brdo - Gârla Mare 
in Oltenia are analyzed in order to draw some conclusions on how they are 
organized. Three categories of settlements are revealed: some discovered by field 
research, others archaeological investigated but no dwellings discovered and finally 
settlements were dwellings were discovered. The last category included one or two 
houses, and at Ostrovul Mare-Colonie and Izvoarele-km. river 857 and Ostrovul 
Corbului-Cliuci three levels of construction were revealed, without further 
clarification made by the discoverer. At Ghidici-Balta arova more dwellings were 
discovered but because thet represent different stages in the evolution of this 
culture one cannot draw any conclusions related to the organization of a settlement 
of this culture. Only the existence of "silos" within the perimeter of a settlement of 
this culture brings something new, also found in Verbicioara culture from the same 
era. 

There are also taken into discussion the areas where these settlements were 
located, the events that lead to they disappearance, the inventory that differentiate 
them, the type and size of the dwellings and also their size. 

The conclusion is that no explanation can be done on the basis of current 
research results, no statement related to the internal organization of a settlement in 
this culture and it is desirable not to draw conclusions based on research on other 
cultures, irrelevant if they arre contemporary with Zuto Brdo - Garla Mare culture. 
Keywords: Oltenia, Cultura Zuto Brdo - Gârla Mare, settlements, dwellings. 
  

Cultura Žuto Brdo – Gârla Mare cuprinde un areal care se întinde pe ambele 
maluri ale Dun rii, în sectorul cuprins între Belgrad i v rsarea Oltului în fluviu1. 
Aceast  cultur  se dezvolt  în Bronzul mijlociu i final i a fost cunoscut  înc  din  
primele decenii ale secolului XX, în special prin necropolele sale2.  

De la început trebuie subliniat faptul c  în zona de la est de Por ile de Fier, 
în provincia Oltenia, sunt cunoscute necropole de mari dimensiuni. În estul 
provinciei amintesc necropolele de la Cârna-Grindul Tomii3, Cârna-Ostrovogania, 
Plosca – Cabana de metal4 i Ghidici-Balta arova5. Vestul acestei provincii are 
mai multe necropole din care amintesc pe cele de la Ostrovul Mare-Bivol rii6, 

1 Morintz 1978, p. 28
2 Franz 1922, p. 89-98; B rc cil  1924, p. 289 i Fig. 146,148; Berciu, Com a 1956, p. 266
3 Dumitrescu 1961
4 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 500
5 Nica 1994, pp.178-206; idem 1995, pp. 236-246
6 Berciu 1939, p. 102-137, idem 1953, p. 598-641
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Balta Verde-La mormin i7, Gârla Mare-km. fluvial 836+4008 i cea de la Gruia9. 
Nici una din aceste necropole situate în vestul Olteniei nu atinge dimensiunile 
necropolei de la Cârna-Grindul Tomii, dar în afara celor amintite, mai sunt i alte 
necropole, dar de mici dimensiuni. Aceste mici necropole, ca i celelalte din cele 
amintite pentru vestul Olteniei, au fost distruse de factori naturali, ac iunea direct  
a omului dar i de apele lacul Por ile de Fier II. În aceast  parte de vest a Olteniei 
se afl  12 necropole10 i dup  o anumit  logic  exprimat  i de al i colegi, num rul 
a ez rilor trebuie s  fie destul de apropiat.  

Cu un alt prilej am discutat despre m rimea acestor necropole i consider c  
am adus argumente valabile în sprijinul p rerii c  toate aceste necropole au avut, 
ini ial, mari dimensiuni. De aceea i p rere sunt i al i arheologi11 familiariza i cu 
aceast  cultur . Aceste necropole presupun existen a unor a ez ri situate în 
apropierea lor, indiferent dac  aveau dimensiuni mai mari sau mai mici. În aceast  
apreciere trebuie s  se in  seama i de faptul c  unele necropole se întind pe o 
perioad  mai mare de timp. Lucrul acesta este sugerat de faptul c  în unele 
necropole mormintele mai noi deranjeaz  sau chiar distrug pe cele mai vechi. 
Aceast  situa ie este întâlnit , printre altele, în necropolele de la Gruia12 i Gârla 
Mare13. Este mai greu de acceptat existen a unor spa ii funerare întinse, 
fragmentate în zone distincte care au func ionat în acela i timp14. Fiecare a ezare 
are nevoie de un spa iu de pe care s  î i procure hrana i s  î i satisfac  alte 
necesit i. Deci este firesc s  existe un anumit spa iu, anumit  distan , între aceste 
a ez ri. i este tot a a de firesc s  existe necropole pentru fiecare a ezare a acestei 
culturi. Deci se pot identifica, cel pu in teoretic, a ez rile în func ie de necropole.   

Pentru început voi aminti a ez rile culturii Žuto Brdo – Gârla Mare care au 
fost cercetate i publicate pân  acum. Trebuie precizat de la început c  cercet rile 
nu au fost de amploare în destul de multe a ez ri. În felul acesta nu se pot spune 
prea multe lucruri despre organizarea intern  a a ez rilor. În partea de est a 
provinciei au fost alocate fonduri suficiente pentru aceste cercet ri. În vestul 
Olteniei, datorit  fondurilor insuficiente cât i a altor factori, cercetarea a ez rilor 
s-a redus la una sau dou  locuin e. Ori pentru cunoa terea mai multor locuin e este 
necesar  cercetarea unui spa iu destul de mare pentru c  nu toate a ez rile erau 
grupate într-o zon  mic . Acest lucru se întâmpl  în unele a ez ri ale culturii 

7 Berciu, Com a 1956, p. 262-307
8 Cr ciunescu 2014b, p. 1141-1147
9 Idem 2006b, p. 67-78
10 Idem 2012, p. 32-53
11 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 500
12 Cr ciunescu 2006a, p. 69
13 Cr ciunescu, V cu  2016, p. 183-200 
14 Motzoi-Chicideanu 2009, p. 8
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Verbicioara din aceea i perioad , în care a ez rile sunt situate pe mici „insule” 
înconjurate de un teren ml tinos creat de cursul unor pâraie15.   

1. Ostrovul Mare-Colonie 
Cercet rile de la Ostrovul Mare-Colonie16 sau desf urat sub presiunea 

acoperirii suprafe ei vizate pentru cercetare, de o mas  de p mânt rezultat  de la 
lucr rile hidrocentralei Por ile de Fier II. Prin sec iunile trasate am putut constata 
faptul c  locuirea se întindea pe o lungime de 120 m pe direc ia nord-sud iar pe 
direc ia est-vest urmele de locuire au putut fi identificate doar pe o l ime de 15-20 
m. Sigur c  locuirea avea dimensiuni mai mari, dar în lipsa unor sec iuni de 
control, nu m  pot hazarda în presupuneri.  

Cum este i firesc pentru aceast  cultur  ai c rei locuitori tr iau pe malurile 
Dun rii, locuin a i zona locuit  erau situate la circa 200 m de fluviu, o distan  
care s  nu permit  inundarea locuin elor în anii cu debit excesiv al Dun rii. Singura 
locuin  descoperit  era de suprafa  i avea dimensiunile de 2x3,75 m. Baza 
acesteia era situat  la adâncimea de 0,45 m. iar conturul avea forma unui patrulater 
cu col urile rotunjite. Aceast  rotunjire a col urilor a fost mai mult presupus , 
deoarece nu a fost timp pentru dezvelirea total  a acesteia. Locuin a nu a avut o 
podea amenajat  iar dezafectarea s-a produs prin p r sirea acesteia, concluzie 
bazat  pe lipsa unor semne de incendiere. Pe suprafa a locuin ei se aflau buc i de 
chirpic de mici dimensiuni iar în col ul de nord-est, p mântul ars sugera existen a 
unei vetre. În apropierea locuin ei au fost g site dou  gropi, una cu diametrul de 
2,75 m iar cealalt  cu diametrul de 1,90 m. Ambele gropi aveau adâncimea de 1,10 
m, ceea ce permite supozi ia c  din ele a fost scos p mânt pentru construirea 
pere ilor unor locuin e. Mai jos de adâncimea de 1,10 m se afla un strat nisipos, 
impropriu lucr rii amintite.  

Materialul arheologic g sit în locuin  consta din ceramic  de o mare 
diversitate de forme, statuete antropomorfe i ornitomorfe, fusaiole, Brotlaibidole, 
unelte de silex, topoare votive, unelte pentru decorat ceramica, juc rii i un 
fragment de br ar 17. Fa  de alte locuin e ale acestei culturi, în cea de la Ostrovul 
Mare au fost g site 12 statuete antropomorfe i una dubl , singura din aria acestei 
culturi. Acestea au fost cedate spre publicare i republicare colegului Ion 
Chicideanu18.  Din cele 12 statuete, una fragmentar  prezint  un personaj cu 
mâinile apropiate i ridicate deasupra capului19. Aceast  pies  împreun  cu alta 
descoperit  în necropola de la Ostrovul Mare-Bivol rii20, care red  un personaj ce 

15 Cr ciunescu 1999, p. 7 24; idem 2000, p. 9 64
16 Cr ciunescu 1980, p. 43-58
17 O prezentare pe larg a acestor materiale, în Cr ciunescu 2006a, p. 143-164
18 Monica Chicideanu- andor, I. Chicideanu 1990, Fig. 8/1-10
19 Cr ciunescu 2011, p. 38 i Pl. I/5a-5b 
20 Berciu 1939, Fig. 160/8; idem 1953, Pl. XXXII/3a-3b
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pare s  execute un dans, reprezint  primii pa i pentru aceast  cultur , în redarea 
personajelor umane în plin  mi care.  

În afara statuetei duble i p strat  în stare fragmentar , o alt  pies  
reprezint  un unicat în aria acestei culturi. M  refer la un zurg l u de o form  
deosebit  care are form  bitronconic , închis  în zona median  printr-un fel de brâu 
lat i perpendicular pe corpul piesei. Are o singur  gaur  de mici dimensiuni, pe 
unde au fost introduse mici bobi e de lut. 

2. Ostrovul Mare-km. fluvial 861 
O alt  locuire a fost descoperit , prin cercet ri de teren, în Ostrovul Mare-

km. fluvial 861. Aici a fost descoperit un material bogat i divers21, aflat sub 
depuneri de steril arheologic gros de circa 2 m. La suprafa a solului se afl  o perdea 
groas  de copaci în diverse stadii de vegeta ie, singura posibilitate de observare a 
nivelului arheologic fiind  malul rupt de apa Dun rii. Aceast  zon , descoperit  mai 
târziu decât alte puncte, nu a fost cercetat  sistematic. 

3. Ghidici-Balta arova 
În localitatea Ghidici, comuna Piscu Vechi, jude ul Dolj au fost executate 

cercet ri arheologice în anul 1981, 1984-1992 cu care prilej a fost descoperit  o 
necropol  i o a ez ri ale culturilor Žuto Brdo – Gârla Mare, Bistre -I alni a i 
Vârtop22. Necropola a fost descoperit  lâng  „Digul lui Milu” iar a ezarea în 
punctul denumit „Balta arova”.  Autorul cercet rii a descoperit nou  locuin e din 
care cinci apar inând culturii Žuto Brdo – Gârla Mare (L1, L3, L4, L5, L6) i dou  
aspectului Bistre -I alni a (L2 i L9). Locuin ele nr. 1, 3 i 4 au fost încadrate în 
ultima faz  a culturii Žuto Brdo – Gârla Mare. Locuin a nr. 6 avea dimensiunile de 
6,25x4,35 m i avea o vatr  amenajat  direct pe podeaua locuin ei23. Se pare c  
locuin a a fost distrus  de un incendiu. Locuin a nr. 5 avea dimensiunile de 
8,25x6,20 m i dou  vetre. Prima vatr  se afla în centrul locuin ei i avea 
dimensiuni de 1,25x0,75 m iar cea de a doua era situat  într-o absid , era de form  
rotund  i un diametru de 0,75 m. Locuin a nr. 4 se afla la 6 m sud de locuin a nr. 1 
i avea dimensiunile de 6,50x6 m. Avea o podin  din nisip b tut i o vatr  rotund  

cu diametrul de 0,80 m. Un „siloz” rotund, pentru p strarea cerealelor, împreun  cu 
dou  râ ni e, erau situate pe latura de nord24. Cum eu consider c  aspectul Bistre -
I alni a reprezint  o faz  târzie a culturii Žuto Brdo – Gârla Mare, voi lua în calcul 
i aceste dou  locuin e. Locuin a nr. 2 avea dimensiunile între 10 i 6,50 m, o vatr  

de 1,25x1 m, o vatr  i un „siloz” pe latura de nord. Locuin a nr. 9 este tot de 
suprafa  i are dimensiunile de 10,50x6,50 m. Avea podea din nisip b tut i patru 
vetre în interior25.  

21 Cr ciunescu 2006a, p. 143-144; Cr ciunescu, Para 2007, p. 62-66
22 Nica 1994, p.178-206; idem1997, p. 19-41 1994
23 Ibidem 1994, p. 180
24 Ibidem, p. 181
25 Ibidem, p. 181-182
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4. Izvoarele-km. fluvial 857 
În localitatea Izvoarele, comuna Gruia, jude ul Mehedin i, am f cut 

cercet ri în anul 1983. În punctul „Aria lui Melaiche Andreca” situat  la km. fluvial 
857 am deschis un antier arheologic. Punctul în care am descoperit dou  locuin e 
ale acestei culturi era situat la 300 m de Dun re26, într-o zon  u or mai ridicat  i 
ferit  de rev rs rile periodice ale fluviului. 

Prima locuin , un bordei, avea form  dreptunghiular  i dimensiunile de 
5,10x3,20 m, cu nivelul de c lcare la adâncimea de 2,10 m. Nu avea podea 
amenajat , nivelul de c lcare fiind situat pe un strat de nisip. Au fost surprinse 
apte gropi ale stâlpilor de sus inere care aveau diametrul situat în jurul a 0,20 m. 

Pe laturile bordeiului se afla p mânt cru at cu în l imea de 0,70 m. L imea 
acestuia era de 1 m pe laturile de est i vest i 0,65 m pe laturile de nord i sud. 
Este posibil ca adâncimea destul de mare a gropii bordeiului i stratul de nisip din 
partea de jos a acesteia s  fi permis p trunderea umidit ii în locuin  i de aici 
existen a p mântului cru at de pe laturile locuin ei. Groapa acestui bordei era plin  
cu p mânt amestecat cu ceramic  fragmentar , cenu , buc i de chirpici, resturi de 
scoici i melci, multe oase de bovine, porcine, p s ri i pe ti, unele trecute prin foc. 
În apropierea acestui bordei am g sit groapa altuia care nu a mai putut fi cercetat în 
întregime. Acest bordei avea lungimea cercetat  de 1,65 m, l imea de 3,25 m i era 
orientat est-vest. Acest bordei avea p mânt cru at doar pe laturile lungi iar în 
perimetrul lui au fost g site patru gropi pentru stâlpii de sus inere. În vestul 
primului bordei, la o distan  de patru metri, a fost g sit  o groap  oval  cu 
adâncimea de 1,55 m i diametrul de 1,05 m. Aceasta era umplut  cu cenu , 
c rbune i câteva fragmente ceramice Žuto Brdo-Gârla Mare. Deasupra acestei 
umpluturi, la adâncimea de 0,25 m, se afla scheletul unui câine. 

Alte materiale descoperite în locuin ele de aici constau într-un fragment de 
râ ni , o greutate pentru r zboiul de esut în form  de piramid , mai multe fusaiole 
i câteva unelte de silex. Una din fusaiole nu era str puns  la unul din capete, fiind 

„un cap de b ”, cum sunt ele denumite în literatura de specialitate. 
Gropile celor dou  bordeie au fost umplute treptat cu resturi menajere, ceea 

ce arat  clar c  cele dou  locuin e nu au fost distruse de un incendiu. Ceramica din 
cele dou  bordeie este reprezentat  de formele cunoscute pentru aceast  cultur : 
oale de diferite forme i m rimi, vase pyraunos, ce ti, c ni, castroane, amfore de 
m rimi diferite, capace, t vi e (tig i de pe te), un fragment de topor votiv. Nu au 
fost descoperite statuetele. În cadrul ceramicii, aten ia este atras  de dou  lucruri. 
Primul ar fi o cea c  lucrat  dintr-un lut prost fr mântat i omogenizat, decorat  cu 
incizii verticale27 care nu au nici o leg tur  cu cultura Žuto Brdo-Gârla Mare. În 
aria acestei culturi a mai fost descoperite, în mormântul nr. 78 de la Orsoja28, dou  

26 Cr ciunescu 1992, p. 43-47
27 Ibidem, Pl. 3/6
28 Filipov 1976, p. 70, Pl. XXXIII
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ce ti asem n toare.  Al doilea lucru care atrage aten ia se refer  la cercurile 
tampilate de pe ceramica de aici. Unele din acestea au doar conturul trasat, altele 

au cercuri concentrice, spirale sau au interiorul umplut cu puncte29. Ar mai fi de 
amintit faptul c  aici nu a fost descoperit  decât o statuet  fragmentar , i aceea în 
stratul de cultur . 

5. Ostrovul Corbului–Cliuci 
Cercet rile arheologice de la Ostrovul Corbului, întreprinse de P. Roman30 

în intervalul 1970-1984 în punctul Botul Cliuciului sau Cliuci, cum îi spun 
localnicii. Aici a fost posibil  i eviden ierea unei locuiri Žuto Brdo-Gârla Mare. În 
sectoarele A i B, cum le-a denumit autorul s p turii, aflate la circa 300-350 m 
unul de altul, au fost surprinse locuiri ale acestei culturi în unele din sec iunile 
trasate. În sectorul A a ap rut o a ezare timpurie iar în sectorul B materialele 
acestui orizont apar in fazei clasice31. Materialele din sectorul A au fost publicate 
cu mai mult timp în urm 32. În sec iunile XVI i XVIa au ap rut trei niveluri de 
construc ie care pot fi atribuite unei faze de început a culturii Žuto Brdo-Gârla 
Mare33. Autorul cercet rii, P. Roman, scrie c  cele trei niveluri de construc ie erau 
formate din locuin e de suprafa  iar cea mai de jos era o locuin  incendiat  din 
perioada timpurie a acestei culturi34. 

6. Bato i-Grajdurile CAP 
Localitatea Bato i este situat  în comuna Devesel, jude ul Mehedin i. La 

marginea de sud a satului, în zona grajdurilor fostului CAP din localitate, terenul 
coboar  în pant  de pe dealul din sud c tre  partea de nord unde se afl  malul 
Dun rii. Aceast  pant  are un unghi tot mai mic cu cât se apropie de Dun re. Pe 
acest teren, aflat la 1000-1500 m de sta iunea de la Ostrovul Corbului cercetat  de 
P. Roman, au fost g site fragmente ceramice apar inând culturii Žuto Brdo-Gârla 
Mare35. Este posibil ca dup  o inunda ie puternic  din zona sitului de la Ostrovul 
Corbului–Cliuci, o parte din popula ia epocii bronzului s  se fi mutat aici, unde 
zona este ferit  de orice inunda ie. Lipsa unor cercet ri sistematice nu ne ajut  s  
ne form m o p rere despre modul de organizare a unei a ez ri a culturii Žuto Brdo-
Gârla Mare.   

7. Gârla Mare-km. fluviali 839-840 
Trei locuiri apar inând acestei culturi sunt cunoscute în localitatea Gârla 

Mare din jude ul Mehedin i. Prima locuire36 care a fost descoperit  se situeaz  între  
km. fluviali 839-840. În aceast  zon  am f cut cercet ri de teren pe parcursul mai 

29 Cr ciunescu 1992, Pl. 5/9
30 Roman 1996, p. 16
31 Dodd-Opri escu 2008, p. 169
32 Hänsel, Roman 1984, p. 188-229 
33 Dodd-Opri escu op. cit., p. 171
34 Roman 1996, p. 23
35 Cr ciunescu 2014c, p. 257 
36 Idem 2014a, p. 54-63
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multor ani i am descoperit un bogat material ceramic care ne-a sugerat, la timpul 
acela, c  acolo se afl  o a ezare. Datorit  faptului c  aici nu au fost întreprinse 
cercet ri arheologice sistematice, este dificil s  m  pronun  asupra faptului dac  
materialele arheologice provin din a ezare sau necropol . Aici au fost g site 
fragmente ceramice decorate cu linii incizate37, ori se cunoa te faptul c  toat  
ceramica Žuto Brdo-Gârla Mare este decorat  în tehnica Stichkanaltechnik. Tot aici 
a fost g sit un fragment de statuet  care, dup  decor i form , reprezint  una din 
cele mai vechi reprezent ri antropomorfe în cadrul acestei culturi. Nu au fost f cute 
cercet ri arheologice sistematice dar este posibil ca de aici s  se ob in  date 
referitoare la a ez rile acestei culturi.   

8. Gârla Mare-km. fluviali 836+400 
A doua locuire de la Gârla Mare, a acestei culturi, este situat  pe marginea 

Dun rii la km. fluvial 836+400, chiar în dreptul necropolei cercetat  sistematic pe 
parcursul a trei campanii. Fiind în cea mai mare parte distrus  de lucr rile de 
exploatare a pietri ului i nisipului, aceasta a fost cercetat 38 doar prin intermediul 
unei sec iuni. Din p cate, nu am surprins decât o zon  de locuire, f r  nici o urm  
de locuin . Materialul arheologic de aici este banal i const , în special din 
fragmente ceramice de la diverse tipuri de vase. 

9. Gârla Mare-Insul  
A treia locuire a culturii Žuto Brdo-Gârla Mare de la Gârla Mare se afl  în 

insula din fa a acestei localit i. În anumi i ani, dup  sc derea nivelului apelor 
Dun ri, în cap tul de nord al insulei plaja r mâne plin  de fragmente ceramice care 
provin de la locuin e distruse de rev rs rile de ap . În anul 2009 am f cut o vizit  
în insul  prilej cu care am descoperit c  apa Dun rii sp lase depunerile de steril 
arheologic i astfel a ap rut conturul unei locuin e. Împreun  cu câ iva colegi de la 
Muzeul Regiunii Por ilor de Fier am f cut cercet ri în aceast  locuin  în zilele de 
24 i 30 septembrie2009. Am stabilit c  locuin a39 avea dimensiunile de 9,30x5,75 
m i din ea nu am s pat decât dou  carouri, unu i patru, datorit  dificult ilor de 
deplasare în insul  i fluctua iei nivelului Dun rii. În caroul patru am g sit o groap  
cu dou  faze de umplere separate între ele de un strat de lut galben-ro cat gros de 
0,25 m. Etapa a doua de umplere, cea de sus, s-a f cut cu cenu , fragmente 
ceramice, oase de pe te i valve de scoici. Stratul de lut galben-ro cat ce a fost 
sesizat în zona gropii, a fost g sit sub forma unor mici pete i în alte zonei a 
locuin ei despre care discut m. Aceste pete de lut reprezint  podeaua altei locuin e 
care a fost construit  peste cea prezentat  de noi. Apa a distrus-o aproape în 
întregime, din ea ner mânând decât petele galben-ro cat amintite În aceast  
locuin  au fost g site numeroase fragmente ceramice care proveneau de la diferite 
tipuri de vase, dou  statuete antropomorfe fragmentare iar în perimetrul locuin ei, 

37 Ibidem, Pl. II
38 Idem 2014b, p. 1141-1147
39 Cr ciunescu et al. 2010, p. 99-110
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chiar la suprafa , au fost g site dou  piese de bronz, un ac de cusut i un fragment 
de br ar 40. 

Situa ia malului insulei se modific  permanent datorit  cre terii i 
descre terii, aproape zilnice, a nivelului apei în sezonul secetos i ridic rii 
permanente a nivelului apei în sezoanele cu precipita ii, dar i ca urmare a 
func ion rii Hidrocentralei Por ile de Fier II. Acest fapt a dus la schimbarea 
situa iei malului insulei, astfel încât la sfâr itul lunii august 2010, când am f cut o 
nou  cercetare a zonei, s  g sesc alt  situa ie. La km. fluvial 837+980 am 
descoperit amprenta a dou  locuin e ale culturii Žuto Brdo-Gârla Mare. Una avea 
lungimea de 7,95 m iar cealalt  avea lungimea de 8 m. Între cele dou  locuin e era 
o distan  de 2,10 m.  

10. Cârna-Ramp  
Cercet rile efectuate aici de I. Chicideanu pe malul sudic al bazinului nr. 2 al 
lacului Bistre  în intervalul 1993-1996, au dus la descoperirea unor materiale de 
factur  Žuto Brdo-Gârla Mare dar nu a fost descoperit  nici o locuin , doar o 
singur  vatr , câteva gropi menajere i mai multe zone cu resturi de podin . De 
men ionat descoperirea unei vas înalt de provizii41, spart pe loc, se înscrie în 
practica acestei perioade de p strare a cerealelor, întâlnit  i în cadrul culturii 
Verbicioara în sta iunea arheologic  de la Rogova42. 

11. Cârna-Nasta 
Acest sit se afl  pe malul de sud al bazinului nr. 4 al lacului Bistre . Aici a 

fost descoperit un complex care ar putea reprezenta resturile unei locuin e. În 
respectiva groap , la partea superioar , au fost descoperite buc i mari de chirpic. 
Se presupune c  este vorba de un semibordei43. 

12. Schela Cladovei 
În sta iunea arheologic  de la Schela Cladovei, unde a f cut numeroase cercet ri V. 
Boronean 44 asupra epipaleoliticului, se afl  locuiri din diverse perioade. În anul 
1986 am participat la una din campaniile de cercetare, prilej cu care am putut s pa 
o groap  apar inând culturii Žuto Brdo-Gârla Mare45. Aceasta fusese ras  de 
complexele ulterioare, astfel încât nu am g sit intact decât fundul acesteia care era 
plin cu cenu  i fragmente ceramice specifice culturii amintite. Aminteam cu alt  
ocazie c  din fragmentele ceramice s-a putut întregi o cea c . În afar  de acest fund 
de groap  nu s-a mai descoperit nici un alt material din aceast  cultur , ceea ce 
înseamn  c  tot nivelul c reia apar inea groapa a fost distrus de lucr ri 
contemporane i de eroziunea provocat  de apa pluvial .  

40 Idem 2010, Pl. I/7,8
41 andor-Chicideanu 2003, p. 42-43
42 Materiale inedite. Unul din vase, în curs de restaurare, se afl  în depozitele Muzeului Regiunii 
Por ilor de Fier
43 andor-Chicideanu 2003, p. 43-464
44 Boronean  1996, p. 3-11
45 Cr ciunescu 2014c, p. 257
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13. Bistre  
În aceast  localitate din comuna Devesel, jud. Mehedin i au fost f cute cercet ri 
arheologice într-o sta iune eneolitic 46. Cu acel prilej a fost g sit  o locuire Žuto 
Brdo-Gârla Mare marcat  prin mai multe fragmente ceramice i o bucat  din partea 
superioar  a unei statuete antropomorfe apar inând acestei culturi. 

O prim  categorie de a ez ri este constituit  de acele a ez ri ale culturii 
Žuto Brdo-Gârla Mare documentate doar prin cercet ri de suprafa  i care nu 
permit o estimare a suprafe ei lor iar în unele cazuri nici nu se poate stabili dac  
sunt a ez ri sau necropole. În aceast  categorie intr  descoperirile de la Ostrovul 
Mare-km. fluvial 861,Bato i-Grajdurile CAP, i Gârla Mare- km. fluviali 839-840.  

A doua categorie este constituit  de siturile arheologice în care au fost 
efectuate cercet ri arheologice, au fost identificate nivele sau complexe ale culturii  
Žuto Brdo-Gârla Mare, dar nu au fost g site locuin e. În aceast  situa ie se afl  
siturile  Cârna-Ramp , Cârna-Nasta, Bistre -La pun i (au P r ul lui Mutu), Schela 
Cladovei i Gârla Mare-km. fluvial 836+400. 

A treia categorie este constituit  de situri în care nu s-au efectuat cercet ri 
arheologice dar a fost posibil  observarea i efectuarea unor m sur tori ale unor 
locuin e, a a cum este situa ia cu situl Gârla Mare-Insul . 

Ultima categorie este constituit  de situri în care s-au efectuat cercet ri 
arheologice i au fost descoperite una sau mai multe locuin e ale acestei culturi. 
Este situa ia siturilor Ostrovul Mare-Colonie, Ghidici-Balta arova, Izvoarele-km. 
fluvial 857, i Ostrovul Corbului-Cliuci.  

În vestul Olteniei o mare parte din a ez rile acestei culturi sunt descoperite 
în zone distruse de apa Dun rii sau de modificarea terenului datorit  unor factori 
naturali. La aceste motive s-au mai ad ugat lipsa unor fonduri consistente pentru 
efectuarea unor cercet ri arheologice de amploare. Lipsa cercet rilor arheologice 
pe suprafe e mari nu a permis decât descoperirea unui num r mic de locuin e în 
a ez rile acestei perioade. Excep ie de la aceast  linie o reprezint  a ez rile de la 
Ghidici-Balta arova i Ostrovul  Corbului-Cliuci, într-o oarecare m sur .  

Tipurile de locuin e în aceast  cultur  sunt variate. Cele mai multe sunt 
locuin e de suprafa , a a cum se întâlnesc la Ostrovul Mare-Colonie i Ghidici-
Balta arova, dar exist  i bordeie, dup  cum se documenteaz  din cercet rile de la 
Izvoarele-km. fluvial 857. De i datele nu sunt ferme, este posibil s  întâlnim i semi 
bordeie, dup  cum rezult  din cercet rile de la Cârna-Ramp . 

Planul locuin elor este totdeauna rectangular, în multe cazuri ele având 
laturi inegale, într-o m sur  mai mare sau mai mic . 

Locul de amplasare al a ez rilor este totdeauna legat de malurile Dun rii 
sau al unor b l i. De cele mai multe ori aceste a ez ri sunt situate strict pe malurile 
Dun rii, lucru care a determinat i distrugerea unora, a a cum este cazul a ez rii de 

46 Idem 2003, p.247; idem 2013, p. 433-449 
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la Gârla Mare-km. fluvial 836+400. În alte cazuri au fost preferate insulele i dup  
cum se tie exist  urme de locuire în insula imian dar i mai cunoscutele insule 
Ostrovul Corbului u Ostrovul Mare. Dar cel mai clar sunt documentate locuin ele 
acestei culturi în insula Gârla Mare, unde au fost m surate dimensiunile unor 
locuin e i au fost f cute observa ii asupra acestora. A ezarea de la Gârla Mare-
Insul  nu î i putea asigura necesit ile vitale doar pe baza resurselor pe care le 
oferea mica insul . De aceea trebuie s  ne gândim i la posibilitatea ca a ezarea s  
fi fost amplasat  aici pentru o protec ie în fa a unei poten iale amenin ri/agresiuni. 
Unele a ez ri din Oltenia sunt amplasate pe marginea unor b l i cu suprafe e 
semnificative, a a cum este situa ia cu a ez rile i necropolele de la Cârna sau cu 
a ezarea de la Bistre , comuna Devesel, jude ul Mehedin i, unde a existat o balt  
foarte mare dar care a fost desecat  în perioada colectiviz rii agriculturii.  

La Gârla Mare este documentat  o alt  situa ie. Actualul sat este situat pe o 
teras  înalt  cu câ iva zeci de metri de nivelul Dun rii i situat  la 1-2 km de fluviu. 
Pe marginea acestei terase care este permanent erodat  de factorii naturali, au fost 
g site fragmente de vase sau chiar ce ti aproape întregi, care au fost depuse în 
muzeul colii Generale Gârla Mare de c tre profesorul de istorie. Toate aceste 
materiale erau înso ite de etichete care ar tau c  respectivele fragmente au fost 
descoperite în trei locuri diferite de pe aceast  teras  înalt . 

Dac  nu au putut fi documentate locuin e în toate a ez rile acestei culturi, 
cele care au fost cercetate au ar tat c  dimensiunile acestora sunt oarecum 
asem n toare i se situeaz  în jurul a 6x4 m, cum este cazul unora din locuin ele de 
la Ghidici-Balta arova i Izvoarele-km. fluvial 857. P r ile extreme sunt 
reprezentate de locuin e de la Gârla Mare-Insul  i Ghidici-Balta arova, cu 
dimensiuni situate în jurul a 10x6 m iar la polul opus se situeaz  locuin a de la 
Ostrovul Mare-Colonie, cu dimensiunile de 3,75x2 m. În aceste condi ii este dificil 
s  se trag  concluzii legate de rolul i caracterul acestor a ez ri. Nu se poate 
concluziona dac  unele din aceste locuin e sunt sezoniere i m  refer la anotimpuri, 
sau dac  sunt permanente. 

Pe suprafa a unei asemenea locuin e pot fi observate câteva elemente. În 
primul rând trebuie men ionate gropile pentru stâlpii de sus inere, dar în multe 
cazuri nici acestea nu pot fi sesizate. Motivele sunt constituite de faptul c  aceste 
gropi sunt s pate în strat de nisip, locuin ele sunt abandonate i nu incendiate iar 
umplerea gropilor se face, în multe cazuri, tot cu nisip. Toate locuin ele au vetre în 
interior, adesea num rul acestora ajunge i la patru, a a cum este cazul locuin ei nr. 
9 de la Ghidici-Balta arova. Nu trebuie s  uit m nici posibilitatea existen ei unor 
vetre în afara locuin elor, dar pentru moment aceast  situa ie nu a fost confirmat  
de cercet rile de pân  acum. Dac  ne referim la modul de realizare a acestor 
locuin e, pe lâng  stâlpii de sus inere amintim faptul c  pere ii erau realiza i dintr-
un schelet de lemn pe care se aplica lut umed. Acest fapt este bine documentat de 
buc ile de chirpic g site în timpul cercet rilor. P mântul pentru realizarea pere ilor 
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era luat din gropi aflate în apropierea locuin elor. Cel mai bun exemplu este întâlnit 
la Ostrovul Mare-Colonie, unde au fost descoperite dou  gropi în apropierea 
locuin ei de aici. Sigur c  aceste gropi erau umplute dup  aceea cu resturi 
menajere, cenu , c rbuni i fragmente de ceramic . Nu toate locuin ele erau 
dezafectate în acela i mod. O parte din acestea au disp rut în urma unor incendii pe 
când altele au fost abandonate. Abandonul s-a datorat modific rii florei i faunei 
dintr-o microzon , ceea ce a dus la imposibilitatea procur rii hranei diversificate, în 
mod constant. O alt  cauz  a acestui abandon a fost datorat  modific rii terenului 
pe care se afla a ezarea. Acest lucru se putea întâmpla în urma unor inunda ii sau 
al i factori. Inunda iile au dus la deplasarea unor comunit i de la Ostrovul 
Corbului-Cliuci la Bato i-Grajdurile CAP, la circa 1500 m distan , dar într-un 
teren în pant  situat la circa 20 m peste nivelul Dun rii.  

O anumit  parte a hranei acestei popula ii era asigurat  de lucrarea 
p mântului i de cantitatea de cereale ob inut . Dar aceste cereale trebuiau p strate 
o bun  bucat  de vreme, s  nu fie consumate de micile roz toare. Acest lucru se 
realiza cu ajutorul unor vase de lut de mari dimensiuni în care era p strat  o 
anumit  parte din recolta de cereale. Acest lucru este documentat în a ezarea de la 
Ghidici-Balta arova unde au fost g site ni te „silozuri” în anexe ale locuin elor de 
aici. Aceast  practic  este documentat  i într-o a ezare a culturii Verbicioara de la 
Rogova, unde au fost descoperite vase de dimensiuni mari cu pere i lucra i din lut 
amestecat cu paie i gro i de 3-5 cm. Unele din aceste vase se aflau în locuin e 
altele erau amplasate în anexe ale acestora. Deci aceasta era practica acestei 
perioade. 

Inventarul acestor locuin e este foarte diferit. În locuin a de la Ostrovul 
Mare-Colonie se afl  o mare varietate de piese, unele fiind unicat în aria acestei 
culturi. În locuin ele de la Ghidici-Balta arova i Izvoarele-km. fluvial 857 avem 
un inventar destul de s r c cios, lucru care ar putea fi legat i de modul de 
dezafectare al acestor locuin e. 

Aproape toate locuin ele aveau în inventarul lor statuete antropomorfe 
fragmentare. În aceast  situa ie revine întrebarea legat  de absen a acestor statuete 
în unele morminte  Žuto Brdo-Gârla Mare. 

M rimea locuin elor, amplasarea lor la Gârla Mare, pe malul Dun rii, în 
insul , dar i pe terasa înalt  a Dun rii, face s  fie justificat  întrebarea legat  de 
caracterul a ez rii: permanent  sau sezonier ? Personal consider c  toate sunt 
locuin e permanente dar c  unele, în special cea de la Ostrovul Mare-Colonie, avea 
un caracter special. Num rul mare de tipuri ceramice din aceast  locuin  precum i 
mul imea altor tipuri de artefacte sugereaz  o activitate intens . Cantitatea destul de 
mare de oase de animale arat  clar c  respectiva locuin  a fost folosit  o perioad  
mai mare de timp. Din p cate zona locuin ei a fost complet modificat , astfel încât 
nu se va mai putea efectua o cercetare arheologic , singura care ar mai fi putut 
aduce elemente în plus la ceea ce se cunoa te.  
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Pentru a stabili dac  locuin ele culturii Žuto Brdo-Gârla Mare din Oltenia 
aveau o anumit  dispunere/aliniere este necesar  o intens  cercetare a unor a ez ri 
reprezentative pentru aceast  cultur . Din diverse motive acest lucru nu a fost 
posibil pân  acum dar sper c  se vor forma tineri speciali ti care s  fie preocupa i 
de aceast  cultur  i c  cercetarea arheologic  va primi fondurile necesare acestor 
cercet ri. 

Pân  acum au fost cercetate maxim trei locuin e pentru fiecare a ezare, 
unele din ele suprapuse, cum s-a întâmplat la Ostrovul Corbului-Cliuci. Singura 
excep ie o reprezint  sta iunea arheologic  de la Ghidici-Balta arova unde au fost 
descoperite mai multe locuin e. Dar trebuie s  se in  seama c  nu toate locuin ele 
au fost contemporane. Un decalaj cât de mic dintre momentul construc iei lor poate 
da informa ii eronate. Dac  avem morminte ale acestei culturi care au deranjat alte 
morminte ale aceleea i culturi47, este firesc ca i în cazul locuin elor s  func ioneze 
aceea i regul . Sau s  se repete situa ia de la Gârla Mare-Insul , unde peste 
locuin a mai veche a fost construit  una nou .  

În concluzie, modul de organizare al unei a ez ri Žuto Brdo-Gârla Mare 
este pu in cunoscut i nu cred c  trebuie s  tragem concluzii pe baza unor analogii 
cu alte culturi ale acestei perioade. Doar cercet rile viitoare de amploare, vor 
permite strângerea unei documenta ii concludente în acest sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Idem 2006b, p. 69
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