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STUDIU MORFOLOGIC ŞI FUNCŢIONAL AL STRUCTURILOR DE COMBUSTIE
DIN CULTURA GUMELNIŢA

Ana ILIE*

Abstract: This article discusses one of the oldest types of archaeological structures: the fire
installations dating to the Gumelniţa culture. One aspect of the study is the typological classification of
household fire structures based on their use including cooking, lighting or heating. A second approach
highlights other functions such as their symbolic and social roles. For this purpose those discoveries
which may express ritual behaviours linked to fire are inventoried, and some elements of space syntax
are introduced into analysis. The aim is to distinguish which of these installations might have served
domestic/private purposes and which might have served community/public purposes.
Rezumat: Articolul abordează unul din cel mai vechi tipuri de complexe arheologice, şi
anume structurile de combustie, pe palierul cronologic şi în arealul constituit de cultura Gumelniţa. Ne
propunem, pe de-o parte, să realizăm o clasificare tipologică a structurilor de combustie din aşezările
gumelniţene, iar, pe de altă parte, să identificăm rolurile funcţionale ale diferitelor tipuri de structuri.
Pentru aceasta, în cea de-a doua parte articolului sunt inventariate situaţiile care pot indica şi alte
funcţii pe care le pot avea structurile de combustie în afară de cele pragmatice, de gătit, de încălzit,
de iluminat, cum ar fi rolurile simbolice sau sociale. În acest sens, sunt recenzate formele identificate
că pot exprima comportamentele ritualice, după cum, luând seamă la poziţia structurilor de combustie
în planul aşezărilor gumelniţene încercăm să decelăm dacă la nivelul actual de documentare pot fi
schiţate concluzii cu caracter social, structurant, având în vedere rolurile diferenţiate, domestic/privat
– comunitar/public, pe care pot să le deţină în viaţa comunităţilor.
Key words: fire installations; typology; functions; 5th millennium BC; Gumelniţa culture.
Cuvinte cheie: structuri de combustie; tipologie; funcţionalitate; mileniul V î.Hr.; cultura Gumelniţa.
Introducere
Structura de combustie constituie un ansamblu tehnic unde tehnicile de achiziţie ale
materiilor prime, modalităţile constructive şi de funcţionare, precum şi identificarea funcţiilor sale pot
oferi informaţii antropologice, deşi intră în categoria elementelor, alături de locuinţa, hainele,
alimentaţia etc., în care o transformare, o mutaţie în modul de realizare şi utilizare a acestora nu
oglindeşte o modificare în raporturile sociale fundamentale ale unui grup social.
La modul general, structurile de combustie din aşezări sunt asociate împlinirii unor necesităţi
primare, de gătit, încălzit şi iluminat, dar pot fi analizate drept artefacte care deschid porţi spre
surprinderea comportamentelor culturale, fie că acestea sunt codate în modul de a construi şi
materialele utilizate, fie în rolurile care le sunt atribuite, domestice sau comunitare, cu caracter sacru
sau profan.
Pe de altă parte, există, pentru spaţii geografice şi cronologice diferite, soluţii proprii de
amenajare a instalaţiilor de gătit (Planşa I). De exemplu, tipologia structurilor de combustie domestice
din neo-neoliticul şi epoca bronzului Europei Occidentale (Gascó 2002; Lejah 2011; Vaquer et al.
2003) este diferită de ceea ce există în Europa de Sud-Est (Comşa 2000; Prevost-Dermarkar 2002;
Lazarovici şi Lazarovici 2007: 120, 208-217, 223), care a urmat alte tradiţii culturale.
Structurile de combustie domestice au fost considerate încă de la începutul profesionalizării
cercetării arheologice ca fiind uşor de recunoscut şi aparent au fost tratat fără importanţă, după cum
sugerează lipsa detaliilor în economia rapoartele de săpătură sau raritatea studiilor care să prezinte
detaliat sau sintetic această structură arheologică (Andreescu şi Moldoveanu 2011; Comşa 2000;
Frînculeasa 2009: 124-7; Ilie 2015: 73-76; Popovici et al. 2000: 14-18), deşi pot şi trebuie considerate
drept ansambluri unice, cu rol important în înţelegerea ariilor de activităţi specifice dintr-un sit
arheologic. Remarcăm, în acest peisaj sărăcăcios, analizele geo-morfologice asupra unora din
structurile de combustie din siturile de la Borduşani şi Hârşova (Haită 2000, 2001).
_____________
* Complexul Naţional Muzeal ‘Curtea Domnească’ Târgovişte, str. Justiţiei, nr. 7, 130014, Târgovişte, jud. Dâmboviţa,
România; ana_arheo@yahoo.com
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Focalizarea atenţiei pe aceste instalaţii este obiectivată şi de lipsa unor evaluări ale
diversităţii funcţionale sau de dificultăţile de înţelegere şi discernere între diferitele amenajări
interioare; de exemplu, între altare, care din punct de vedere constructiv sunt foarte asemănătoare
instalaţiilor de combustie1.
Tipuri de structuri de combustie în cultura Gumelniţa
Printre criteriile de discriminare ale structurilor de combustie considerăm a fi importante
funcţia şi locul de amplasare a structurii după care urmează cele ce ţin de tehnica constructivă, forma
şi materiale constructive. Selecţia acestor criterii are avantaje şi dezavantaje dar, spre deosebire de
privilegierea criteriului tehnica constructivă, analiza mai multor criterii în mod simultan, permite
observarea rapidă a anomaliilor tipologice.
Din punct de vedere al tehnicilor constructive şi al funcţiei presupuse, locului de amplasare şi
al formei, structurile de combustie din cultura Gumelniţa pot fi diferenţiate în mai multe tipuri2:
Structuri de combustie domestice
În arealul culturii Gumelniţa, spaţiul nord-dunărean, structurile de combustie sunt, de cele
mai multe ori, structuri impresionante, uşor de identificat. În prima categorie, cea a vetrelor şi
cuptoare domestice, domină structurile supraînălţate3.
Atât vetrele cât şi cuptoarele domestice sunt într-o singură categorie pentru că diferenţele,
deşi importante pentru că sunt rezultatul unor sau altor tehnici culinare sau au funcţii distincte, sunt,
uneori, greu de reperat pe teren.
Sunt realizate dintr-o bază din lut amestecat cu alţi constituenţi, peste care este aplicată o
lipitură. De regulă, vetrele prezintă gardină/bordură din lut sau, în cazul cuptoarelor, structură de
rezistenţă din nuiele pentru susţinerea bolţii. Lipitura părţii active şi, eventual, a gardinei sau bolţii,
este realizată din lut curat, ca o singură acţiune sau separate, în cazul refacerii vetrei/suprafeţei
pentru foc/părţii active/suprafaţă mozaicată/plăcuţe de vatră.
Această bază a structurilor de combustie (întâlnită în bibliografie şi sub denumirile de
platformă/miez/nucleu/pat de amenajare), mai joasă (groasă de 10-15 cm), sau mai înaltă (de 30-40
cm), este constituită din lut ars şi nears amestecat, argilă nisipoasă şi cenuşă, lut amestecat cu chirpici
ars, cum sunt anumite situaţii întâlnite în cazul structurilor de combustie din locuinţele nr. 47 şi 49 de
la Hârşova (Haită 2000; Popovici et al. 2000: 18), material reutilizat de tipul chirpiciului ars, cum este
cazul în situl de la Bucşani şi Hârşova (Bem 2001: 167; Popovici et al. 2000: 16) (Planşa III.1, 2),
chirpici şi pietriş, ca în situl de la Vităneşti (Andreescu şi Moldoveanu 2011: 105-6) (Planşele IV şi V).
Diversitatea materialelor este chiar mai mare. Amintim vetre îmbrăcate în lut galben, amestecat cu
nisip, aşezate pe pat de fragmente ceramice, ca la Brăiliţa (Harţuche 2002: 29) sau pe pat de pietre
din calcar, cum sunt cele menţionate în L. 3 de la Căscioarele (Dumitrescu 1965: 227), L. E de la
Geangoeşti (Mihăiescu şi Ilie 2004: 74 ), în aşezarea de la Gumelniţa (Dumitrescu 1925: 39-40), în
locuinţa nr. 1 de la Trestenic (Lăzurcă 1995: 9). Fragmente ceramice şi pietre au fost întâlnite în cazul
vetrei din locuinţa nr. 8 de la Coţatcu4 (Andreescu et al. 2009: 137) (Planşa VI.1), după cum sunt
amintite şi vetre realizate exclusiv din blocuri de şist dispuse vertical – este cazul structurilor C4 şi C25
de la Năvodari5 (Voinea et al. 2013: 94) (Planşa VII).
Din această analiză a materialelor de construcţii şi a tehnicii constructive considerăm că
prezenţa materialelor neomogene – ceramică, calcare, pietre etc., în afară de lut, în nucleul/patul de
amenajare al acestui tip de structuri de combustie, precum şi în nivelurile de refacere ale părţii active,
au rolul de a înmagazina căldura şi apoi de a o elibera treptat, inclusiv după stingerea focului. Din
ancheta şi observaţiile de natură etnografică6, putem preciza că în timp calităţile acestor materiale se
degradează şi sunt necesare refaceri.
Majoritatea structurilor de combustie domestice sunt descrise ca având formă
dreptunghiulară. Unele prezintă dimensiuni considerabile, poate şi datorită numeroaselor refaceri ale
bordurii, părţii active, precum şi uşoarelor deplasări ale amplasamentului.
Sunt menţionate structuri de tip cuptor sau vetre cu gardină joasă sau înaltă, cu laturile de
1,00-1,20 x 0,80-1,00 m, ca cele din locuinţele A, C, E şi F din nivelul doi de la Radovanu (Comşa
2000: 83, 84), de 1,00 x 1,20 m, cum sunt cele din cele şase locuinţe din nivelul inferior de la Măriuţa,
(Şimon şi Paveleţ 2000: 183), cum este în cazul L.G de la Jilava (Rosetti 1932: 9). Majoritatea se
încadrează în aceste dimensiuni (Planşele VIII-XI), după cum sunt şi altele mai mari. De exemplu, cea
din L.2/2004 de la Sultana, care avea una din laturi de 1,8 m (Andreescu et al. 2005: 366) (Planşa XII)
sau C.506 din Sl.49 de la Hârşova, care a avut 3 faze, ultima, cea mai amplă, ajungând la 1,72 x 1,53 m
(Popovici et al. 2000: 18), dar şi mai mari, cum este C.1 în prima fază (Popovici et al. 2000: 15, 16)
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(Planşele XIII şi XIV) sau structura din L.1/SI de la Popeşti, care avea dimensiuni de 1,50 x 1,40 m
(Cioflan 1995: 6) sau la Jilava, L.D (2,00 x 1,50 m) (Rosetti 1932: 9).
Un alt tip de structuri de combustie domestice menţionat bibliografic este cel al vetrelor
neamenajate, simple, de formă circulară, fără gardină, cum este cea din L1/1963 nivelul Gumelniţa B1
(Dumitrescu şi Marinescu-Bîlcu 2001: 114). În alte situaţii sunt menţionate ca fiind de formă ovală, ca cele
trei din nivelul III de la Medgidia, dintre care una are diametrul de 0,90 x 0,70 m (Harţuche şi Bounegru
1997: 33; Haşotti 1997: 79), cea ovală, în aer liber, de la Carcaliu, cu dimensiuni de 1,00 x 0,90 m
(Haşotti 1997: 85; Lăzurcă 1984: 24). Pentru acest tip de structură sunt situaţiile semnalate în siturile
de la Brăiliţa (Harţuche 2002: 31), Lişcoteanca (Harţuche 1987: 14), cu diametre între 0,75 şi 0,40 m,
L.E de la Geangoeşti (Mihăiescu şi Ilie 2004: 75), vatra exterioară de lângă L3, cu diametrul de 1,30 m
de la Teiu (Nania 1967: 13), vatra din L3 de la Ziduri, cu diametrul de 1,15 m (Măndescu 2002: 37) etc.
(Planşa XV).
Amintim, de asemenea, pentru a ilustra diversitatea tipologică, vatra fără gardină din L1 din nivelul
superior de la Şeinoiu, de formă rectangulară, cu colţurile uşor rotunjite şi dimensiuni de 0,90 x 1,00 m
(Şimon şi Parnic 2001: 223).
Din câte cunoaştem în acest moment, în aceeaşi aşezare pot fi utilizate atât vetre de formă
rotundă sau rectangulară, cât şi cuptoare, situaţia fiind menţionată la Brăiliţa (Harţuche 2002: 31);
Carcaliu (Lăzurcă 1984: 24), Căscioarele (Dumitrescu 1965: 227), Lişcoteanca (Harţuche 1987: 14),
Medgidia (Harţuche şi Bounegru 1997: 33) etc.
Un tip particular de structură de combustie este cuptorul în formă de potcoavă. Există două
situri unde sunt menţiuni despre existenţa unor astfel de structuri; la Căscioarele ‘Ostrovel’, în locuinţa
nr. 1 (Dumitrescu 1965) şi la Aldeni (Ştefan şi Comşa 1957). Nu există prea multe detalii constructive,
deşi ar fi fost utile. Acest tip de instalaţie este indicat drept excepţie la Căscioarele iar la Aldeni sunt
amintite într-o locuinţă plasată în zona de sud a aşezării, două astfel de structuri. Informaţia a fost
consemnată datorită faptului că ‘vatra’ de tip potcoavă din capătul de nord al locuinţei, cu gardina
înaltă de 15 cm, a fost descoperită răsturnată - cu talpa în sus.
Credem că, în fapt, sunt structuri şi situaţii diferite: la Căscioarele poate fi un cuptor de tip
potcoavă sau de tip Ariuşd, aparent mai răspândit în arealul culturii contemporane Cucuteni
(Lazarovici şi Lazarovici 2007: 224-5) şi interpretat drept structură simplă de copt ceramica (Comşa
1980: 25) iar vetrele de tip potcoavă de la Aldeni sunt vetre cu gardina întreruptă (Planşa I.5).
O altă categorie de structuri de combustie, în afară de cele descrise mai sus, dar întâlnite tot în
cadrul aşezărilor, sunt structurile de combustie asociate coacerii ceramicii sau cu alte funcţii economice.
De regulă, aceste structuri se consideră a fi fost realizate în negativ (săpate).
Anumite structuri de tip groapă de dimensiuni mari au fost interpretate drept cuptoare de
ars ceramica. Este cazul unei amenajări din nivele ocupaţionale gumelniţene din sectorul necropolei
gumelniţene de la Boian – Vărăşti. Această ultimă structură a fost descrisă ca apărând într-o masă de
pământ galben, mărginit de o dungă circulară de culoare roşie. Vatra cuptorului, rotundă, era făţuită
pe toată suprafaţa şi avea dimensiunile de 1,20 x 1,45 m. ‘Malul’ cuptorului ar fi fost boltit, păstrat în
elevaţie pe o înălţime de 0,15-0,20 m. În interiorul acestei structuri au fost descoperite materiale
ceramice gumelniţene, dar nu se specifică dacă erau sau nu deformate de foc (Comşa 1959: 130-1)
(Planşa XVI.5). Prin analogie cu una dintre cele două structuri de tip groapă, cu un diametru de circa
1 m şi adâncime de până la 1,65 m, din nivelul inferior de la Aldeni, în care au fost descoperite mai
multe vase întregi şi întregibile – borcane, pahare, vase mici cilindrice, vase piriforme – din pastă fină
sau grosieră, aşezate cu gura în jos (Ştefan şi Comşa 1957: 93), a fost propusă această funcţionalitate
de cuptor pentru ars ceramica.
O altă descoperire de tip groapă care ar fi putut fi utilizată drept cuptor, dar de dimensiuni
mult mai mici, cu diametrul de 1,00 x 0,90 m şi 0,35-040 m adâncime, a fost semnalată în aşezarea
de la Mălăieştii de Jos (Frînculeasa et al. 2012: 16) (Planşa XVI.3 ) sau în L3/nivel I de la Morteni
(Diaconescu 1979: 102).
În cuprinsul sitului de pe terasa de la Radovanu ‘Muscalu’, în nivelul 4 (primul), în zona de sudvest faţă de arealul destinat locuinţelor, se menţionează a fi fost descoperită o structură adâncită,
interpretată şi aceasta drept cuptor de ars ceramica. Structura era formată dintr-o groapă tronconică,
având circa 0,50 m adâncime şi diametrul de peste 1,50 m. Malurile gropii erau puţin boltite şi destul de
înroşite de foc. Fundul gropii era neted, făţuit şi prezenta un aspect mozaicat, sugestivă fiind compararea,
de către autor, a acestui aspect cu suprafaţa unei vetre folosită îndelung (Comşa 1980: 25, 26).
În situl de la Morteni (Diaconescu 1979: 102-3), în nivel II, Gumelniţa B1, în zona centrală a
aşezării, au fost identificate două structuri, considerate cuptoare cu două încăperi (nr. 2 şi 3), unde
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gropile, focarele, de formă circulară, ce aveau diametre de 1,80-2,10 m şi adâncimi de 1-1,20 m, au
fost lutuite şi arse, şi ar fi adăpostit, cuptorul nr. 2 o cantitate mare de oase de animale şi seminţe
carbonizat şi, cuptorul nr. 3, 150 kg de mei putrezit. Calotele circulare, boltite, ar fi suprapus parţial
sau în întregime focarele; sunt descrise ca având diametre de 1,20-1,40 m, şi având chiar şi refaceri.
În afară de aceste cazuri, amintim şi varianta de cuptor (de ars ceramică) de la Jilava. Este
descris ca o groapă de formă tronconică, cu pereţii şi vatra puternic arse (nu sunt menţionate
dimensiunile structurii), care în centru păstra un prag din pământ, înalt de 30 cm şi larg de 15-20 cm,
al cărui rol era de a separa ansamblul în două camere. În fiecare cameră a fost descoperit câte un vas
intact. S-a precizat că ar fi avut o singură gură de alimentare (Comşa 1976: 115).
O altă variantă este cuptorul cercetat în tell - ul de la Sultana, în S. IV/1976, considerat
inedit în aşezările gumelniţene. De dimensiuni impresionante (lungime 2,20 m, lăţime 1,40 m şi
înălţime păstrată 0,70 m), în forma literei ‘U’, cu deschiderea orientată spre sud, este descris ca având
două compartimente. Camera sudică, reprezentând cca. 2/3 din instalaţie, îngrijit lutuită, a fost
separată de camera nordică de un perete înalt de cca. 0,50 m, mai gros la mijloc pentru a crea bază
pentru a suporta doi stâlpi de susţinere a bolţii, a căror urmă se păstra în negativ. Peretele separator
prezenta orificii spre margine, cu diametre de 3-4 cm. În cea de-a doua cameră, mai puţin adâncă, cu
0,10-0,15 m, a fost descoperită cenuşă, pereţii erau înnegriţi de fum iar în zona de nord avea orificiul
de evacuare a cenuşii. Bolta a fost susţinută de un schelet de nuiele groase de lemn care se închidea
în zona centrală, unde erau cei doi stâlpi (Ignat 2018: 38-39). Deşi nu au fost emise ipoteze asupra
utilizării acestei structuri, considerăm că ar putea fi o structură de copt ceramica.
Aceste ultime descrieri de instalaţii, cele de la Jilava, Morteni şi Sultana ar putea corespunde
unor forme de cuptoare complexe de olărie, cu una sau două camere suprapuse (Alaiba 2007: 116-47),
deşi nu sunt menţionate în toate cazurile fragmente ale grătarului7. Restul structurilor putând fi
cuptoare tip ‘tandyr’ (Alaiba 2007: 123-4, pl. 49.2b) sau cuptoare de olărie simple sau cu o singură
cameră (Comşa 1981: 228; Lazarovici şi Lazarovici, 2007: 224-5).
Un cuptor adâncit este C 12 din pridvorul L.9 de la Bucşani (Planşa XVII) Este o groapă cu
diametrul de cca. 0,60 m şi 0,70 m adâncime, lipită la interior şi prevăzută cu boltă, interpretată ca
având funcţie domestică (Bem 2001: 164-7), reinterpretat ca posibilă structură de redus minereu de
cupru (Ilie şi Neaga 2010: 84).
Structuri de combustie ce prezintă amenajări speciale
Structurile de combustie care prezintă amenajări speciale au fost considerate, în unele
cazuri, drept altare. Din analiza informaţiilor existente în publicaţii par să fie atât la interiorul
locuinţelor cât şi la exteriorul lor. Numărul acestor complexe arheologice este redus, structurile nu au
fost sau nu au putut fi întotdeauna documentate grafic şi fotografic, ceea ce ne determină să
recurgem la descrierea situaţiilor.
Din această categorie a structurilor de combustie speciale aflate la interiorul locuinţelor, le
descriem pe cele care au fost cercetate în situl de la Sultana.
Într-una din locuinţele surprinse pe traseul S. IX/1982 a fost descoperit un tezaur depus întrun cuptor, considerat iniţial cuptor de ars ceramică, aflat la o distanţă de cca. 3,50 m spre sud de
ceea ce fusese identificat anterior drept locuinţă de olar (Hălcescu 1995: 11). Mult mai târziu, cuptorul a
fost reconsiderat şi definit drept vatră de cult, iar casa, datorită inventarului (Andreescu şi Popa 2003: 64-66),
locuinţă-altar (Șerbănescu 1997). Despre acest cuptor nu sunt publicate alte informaţii.
Cel de-a doua situaţie a fost consemnată ca urmare a noilor săpături. În zona de sud-vest a
tell - ului, chiar în marginea sa, într-o zonă mai înaltă decât restul aşezării a fost cercetată o locuinţă
bicamerală (L2/2004). Într-una dintre camere a fost descoperită o structură de combustie, considerată
vatră de formă dreptunghiulară (L: 1,80 x h: 1 m), în mare parte distrusă, alunecată de pe un
postament sau soclu, care ar fi avut trei faze constructive. În etapele de refacere, miezul de pământ
din prima fază ar fi fost ‘îmbrăcat’ cu plăci de lut groase de circa 2-4 cm. Interesant este menţionarea
prezenţei pe colţul de sud-vest a structurii de combustie a unui tub din lut cu diametrul de 18 cm, care
cu ocazia ultimei refaceri ajunge la 25 de cm diametru, şi care ar fi fost legat direct de plăcuţele de
vatră. Datorită faptului că sub structura de combustie se aflau dărâmături ale pereţilor arşi şi un vas
situat pe podea s-a considerat că este posibil ca aceasta să fi fost descoperită răsturnată. Interesantă
ni se pare şi menţiunea că lângă vatră au fost descoperite mai multe bucăţi de lut care făceau parte,
posibil din construcţia vetrei. Unele dintre bucăţile de lut sugerau un fel de platou sau poliţă cu
suprafaţa făţuită şi marginile uşor ridicate. Deasupra şi printre resturile vetrei au fost descoperite două
pietre mari, probabil râşniţe (Andreescu şi Lazăr 2008: 59-60; Ignat 2018: 43) (Planşa XII.2).
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Prezenţa poliţei şi a pietrelor ne aminteşte de o situaţie semnalată la Pietrele ‘Gorgana’, într-o
locuinţă cu inventar excepţional atribuită etapei Gumelniţa A2, surprinsă în săpăturile vechi, în zona
central-estică a sitului. Din punct de vedere constructiv, este o locuinţă de plan pătrat (5,25 x 5,25 m),
ce prezintă mai multe amenajări interioare: în colţul de nord-est, în partea dreaptă, opus intrării,
aproape lipită de peretele nordic şi la cca. 40 cm distanţă de peretele estic, este publicată o vatră
dreptunghiulară cu gardină înaltă (1,25 x 1,00 x 0,40+0,20 m), iar în stânga vetrei o groapă
menajeră. Mai sunt amintite încă două amenajări interioare: un postament din lut (1 x 0,40 x 0,10 m)
şi o laviţă sau bancă de formă pătrată (1,25 x 1,25 x 0,70 m), aflată lângă vatră (Berciu 1956: 507-8),
interpretat ca un eventual cuptor domestic (Comşa 2000: 229) (Planşa XII.1).
În cazul vetrei sunt menţionate mai multe refaceri legate de refacerea podelei, precum şi
anumite detalii constructive: în treimea sudică, sprijinită pe gardină, o placă de lut cu deschidere de
formă circulară, considerată a fi fost folosită pentru aşezarea vaselor pentru gătit (?), precum şi
prezenţa în interiorul structurii a patru pietre de râu, din care una cu o lungime de 0,60 m. Vatra se
menţionează că ar fi avut deschidere spre est8, unde lipsea parapetul şi era amplasată o piatră. Pe
vatră au fost descoperite un suport pentru frigare, oase calcinate, cărbuni, multă cenuşă şi fragmente
ceramice (Berciu 1956: 508).
Aceste structuri, dar mai cu seamă cea din L2/2004-2006 de la Sultana, ne amintesc de
cuptorul cu horn din seria de trei cuptoare descoperite în aşezarea de la Ariuşd în campania din anul
1976, considerate cuptoare de ars ceramică (Szekely 1996: 218-9).
În această categorie a structurilor de combustie cu amenajări speciale par să fie mesele-altar
din L.11 de la Hârşova, pentru că, cu excepţia amenajărilor speciale – soclu, cutii, gropi – analiza
comparată a profilelor structurilor de combustie din aceeaşi aşezare cu cea a primei mesei-altar din
L.11 sugerează că din punct de vedere constructiv sunt identice (Planşele III.1, 3, XIV şi XVIII).
În secţiunea B din tell - ul de la Hârşova, situată în zona de sud-estică a acestuia, a fost cercetată
în anul 1990 o construcţie (L.11) care datorită amenajărilor interioare a fost interpretată drept locuinţăsanctuar (Haşotti 1997: 80), posibil casă comunitară, asemenea locuinţei 1/1964 de la Căscioarele,
locuinţei din nivelul III de la Pietrele, locuinţei 2 din nivel 14 de la Tangâru (Ilie 2015: 116-25).
Sanctuarul de la Hârşova a fost surprins parţial (circa 20 mp) şi atribuit unei secvenţe de
locuire Gumelniţa A2. Construcţia a avut o evoluţie îndelungată, având în vedere realizarea în timp a
celei de-a doua mese-altar, precum şi refacerile acestora. Prima masă-altar (1,30/1,40 x 1,20 m) a
fost ridicată în colţul de nord-vest al construcţiei şi prezenta o orientare nord-sud. În colţul de sud-est
se afla un soclu (cu diametrul de 28 cm şi înălţimea păstrată de 5 cm). În mijlocul soclului era înfipt
un băţ(?) cu diametrul de 3 cm. Acest soclu a fost refăcut şi înălţat cu încă 5 cm. Pe acesta ar fi fost
un idol de mari dimensiuni din care s-a păstrat doar capul. Pe latura de sud a mesei-altar, într-o zonă
mai îngustă, se afla o cavitate (cu diametrul de cca. 30 cm şi adâncă de 30 cm), considerată a fi
suport pentru vasele de ofrandă. Într-o etapă ulterioară, este refăcută această primă masă-altar
(1,70/1,10 x 1,00 x 0,45 m) şi la 2 m sud-est de această structură este construită o a doua de acelaşi
fel (1,10 x 0,60 x 0,20-0,30 m), orientată nord-vest – sud-est. Şi această structură prezenta în zona
centrală o cavitate (cu diametrul de 15 cm şi adâncimea de 12 cm), interpretată a fi fost utilizată
pentru depunerea ofrandelor, iar în marginea de sud-est o casetă din lut (0,60 x 0,55 x 0,23 m) care
ar fi fost utilizată pentru depunerea resturilor de cremaţiune. Această amenajare ar fi avut două faze
constructive şi mai multe refaceri (Haşotti 1997:80-81) (Planşa XVIII).
Spre deosebire de structurile-altar interioare, oarecum mai frecvente dar şi mai variate ca
modalitate constructivă, există o singură semnalare a unei structuri cultice care implică manipularea
focului, considerată a fi la exteriorul locuinţelor.
Este cazul ‘altarului în aer liber’ de la Vităneşti (Andreescu, Mirea şi Apope 2003: 78). În
apropierea L3/1995, a fost descoperită o structură (C.1/1995), afectată de lucrările agricole, care
prezenta o orientare est-vest. Era alcătuită din două plăci de chirpici paralele aflate la o distanţă una de
cealaltă de 80 cm. Prima placă (80 x 35 cm) prezintă la bază un fel de talpă. Placa a suferit numeroase
lutuieli pe partea interioară, dar şi pe cea exterioară. A doua placă era formată din două elemente care
se îmbinau. În spaţiul dintre cele două plăci verticale s-au descoperit bucăţi de chirpici dintr-un blat de
formă circulară, cu marginea uşor ridicată, pe care erau aşezate un scăunel din lut, o placă de lut cu
impresiuni, de 10 cm diametru, precum şi o bucată de lut de forma unui corn. După îndepărtarea
resturilor căzute ale structurii şi ale obiectelor, în spaţiul delimitat de cele două plăci a fost găsit un
nivel de cenuşă şi cărbune, gros de circa 10 cm. În spatele plăcilor, spre vest, a fost evidenţiată o
şănţuire care mărginea această structură, iar spre est au fost descoperite două zone pigmentate cu
chirpici, lentile de arsură şi cenuşă. În apropiere, la sud de complex, a fost cercetată o vatră.
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Descrierea acestei structuri ne aminteşte de cuptorul din L.2/2004-2006 de la Sultana,
delimitat de plăci de lut (Andreescu şi Lazăr 2008: 59) sau de structura de combustie Cx. 880 din
locuinţa 58 de la Hârşova (inedit).
Rolurile sociale ale structurilor de combustie cu caracter domestic
Structurile de combustie cu caracter domestic sunt indisolubil legate de gătit, iluminat,
încălzit, dar fără îndoială, au ataşate şi valori simbolice.
În afară de structurile de combustie care prezintă amenajări speciale, puţine la număr, şi de
obicei considerate a face parte din locuinţe-sanctuar, sunt întâlnite şi alte situaţii arheologice care
demonstrează investirea acestor artefacte cu rol simbolic. Aceste situaţii speciale, întâlnite în cazul
structurilor de combustie domestice, comune din punct de vedere constructiv, sunt depunerea de
obiecte care atestă ritualuri de consacrare şi refondare. O altă formă de manifestare a ritului de
fondare poate fi considerat comportamentul de rezervare a spaţiului destinat amplasării structurii de
combustie, în momentul conceperii şi ridicării casei. Caracterul special al unei structuri faţă de altele,
sau măcar al unor secvenţe speciale din viaţa unei structuri de combustie, ar putea fi marcat de
urmele de pictură sesizate în anumite cazuri sau chiar de acţiunile de desacralizarea a acestor
instalaţii. Un alt domeniu de manifestare a acestor comunităţi, care să sugereze rolul simbolic al
cuptoarelor, este cel al plasticii: realizarea structurilor de combustie, în miniatură, în lut ars, ca piese
individuale sau reprezentarea lor în ansambluri compozite, în aşa numitele machete de sanctuaredeschise (Ilie 2015: 83-93; Lazarovici şi Lazarovici 2007: 138-45).
Consacrarea structurilor de combustie prin depunerea de obiecte a fost semnalată în siturile de
la Hârşova, Bucşani, Pietrele şi Vităneşti. Astfel, este publicată, între nivelurile de refacere ale structurii
de combustie din L.49 de la Hârşova, o groapă unde a fost depuse astragale (Popovici et al. 2000: 18).
În afară de această situaţie, sunt cazuri, tot în situl de la Hârşova, când în nucleul unor structuri
de combustie situate în camerele mari ale unor locuinţe din suprafaţa B au fost descoperite vase
(Ilie 2015: 115).
Dar pentru cultura Gumelniţa gama de obiecte depuse este mult mai variată. La Bucşani, în
locuinţa 9 din nivelul Gumelniţa B1, în cazul structurii de combustie din pridvor (cuptor de formă
specială cu două faze de refacere) a fost sesizată o depunere intenţionată, din momentul amenajării
gropii cuptorului, ce constă în 2 astragale de oaie lustruite, un fragment de lamă de silex şi o piesă din
lut, probabil o statuetă antropomorfă lucrată schematic; situaţia a fost repetată cu ocazia refacerii
părţii active, în patul de refacere fiind descoperite un saltaleone de aur şi un fragment de lemn ars
(15 x 12 x 21 cm) (Bem 2001: 164-5) (Planşa XVII). Consacrarea structurilor de combustie pare a fi
regula, nu excepţia, în acest sit iar obiectele sunt diverse (Bem et al. 2002; Bem şi Radu 2007: 32).
Pe lângă aceste situaţii, sunt semnalate depunerea unui topor de silex într-una din structurile
de combustie domestice de la Pietrele (Klimscha 2011: 8) sau a unui mic pandantiv tubular din aur la
Sultana (Oanţă-Marghitu 2013: 42).
Practica de consacrare a structurilor de combustie este întâlnită şi în aşezările cucuteniene
(Frînculeasa 2006: 30-32; Lazarovici şi Lazarovici 2007: 180; Monah et al. 1982: 9; Preoteasa 2013;
Scarlat 2006: 137) dar şi în mediul sălcuţean. De exemplu, în aşezarea fortificată de la Valea Anilor,
jud. Mehedinţi, sub vetre sau pe astfel de structuri semnalate în locuinţe din nivelul II, atribuit culturii
Sălcuţa IIb, sunt menţionate vase modelate fără buză sau aşezate cu gura în jos (Stângă 1989: 28-30).
Urmărirea situaţiilor în care structurile de combustie sunt adâncite faţă de nivelul de călcare
(podea) sau sunt construite pe podea ţine de comportamentul constructiv, dar în egală măsură poate
consemna şi gestul de rezervare a spaţiului în vederea realizării structurii de combustie. Astfel de
cazuri sunt semnalate la Măriuţa (Parnic, Păun şi Ilie 2004), Hârşova – C.636 din L.48 (inedit),
Căscioarele (L.3) (V. Dumitrescu 1965: 223), Coţatcu (L.8) (Andreescu et al. 2009: 137), Radovanu
(Comşa 2000: 228). Intenţionalitatea acestor situaţiilor ar fi încă un argument pentru un cult al focului
în mediul gumelniţean, susţinut de diversitatea riturilor legate de structurile de combustie.
Astfel, amintim şi referinţa, destul de ambiguă, la vatra din locuinţa 9 de la Borduşani.
Aceasta ar fi fost construită într-un spaţiu rectangular, rezervat, într-o groapă, lipită cu un strat de lut
de 4-6 cm, în care erau amplasaţi şi doi stâlpi de coloană îmbrăcaţi în lut. Vatra a suferit 18 lipituri şi
refaceri iar pe suprafaţa nivelului 5 au fost observate urme de pictură cu roşu (Marinescu-Bîlcu 2000).
În ceea ce priveşte intenţionalitatea intervenţiilor ulterioare abandonului locuinţei al căror
scop ar fi desacralizarea structurilor de combustie este dificil de interceptat, având în vedere unele din
comportamentele specifice gumelniţenilor – construirea locuinţelor într-un spaţiu limitat, ceea ce
presupune săparea şanţurilor de fundaţie în nivelurile anteriore sau îndepărtarea de material, precum
şi procesele postdepoziţionale – degradări pedogenetice, activităţile agricole moderne etc.
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Cu toate acestea, în bibliografie sunt semnalate intervenţii ulterioare abandonului locuinţei,
marcate prin îndepărtare de material, busculare a podelelor locuinţei sau structurilor de combustie9, a
căror caracter, intenţionat sau nu, rămâne de urmărit.
Un alt aspect interesant de urmărit am considerat a fi locaţia structurilor de combustie, la
exteriorul sau în interiorul caselor. Este un detaliu pe care îl considerăm important pentru înţelegerea
anumitor aspecte ale modului de organizare a vieţii sociale şi rituale în cadrul privat, cu referire la
controlul social sau restricţiilor presupuse a fi existat şi manifestate şi în cadrul casei şi aşezării, ce ţin
seamă de categorii de vârstă, sex şi experienţă sau la nivel colectiv, ce poate implică întreaga comunitate
sau doar grupuri înrudite. În acelaşi timp, înţelegerea funcţiilor diferitelor amenajări interioare poate duce
la identificarea spaţiilor destinate unor activităţi specifice şi dezvoltarea unor analize de înţelegere a
comportamentelor sociale, codate constructiv şi înţelegerea comportamentelor ocupaţionale.
Pentru cultura Gumelniţa se acceptă faptul că în fiecare locuinţă exista măcar o structură de
combustie, ca atare pregătirea cinei era un proces organizat la nivel individual, familial (Ilie 2015: 132-5)
deşi, pentru a nuanţa situaţia, amintim că în siturile de la Hârşova şi Borduşani sunt documentate
locuinţe cu două-trei camere, în fiecare existând structuri de combustie, de regulă cuptoare,
dar camerele au funcţii diferite şi foarte probabil şi rolurile structurilor de combustie sunt diferite
(Popovici et al. 2005).
Instalaţiile considerate a fi fost la exteriorul caselor deşi nu prezintă diferenţe constructive
majore faţă de cele interioare, pot marca zonele de desfăşurare a activităţilor publice şi eventual,
comunitare. Sunt semnalate vetre exterioare în nivelul superior de la Lişcoteanca ‘Movila Olarului’
(Harţuche, 1987) sau a celui de la Căscioarele – Ostrovel (Dumitrescu 1965), în nivelurile superioare
de la Vităneşti (Andreescu şi Moldoveanu 2011) şi Bucşani (Bem 2007). Amintim şi situaţia din
aşezarea de la Carcaliu, unde este consemnată o singură structură de tip cuptor, la exteriorul L.5
(Lăzurcă 1984) etc.
Din perspectiva modului de organizare a spaţiului familial, dacă acceptăm ideea că machetele
miniaturale sunt o formă de codare idealizantă/sacralizantă a spaţiului domestic, analiza machetei
sanctuar de la Ovčarovo (Todorova 1982: fig.24) permite sesizarea faptului că structura de combustie
este amplasată pe peretele lateral din partea dreaptă a intrării. Am încercat să urmărim acest mod de
organizare a spaţiului interior la nivelul documentaţiei arheologice şi o astfel de situaţie este clar
exprimată în siturile de la Hârşova şi Borduşani, aceeaşi situaţie fiind semnalată şi la Năvodari, L.9 de la
Bucşani ‘Pod’, Şeinoiu, dar nu este exclusivă ca mod de organizare a spaţiului privat.
În fapt, documentat arheologic constatăm o diversitate a localizării vetrelor şi cuptoarelor
domestice; structurile sunt adosate pereţilor, fie celor laterali, fie celor opuşi intrării, dar sunt
semnalări ale unor cazuri când acestea sunt amplasate în zona centrală a locuinţei, cum este situaţia
locuinţei 2 de la Măriuţa (Parnic şi Chiriac 2001), P06F336 de la Pietrele (Vulpe et al. 2007) etc. Este
un aspect care, alături de alte elemente fixe – intrare, laviţă, ar putea permite înţelegerea modului de
structurare şi organizare a spaţiului interior şi circumscrierea ariilor de activităţi specifice.
În ceea ce priveşte diferenţele dintre vetre şi cuptoare, ca posibilitate de marcarea a unor
diferenţe sociale, funcţionale, nu am obţinut rezultate, deşi am încercat să urmărim dacă există
aşezări unde sunt precizate doar un tip şi nu altul, plecând de la constatarea că la Brăiliţa sau
Lişcoteanca ‘Movila Olarului’ sunt menţionate numai vetre. Dar acest lucru ar putea fi datorat unui
stadiu al cercetării.
În cazul cuptoarelor cu funcţie economică remarcăm situaţii de plasare a acestora la periferia
aşezării (Jilava) deşi mai frecvente sunt situaţiile prezenţei acestora în aşezare (Boian - Vărăşti,
Mălăieştii de Jos, Morteni, Radovanu ‘Muscalu’) sau chiar în locuinţe (Bucşani, Sultana).
Concluzii
Din analiza sintetică a structurilor de combustie din cultura Gumelniţa, constatăm o diversitate
tipologică intrinsecă, în cadrul categoriilor structuri de combustie domestice şi a celor de copt ceramica şi
o posibilă utilizare complexă, secvenţială a cuptoarelor, îndeplinind atât funcţii domestice, cât şi de
producţie specializată, cum ar fi coacerea ceramicii sau prelucrarea minereului de cupru.
Această idee, a utilizării cuptoarelor din cadrul locuinţelor gumelniţene în activităţi
productive, cum este arderea ceramicii, ar putea explica dimensiunile impresionate ale unora din
aceste instalaţii, precum şi frecvenţa refacerilor prin mutare de amplasament sau simple refaceri, deşi
acestea pot marca, în cazul structurilor domestice, durata de viaţă a locuinţei.
Ce exprimă diversitatea tipologică şi de localizare care pare a fi prezentă în cadrul acestei
categorii de artefacte? Se manifestă ca tradiţie locală, ca particularitatea în cadrul unui sit, zonal, are
relevantă cronologic, servesc unor activităţi diferite, au roluri sociale diferite? Instalaţiile de foc cu
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caracter special, considerate altare, servesc exclusiv funcţia rituală? Toate aceste întrebări îşi vor găsi
răspunsul şi prin acumularea şi publicarea de informaţii oferite în urma cercetărilor arheologice.
Exista structură de combustie în fiecare locuinţă? Sunt mai multe structuri de combustie în
cazul locuinţelor, sunt construcţii tip case fără structuri de combustie, există astfel de structuri în
spaţiul dintre case, aşa numitele vetre şi cuptoare exterioare.
Analiza atentă, cumulativă a situaţiilor permite inferenţe asupra modului specific de
organizare a activităţii de gătit şi partajare a hranei la nivel de unitate rezidenţială, de regulă
acceptată ca fiind familia, de segregare a rolurilor deţinute de structurile de combustie, în cazul
locuinţelor cu mai multe astfel de instalaţii, a modului de organizare a unor activităţi comunitare etc.
(Ilie 2015: 79-83 ).
O altă direcţie de cercetare în studiul structurilor de combustie este cea a utilizării acestora.
În cercetarea autohtonă observaţii asupra acestui aspect sunt rare, iar acestea sugerează folosirea
circumstanţială a suprafeţelor active ale vetrelor în coacerea grânelor (Popovici şi Ryalland 1996: 32).
De asemenea, dintre tehnicile de pregătire a alimentelor enumerăm fierberea diverselor specii de grâu
sau secară, leguminoaselor, dovedită de aspectul cariat al cerealelor din unele probele din siturile de
la Bălăneasa, Poduri, locuinţa 33, Teiu, Vlădiceasca (Cârciumaru 1996: 103, 119, 128, 139, 169, 174),
coacerea, în cazul turtelor de cereale (Monah 2002: 89). Fierberea cerealelor şi oleaginoaselor şi a
diferitelor tipuri de cărnuri era realizată în oale şi castroane, dovedite de resturile carbonizate sau
rezidiurile alimentare observate în cursul studiului loturilor ceramice, deşi există şi alte tehnici de
fierbere (Van As, Jacobs şi Thissen 2005). Prezenţa unor suporţi pentru susţinerea frigăruilor, cum
sunt cele menţionate în situl de la Pietrele (Berciu 1956: 508), atestă o altă tehnică de preparare a
cărnii, foarte probabil utilizată şi pentru gătirea resurselor acvatice, peştele şi scoicile.
Aspectele evidenţiate în acest studiu atrag atenţia asupra diversităţii instalaţiilor de foc din
cadrul aşezărilor gumelniţene, dar şi asupra unor direcţii de analiză care îşi aşteaptă întreprinzătorii.
Note
1

Acest studiu a fost prezentat public cu ocazia celui de al treilea simpozion al Muzeului Judeţean
‘Teohari Antonescu’ Giurgiu (28.11.2012), a cărui tematică a fost Terminologia siturilor şi structurilor
arheologice. Cu această ocazie propuneam înlocuirea termenilor de ‘̀cuptor’ şi ‘vatră’, cu cel generic,
structură de combustie. Raţionamentul care a stat la baza acestui lucru a fost impus de dificultăţile în
diferenţierea lor în teren. Pe de altă parte, experienţa de teren sugerează că o astfel de structură
poate fi refăcută pe parcursul vieţii sale, ceea ce implică o schimbare parţială a amplasamentului, dar
şi a modalităţilor constructive, alternând de la structură cu boltă (cuptor), la cea simplă (vatră). De
altfel, în Dicţionarul explicativ al limbii române, termenul de vatră desemnează atât platforma înaltă
din tindele olteneşti, utilizate pentru a pregăti mâncarea, cât şi partea plană din interiorul cuptorului,
iar, în literatura de specialitate cei doi termeni au fost utilizaţi, de-a lungul timpului, fără precizie în
ceea ce priveşte conţinutul.
2.

În acest demers tipologic am încercat să discernem între informaţiile obţinute în ultimul timp şi cele
de la începuturile cercetării, reevaluările dovedind, de fiecare dată, că înţelegerea şi descrierea acestor
structuri au evoluat în timp. Este cazul siturilor de la Căscioarele sau Gumelniţa, apoi de cercetările de
la Jilava, sau de schimbarea tehnicilor de săpătură din situl de la Hârşova, după anul 1993. Un alt
aspect care considerăm că ar putea afecta tipologia este lipsa susţinerii grafice şi fotografice care să
dubleze o documentare analitică, scriptică detaliată, şi aceasta săracă, cu atât mai mult cu cât exista
situri unde lectura acestor structuri poate fi îngreunată de degradări pedogenetice (Planşa II),
bulversări intenţionate, sistematice ale acestor structuri, sau accidentale, rezultat al altor activităţi
constructive ulterioare.
3.

Tipurile de structuri din arealul nord-durărean al vastului ansamblu eneolitic Gumelniţa - Karanovo
VI au fost racordate la tipologia existentă pentru zona egeeană şi balcanică (Prevost-Denmarkar
2002). Conform acestei tipologii, în această zonă sunt întâlnite vetre simple neamenajate sau cu
gardină (‘foyers à plat simple ou aménajés’), vetre săpate, simple sau în groapă (‘foyers creusés en
cuvette ou en fosse’) şi vetre supra-înălţate (‘foyers surélevés/foyers autels’), fie ca este cazul celor cu
pat de amenajare (‘fisex sur une plat-forme’), fie mobile (‘foyer tripodes’).
4.

Considerăm că, de fapt, structura din locuinţa nr. 8, publicată drept vatră, este mai degrabă o
structură de stocare, de tipul cutiilor (Ilie 2015: 78) (Planşa V.2).
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5.

Astfel de structuri de combustie cu gardina din piatră sunt întâlnite şi în niveluri de locuire Boian, ca
la Pietrele (Hansen et al. 2016) sau Hârşova (Popovici et al. 2016).
6.

Informatorul a fost Bogatu Ilinca, bunica mea, din satul Berezeni, jud. Vaslui, care de-a lungul vieţii
a construit diverse instalaţii de foc de tip: cuptoare cotlonite, sobe, cuptoare de pâine, cuptoare cu
rolă şi plită, pentru ea şi pentru vecinele ei. Durata de timp scursă între reparaţii este impusă de
calitatea lucrării şi a materialelor de reverberaţie şi variază între trei şi şapte ani.
7.

Lipsa sau raritatea plăcilor de lut perforate provenind de la cuptoarele de olărit cu camere
suprapuse, semnalate în arealul gumelniţean doar la Brăiliţa şi Stoicani (Voinea 2005: 33), marchează
utilizarea altor tipuri de cuptoare de olărie.
8.

O dată este menţionată această deschidere spre est, deci spre perete, unde ar fi fost şi o gaură în
perete de evacuare a fumului, mai jos este menţionată această deschidere spre laviţă, deci spre sud
(Berciu 1956: 508).
9.

Situaţiile în care structuri de combustie au fost descoperite răsturnate, ca în siturile de la Aldeni
(Ştefan şi Comşa 1957), Sultana (Andreescu şi Lazăr 2008), Vităneşti (Andreescu, Mirea şi Apope 2003),
poate insera posibilitatea unei intenţionalităţi, cu atât mai mult cu cât în ultimul timp sunt
documentate bulversări intenţionate în cazul podelelor (Bem et al. 2001; Popovici et al. 2005, 2016).
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Planşa I. 1, 2. Structuri adâncite cu pietre pentru încălzit de epocă eneolitică, de la Gaillon şi
Mazière en Mauges (Franţa) (după Prost et al. 2011: fig. 13; Lejay 2011: fig. 64); 3, 4. Cuptoare şi
vetre de epocă neolitică, din locuinţele 80 şi 97 de la Çatalhöyük (Turcia) (după Hodder şi Farid 2011:
fig. 36, 20); 5-7. Vatră în formă de potcoavă, groapă pentru încălzit şi trepied din epoca bronzului, din
tell - ul Arbid (Siria) (după Smogorzewska 2012: fig. 13, 16, 21).
1, 2 Neolithic fire installation with heated stones from the sites of Gaillon and Mazière en Mauges
(France) (after Prost et al. 2011: fig. 13; Lejay 2011: fig. 64); 3, 4 Neolithic ovens and hearths from
buildings 80 and 97 from Çatalhöyük (Turkey) (after Hodder şi Farid 2011: fig. 36, 20); 5-7. Bronze
Age horseshoe shaped hearth, heating pit and props from tell-Arbid (Syria) (after Smogorzewska
2012: fig. 13, 16, 21).
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Planşa II. Structuri de combustie degradate din situl de la Măriuţa (după Parnic şi Chiriac 2001: pl. 1;
Parnic, Chiriac şi Marinescu-Bîlcu 2003; Parnic, Păun şi Ilie 2004).
Damaged fire installations from Măriuţa site (after Parnic şi Chiriac 2001: pl. 1; Parnic, Chiriac şi
Marinescu-Bîlcu 2003; Parnic, Păun şi Ilie 2004).

Studiu morfologic şi funcţional al structurilor de combustie din cultura Gumelniţa

221

Planşa III. Secţiuni prin structurile de combustie de la Hârşova: 1. C.506 (profil şi detaliu) (după
Popovici et al. 2000: fig. 7, pl. VII/B); 2. C.789 (foto D.N. Popovici); 3. C.594 (după Popovici et al.
2000: pl. III/B).
Fire installations from Hârşova: 1. Feature 506 (after Popovici et al. 2000: fig 7, pl. VII/B); 2. Feature
789 (photography by D.N. Popovici); 3. Feature 594 (after Popovici et al. 2000: pl. III/B).
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Planşa IV.
1, 2. Fotografii (plan şi secţiune) ale ‘vetrelor’ exterioare din nivelul superior de la
Vităneşti (după Andreescu şi Moldoveanu 2011: pl. III, V).
1, 2. Photographs (plan and section) of the outdoor ‘hearths’ from the last level of the site Vităneşti
(after Andreescu şi Moldoveanu 2011: pl. III, V).
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Planşa V. 1-3. Fotografii (plan şi secţiuni) ale ‘vetrelor’ din nivelul superior de la Vităneşti (după
Andreescu şi Moldoveanu 2011: pl. VIII, IV, VII).
1-3. Photographs (plan and section) of ‘hearths’ from the last level of of the site Vităneşti (after
Andreescu şi Moldoveanu 2011: pl. VIII, IV, VII).
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Planşa VI. 1. Imagini ale ‘vetrei’ din L. 8 de la Coţatcu (după Andreescu et al. 2009: fig. 6). 2 Cutie
de depozitare din tell - ul Golyamo Delchevo; 3. Cuptor domestic din tell - ul Polyanitza (după
Todorova 1982: fig. 50, 99).
1. Photographs of the ‘fire installation’ from dwelling 8 from Coţatcu (after Andreescu et al. 2009: fig. 6);
2. Storage bin from Golyamo Delchevo tell settlement; 3. Oven from the Polyanitza tell settlement
(after Todorova 1982: fig. 50, 99).

Studiu morfologic şi funcţional al structurilor de combustie din cultura Gumelniţa

225

Planşa VII. 1, 2. Vetre de formă dreptunghiulară (C. 4 din locuinţă) sau circulare (C. 25) cu bordură
din piatră din situl de la Năvodari (după Voinea et al. 2013); 3. Vatră adâncită cu bordură din pietre,
de perioadă Boian, din Suprafata T de la Pietrele (după Hansen et al. 2016: fig. 54); 4. Vatră cu
bordură de pietre, de perioadă Boian, din suprafaţa C a tell - ului de la Hârşova (foto A. Ilie).
1, 2. Rectangular (Feature 4) and circular hearths (Feature 25) with stone border from Năvodari (after
Voinea et al. 2012); 3. Fire installation with stone border from Boian culture from Pietrele, T area.
(after Hansen et al. 2017: fig. 54); 4. Hearth with stone border, Boian culture, Hârşova tell.
(photography by A. Ilie).
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Planşa VIII. Structuri de combustie din locuinţele 11 şi 9 din nivelul superior de la Bucşani ‘La Pod’
(după Muşeţeanu et al. 2007; Bem 2001: fig. III-V).
Fire installations from dwellings 11 and 9/last level from Bucşani ‘La Pod’ (after Muşeţeanu et al. 2007;
Bem 2001: fig. III-V).
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Planşa IX. Structuri de combustie din situl de la Pietrele (după Vulpe et al. 2007; Hansen et al.
2016: fig. 61; 2009: fig. 18, 19).
Fire installation from Pietrele (after Vulpe et al. 2007; Hansen et al. 2016: fig. 61; 2009: fig. 18, 19).
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Planşa X. Structuri de combustie din situl de la Pietrele (după Vulpe et al. 2010: fig. 2; 2015: pl. 4, 3;
Hansen et al. 2016: fig. 72).
Fire installations from Pietrele (after Vulpe et al. 2010: fig. 2; 2015: pl. 4, 3; Hansen et al. 2016: fig. 72).
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Planşa XI.
Structuri de combustie din situl de la Sultana (după Trohani et al. 2007: fig. 4;
Andreescu et al. 2010: fig. 3, 4).
Fire installation from Sultana (after Trohani et al. 2007: fig. 4; Andreescu et al. 2010: fig. 3, 4).
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Planşa XII. 1. Pietrele L1/1957. Planul locuinţei, profilul prin vatră şi cutie, dar şi fotografia acestor
structuri (după Berciu 1957: fig. 16, 17 ); 2. Sultana. L 2/2004. Imagini asupra structurii de combustie
cu horn (după Andreescu şi Lazăr 2008: pl. V).
1. Pietrele. Plan, section and photographs of the hearth and clay box beside, from dwelling 1/1957
(after Berciu 1957: fig. 16, 17); 2. Photographs of the oven with smokestack from dwelling 2/2004
(after Andreescu şi Lazăr 2008: pl. V).
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Planşa XIII. Hârşova. C.1 în ultima şi în prima fază de utilizare, precum şi secţiunea prin structură
(după Popovici et al. 2000: pl. II/A, fig. 2, 3).
Hârşova. The last and the first phase of use of Feature 1 (photography and plans) and its section
(after Popovici et al. 2000: pl. II/A, fig. 2, 3).

232

Ana ILIE

Planşa XIV. Hârşova. Locuinţa 48, tricamerală, cu detalii asupra cuptoarelor din cele două camere
în ax (fotografii D.N. Popovici).
Hârşova. The three chambered dwelling 48. Details of the ovens from two of the rooms (photographs
by D.N. Popovici).
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Planşa XV. Vetre circulare. 1. L. E de la Geangoeşti (după Mihăiescu şi Ilie 2004: pl. 3); 2. L1/1964
de la Căscioarele (după Dumitrescu şi Marinescu-Bîlcu 2001: fig. 1).
Circular hearths: 1. Dwelling E from Geangoeşti (after Mihăiescu şi Ilie 2004: pl. 3); 2. Dwelling
1/1964 from Căscioarele (after Dumitrescu şi Marinescu-Bîlcu 2001: fig. 1).
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Planşa XVI. Cuptoare de ars ceramică: 1. Planul tandyului de la Trostjančyk (după Alaiba 2007:
pl. 49.2a); 2. Planul cuptorului de la Shkarovka (după Alaiba 2007: pl. 49.1); 3. Planul cuptorului de la
Mălăieştii de Jos (după Frînculeasa et al. 2012: pl. IX/4, 6); 4. Cuptor de la Ariuşd (după Alaiba 2007:
pl. 47.2); 5. Cuptorul de la Vărăşti (după Comşa 1981: pl. 1); 6.-7. Cuptor domestic şi de ars ceramică
din situl Dikili Tash, nivel I (după Treuil 1992: pl. 170/b, f).
Potter ovens: 1. Tandyr oven plan from Trostjančyk (after Alaiba 2007: pl. 49.2a); 2. Plan of oven
from Shkarovka (after Alaiba 2007: pl. 49.1); 3. Photos of the oven from Mălăieştii de Jos (after
Frînculeasa et al. 2012: pl. IX/4, 6); 4. Plan of oven from Ariuşd (after Alaiba 2007: pl. 47.2); 5. Plan
of oven from Vărăşti (after Comşa 1981: pl. 1); Photographs of household oven and ceramic oven from
Dikili Tash, level I (after Treuil 1992: pl. 170/b, f).
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Planşa XVII. Bucşani ‘La Pod’. Profil al cuptorului adâncit din L. 9 şi obiectele depuse (după Bem
2001: pl. III, fig. 15-17).
Bucşani ‘La Pod’. Tandyr oven section from dwelling 9 and photo of the consecration objects (after
Bem 2001: pl. III, fig. 15-17).
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Planşa XVIII. Hârşova. L. 11/1990 şi detalii ale vetrei-altar nr. 1 (după Haşotti 1997: fig. 78-81).
Hârşova. Dwelling 11/1990 and the altar-hearth (photography and section) (after Haşotti 1997: fig. 78-81).

