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Structuri de locuire în eneoliticul târziu din Oltenia
CĂTĂLIN PĂTROI

Settlement structures during the late Eneolithic in Oltenia Region
ABSTRACT. The number of Salcuta locations, totaly or partialy studied is little
enough. Representative for this point of view is the location from Piscul
Comisorului, also the informations from the other Salcuta prehistoric communities:
Almajel, Cerat, Siminic, Ostrovul Corbului, Curmatura, Cuptoare, Sfogea, SlatinaTimis.
In the first phase of evolution, Salcuta populations used surface cottages, with
oval and circular formes, then they used big regular and irregular residences. About
the cabins with circular and oval caves, the roof was probably conical or prolonged.
The cottages or the cabins had one room, and in the middle were central poles who
supported the reed roof.
The surface residecences, with a regular forme, had half-timber walls. Between
the poles stiff into the soil has been add a knitting made by smaller poles; these
weren't stiffinto the soil (phase Salcuta II C).
From the interior point ofview the situation is:
- a fireplace with chime; after deterioration became bigger and it was add a oven
vault (emplacement on the est wall); Almajel (evolutive phase Il);
-a fireplace emplasement in the north-west comer and built on a clay pedestal;
- a simple, oval fireplace, emplacement on the southem side; in her right was a
cavity filled with ashes, and in her left was a clay pedestal for weights (phase III
Salcuta);
- a room with two fireplaces, one simple and the other one with chime; between
them was a distance of 2,20 m; (Ostrovul Corbului, phase III);
- a clay-bed covered by a stoned door-matt, emplacement on the southem wall
(Almajel, phase Il, Draganesti, phase III);
- a possible oval cave for provisions witch coming down on steps, emplacement on
the northem wall (Ostrovul Corbului, phase III);
We can 't exclude the possibility of some ritual laying downs, point illustrated by
some discoveries from Ostrovul Corbului (residence L 2), and a child skeleton from
Curmatura oven.
Some residences of Salcuta culture had a porch on the entrance; this tradition it
is similar to Vadastra culture. About the type of the residences, the model and the
way of construction, the biggest resemblace are with Gumelnita culture.
Numărul

aşezărilor

Sălcuţa,

formă circulară

sau ovală; ulterior au folosit
locuinţe mari, cu formă regulată sau
neregulată. În legătură cu colibele, forma lor
era circulară sau ovală, acoperişul era
probabil conic sau alungit. Colibele aveau o
singură încăpere, în mijlocul căreia se aflau
doi stâlpi ce susţineau acoperişul din trestie.
Locuinţele de suprafaţă cu forma regulată
aveau pereţii parţial din lemn. Între stâlpii
înfipţi în pământ se afla o împletitură

total sau
parţial
studiate, este destul de mic.
Reprezentativă din acest punct de vedere
este aşezarea de la Piscul Comişorului
precum şi informaţiile furnizate de alte
comunităţi preistorice Sălcuţa: Almajel,
Cerăt,
Şiminic,
Ostrovul
Corbului,
Curmătura, Cuptoare Sfogea, Slatina-Timiş.
În prima fază evolutivă, populaţiile
Sălcuţa au folosit locuinţe de suprafaţă, cu
14

https://biblioteca-digitala.ro

CĂTĂLIN PĂTROI
realizată din stâlpi (pari) mai mici, care nu
erau înfipţi în pămant (faza Sălcuţa II c).
În privinta interiorului, situaţia se prezintă astfel:
- o vatră; după deteriorare a devenit mai
mare şi i s-a adăugat un cuptor-vatră; (amplasare pe peretele de est)- Almăjel- faza
evolutivă II;
- o vatră amplasată în colţul de nord-vest,
construită pe un postament de lut;
- o vatră simplă, ovală, amplasată în partea
sudică; în partea sa dreaptă se afla o cavitate-groapă plină cu cenuşă, iar în partea sa
stângă se afla un postament de lut pentru
greutăţi (faza Sălcuţa III);
- încăpere cu două vetre, una simplă şi alta
cu cuptor; între ele distanţa era de 2,20m
(Ostrovul Corbului, faza Sălcuţa III);
- un pat de lut acoperit cu rogojină, amplasat
pe peretele sudic (Almăjel faza II, Drăgă
neşti faza III);
- o posibilă groapă pentru provizii, ce prezenta trepte de coborâre, amplasată pe peretele nordic (Ostrovul Corbului, faza III).
Nu putem exclude posibilitatea unor
depuneri rituale, lucru ilustrat de unele
descoperiri de la Ostovul Corbului (locuinţa
L 2) şi de un schelet de copil descoperit în
cuptorul de la Curmătura.
Unele locuinţe ale culturii Sălcuţa aveau
la intrare un pridvor-prispă; această tradiţie
este similară cu cea a culturii Vădastra. În
legătură cu tipurile de locuinţe, modelul şi
modul de costrucţe,cea mai mare asemănare
se regăseşte în cazul culturii Gumelniţa.
Modul de construire al locuinţelor de-a
lungul perioadei neo-eneolitice a cunoscut
în sud-estul Europei o evoluţie treptată atât
din punct de vedere al tehnicilor
constructive şi al mijloacelor folosite, cât şi
al "confortului".
Privind problema pe ansamblul epocii şi
al zonei geografice amintite, se poate
constata o evoluţie de la locuinţa de tip
bordei la cea de suprafaţă, construită din
pari şi nuiele împletite (leasa) lipite cu lut in
amestec cu materiale organice,nisip şi având
acoperiş de paie sau stuf. La rândul său,
locuinţa
de suprafaţă cunoaşte, după
observaţiile de teren (săpături) efectuate în
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diferite zone ale acestui spaţiu geografic, o
evoluţie
relativ rapidă şi implicit o
diversificare în tipuri şi variante specifice
unor zone geoclimatice şi, deseori, unor
culturi ori chiar grupuri de culturi dezvoltate
pe teritoriul şi în condiţiile geografice
respective.
Deşi numărul aşezărilor de tip Sălcuţa,
cercetate parţial sau total, este destul de mic
se poate realiza o clasificare a tipurilor de
locuinţe întalnite în arealul culturii Sălcuţa.
Trebuie menţionat faptul că datele sunt
deseori fragmentare, cercetările de suprafaţă
fiind restrânse. Reprezentativă pentru
această discuţie este aşezarea de pe "Piscul
Comişorului" de la Sălcuţa.
Astfel, s-a constat că populaţiile culturii
Sălcuţa (fig. 1, 2 şi 3) au folosit trei tipuri de
locuinţe.
Se
consideră
ca membri
comunităţii din nivelul I (cel mai vechi nivel
aparţinând culturii Sălcuţa) de pe "Piscul
Comişorului" au trăit în bordeie.
Nivelurile următoare, aparţinând fazelor
Ila şi llb ale culturii Sălcuţa, sunt
caracterizate prin bucăţi rare de lipitură arsă,
straturi subţiri cenuşii şi prin marea cantitate
de cenuşă dintre cele două straturi. Ele
dovedesc că forma de locuinţă, cel mai des
întâlnită, în acea perioadă a fost coliba
(ridicată la suprafaţă) alcătuită din pari,
crengi şi stuf. Lipitura de lut se folosea doar
uneon.
Observaţii interesante s-au făcut în
aceeaşi staţiune arheologică asupra colibelor
din nivelul Sălcuţa Ilc. Ele sunt reprezentate
prin aglomerări de lipitură arsă pe suprafeţe
restrânse, uneori atingând grosimi de până
la 0,60m. Acele colibe au avut forma
rotundă sau ovală după cum o demonstrează
gropile de pari. În cuprinsul lor nu s-au găsit
urme care să ateste prezenţa vetrelor. Cea
mai mare dintre colibele cercetate, nr. 4, a
avut lungimea de 5,25m şi lăţimea maximă
de 3m. Intrarea era lângă colţul de nord-est.
Podina o avea din humă acoperită cu un strat
subţire de lut. De asemenea, între parii
folosiţi la construcţia pereţilor s-au adăugat
şi ~ari mai mici fără să fie înfipţi în pământ.
In jurul unei astfel de locuinţe s-a
identificat un şanţ adânc de O, 70m
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considerat că a servit la scurgerea apei de
ploaie. Pereţii, de regulă, erau alcătuiţi din
pari, împletitură de nuiele şi lipitură de lut.
În mijlocul câtorva colibe s-au găsit
gropile unor pari centrali ce serveau la
susţinerea acoperişurilor de stuf. Intrarea in
locuinţă se făcea pe latura de sud. Podina
era facută din lut bătătorit peste care se
întindea un strat subţire de lut fin amestecat
cu vegetale (D. Berciu 1961, p. 167).
Din faza II a culturii Sălcuţa, în staţiunea
de la Almăjel (jud. Mehedinţi), a apărut o
locuinţă
de
suprafaţă
de
formă
dreptunghiulară, cu dimensiunile 5,50m x
5,80m. Pereţii ei au fost alcătuiţi din pari
bătuţi într-un şanţ mic, apoi din bâme,
împletitură de nuiele şi un fel de scânduri
late O, 10-0, 15m. Pe scheletul astfel format
se întindea lipitura de lut. S-au folosit şi
bucăţi de lut modelate anume, având forma
aproape dreptunghiulară.
În interiorul clădirii, lângă peretele de
est, se afla un cuptor rectangular, cu
colţurile rotunjite, având dimensiunile de l
x 0,95m. Pe 3 laturi era prevăzut cu gardină
(est, sud şi vest), păstrată pe 0,50m-0,60m
înălţime. Iniţial a fost o vatră simplă făcută
direct pe podină. După ce s-a deteriorat a
fost mărită şi i s-a adăugat bolta cuptorului.
Lângă cuptor fusese săpată o groapă pentru
cenuşă, iar la 0,50-0,90m de vatră s-a găsit,
lângă peretele de nord, o grămadă de
greutăţi din lut ars pentru războiul de ţesut
(D. Galbenu 1983, p. 145).
Din faza II a culturii Sălcuţa provin şi
cele trei locuinţe secţionate de la Cerăt (D.
Galbenu 1969, p. 5).
La nord-vest de Balta Verde (jud.
Mehedinţi), într-o aşezare de tip Sălcuţa, au
fost descoperite trei vetre şi resturile unor
locuinţe reprezentate prin bucăţi de lipitură
arsă cu urme de pari şi de nuiele. Încadrarea
culturală a fost facută pe baza unor
fragmente ceramice sălcuţene (D. Berciu, E.
Comşa, 1956, p. 264).
La Gârla Mare (jud Mehedinţi) în punctul
Malul Mare, într-un mal în marginea
staţiunii arheologice Sălcuţa se vedeau
grămezile de lipitură arsă din locuinţele
distruse în urma unui incendiu (E. Comşa
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1985, p. 30).
Locuinţele

descoperite la Drăgăneşti-Olt
(fig. 4) sunt de suprafaţă. La adâncimea de
2m a nivelului 4 aparţinând fazei Sălcuţa II,
s-a delimitat o locuinţă de suprafaţă de mari
dimensiuni, în lungime de 9m şi lăţime de 7
m. Dimensiunea a fost dată de podeaua de
lut galben în grosime de 0,05m. În dreptul
ţăruşului 2, pe lângă latura de sud a locuinţei
nr. 4 au apărut două gropi de pari circulare,
cu diametru} de 0,20m şi, respectiv, 0,17m,
iar distanţa dintre ele nu depăşea 1m.
O altă locuinţă de dimensiuni 8,50 x 4m
şi formă dreptunghiulară a fost identificată
datorită gropilor de pari. Aceştia, având
diametru} de O, 15-0,20m, se găsesc plasati la
distanţe de 0,40-0,90m. Lângă peretele de
sud al locuinţei a fost identificat un pat de
lut acoperit cu o rogojină pietrificată
împletită din plante de baltă. Dimensiunile
patului de lut, înalt de de 0,25m, erau de
6,25 x 2,25m (M. Nica 1995, p. 11).
Tot aici a apărut şi o locuinţă de
suprafaţă, rectangulară, cu dimensiunile de
1Ox7m. Stratul gros de chirpici ars păstra
imprimate urme de împletitură de nuiele şi
mai ales de scânduri late. Nu s-au găsit însă
găurile parilor care susţineau pereţii. În
colţul de nord-vest al locuinţei se găsea o
vatra pătrată 1x 1m, construită pe un
postament de lut deasupra podinei. Nu s-au
observat urme de gardină. Acest tip de
locuinţă avea uşa pe una din laturile înguste.
În carourile 3 si 4 ale secţiunii III, în nivelul
3, latura de est a unei locuinţe era delimitată
de un şant larg de 0,60m şi adânc de 0,40m.
O altă locuinţă ce aparţine nivelului 2,
avea orientarea nord-sud, prezinta o vatră de
formă circulară şi marginea podelei sale de
lut este de asemenea delimitată de un sanţ
lat de 0,60m şi adânc de 0,30m.
Urmele unei alte locuinţe de suprafaţă, de
formă ovală, au apărut în secţiunea I în
nivelul corespunzător fazei Sălcuţa II. Au
fost identificate urmele mai multor gropi de
pari. Lungimea acestei locuinţe era de 3, 16
m, iar laţimea nu a putut fi identificată
deoarece gropile de pari intrau în profilul
secţiunii (M. Butoi, T. Zorzoliu 1992, p. 7379).
16
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Pentru faza III a culturii Sălcuţa, s-au
descoperit, în aşezarea eponimă, vestigiile
unei locuinţe de suprafaţă din care s-a
păstrat un strat gros de lipitură arsă.
Locuinţa
a avut formă rectangulară
neregulată, cu dimensiunile de 5 x 2,9m. Pe
bulgării mari de lipitură arsă s-au păstrat
urmele parilor şi ai împletiturii de nuiele şi
trestii. Intrarea largă de 1,1 Om se afla pe
latura de nord-est, fiind precedată, la
exterior de un fel de pridvor, cu laturile
inegale. Podina locuinţei era de pământ
bătătorit având deasupra un strat de lut fin
amestecat cu vegetale.
Lângă peretele de sud, lipit de el, s-a
ridicat un postament de lut, lung de 1,45m,
lat de 0,4m şi înalt de 0,20m. Pe acesta se
aflau 28 de greutăţi de lut ars pentru
razboiul de ţesut. Lângă postament era o
vatră simplă, ovală, cu dimensiuni de 0,95 x
0,85m, iar în dreapta ei s-a găsit o groapă
plină cu cenuşă avand diametru! de cea. 0,60
m şi adâncime de 0,20m (D. Berciu 1961, p.
179) (fig. 1' 2 şi 3).
Aşezarea de tip Să1cuţa de la Ostrovul
Şimian se caracterizează prin locuinţe de
suprafaţă,
rectangulare, construite în
sistemul paiantei. S-au păstrat gropile de
pari şi urmele de "blăni". Din acelaşi
complex se păstrează şi urme de pari, care
prin gruparea lor indică existenţa unor
locuinţe de formă rotundă sau elipsoidală.
Inventarul lor este modest (E. Comşa 1985,
p. 24-34).
La Şimnic a apărut în nivelul III al
culturii Sălcuţa, o locuinţă care a fost
cercetată pe o lungime de 3,30m şi o lăţime
de 2,20m (în suprafaţa F). Aceasta a fost
construită la suprafaţa solului după ce
pământul a fost probabil bine netezit şi
bătătorit. A fost ridicată pe o osatură de pari
subţiri pe care s-au împletit nuiele. Pe
această îngrăditură care era destul de rară sa pus lut amestecat cu multe păioase tocate
şi cu pleavă. Nu s-au observat bucăţi de lut
de formă rectangulară care ar fi putut fi
făcute înainte şi lipite apoi pe împletitură.
În partea inferioară a locuinţei pereţii au
fost neteziţi şi nu există urme de decor sau
vopsea pe pereţi. La 1,30m distanţă de
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peretele dinspre sud se afla o vatră simplă,
faţuită o singură dată. Era de formă aproape
rotundă, cu diametru! de 0,80m. Locuinţa de
aici nu a avut şanţ de scurgere a apei (D.
Galbenu 1975, p. 32).
Cea mai mare locuinţă din faza III a
culturii Sălcuţa şi din tot arealul culturii
Sălcuţa descoperită până în prezent şi
cercetată este cea de la Ostrovul Corbului
(fig. 5). Este vorba de locuinţa L2 care apare
în suprafeţele XI şi XII. A fost distrusă de
un incendiu care le-a afectat şi pe celelalte
două locuinţe din acelaşi nivel.
Ca urmare a dezvelirii şirului de gropi de
pari de pe laturile de vest, sud şi nord s-au
putut stabili, cu aproximatie, forma şi
orientarea ei. Dimensiunile suprafeţei
interioare sunt de peste 85m2 . Datorită
creşterii apelor Dunării, latura ei estică nu a
putut fi conturată cu exactitate.
Şirul gropilor de pari din suprafeţele XI
şi XII indică faptul că latura nordică era
aproximativ paralelă cu malul şi cursul
Dunării, iar cea vestică era orientată uşor
oblic,
pe
direcţia
sud-vest/nord-est.
Existenţa a două gropi de pari de mari
dimensiuni la intersecţia de sud şi vest a
suprafeţei XII c arată clar că este vorba de
stâlpi de colţ. Având în vedere faptul că
urmele de chirpici căzute apar pe întregul
profil estic al suprafeţelor XII şi XII i,
rezultă că latura sudică urmează o linie uşor
oblică spre sud-est, nefiind paralelă cu cea
nordică din suprafaţa XI. Deci, locuinţa avea
o suprafaţă patrulateră, uşor trapezoidală,
orientată sud-nord.
În interiorul locuinţei au fost ridicate
două vetre amenajate pe podină. Prima
dintre ele este o vatră cu gardină sau un
cuptor distrus. Forma este aproximativ
dreptunghiulară, cu dimesiunile de 1,25x 1
m.
A fost construită prin amplasarea, în faza
iniţială, a unui strat de lut, groas de 4cm, ce
delimita suprafaţa şi care a fost puternic ars.
Peste ea s-a aşezat un pat gros de 4cm de
pietricele, acoperit la rândul său cu un alt
strat de lut ce constituia placa propriu-zisă.
Apoi a fost ridicată gardina, sau dacă este
vorba despre un cuptor, pereţii şi bolta.
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În peşteră s-au construit unele amenajări
strict
necesare
locuirii:
baldachine
protectoare împotriva căderilor de pietre din
tavan şi a infiltraţiilor de apă, atestate prin
gropi de pari, vetre de foc constituite după
un sistem care să permită înmagazinarea de
căldură (straturi succesive de pietre, cioburi,
cenuşă sau pământ ars), laviţe şi paturi
susţinute pe pari infipţi în pământ (P.
Roman 1967, p. 6).
Situaţile
cunoscute din Oltenia se
completează foarte bine cu descoperirile din
zona Banatului. Au fost atestate 12 puncte
cu vestigii aparţinând culturii Sălcuţa, aflate
în faza sa clasică de dezvoltare. Cele mai
interesante situaţii au fost cunoscute în
aşezările de la Cuptoare Sfogea Caraş
Severin (A. Radu 2001, p. 39) şi Slatina
Timiş (jud. Timiş).
La Cuptoare, pe Dealul Sfogea, stratul de
cultură este gros de 2,30-2,40m şi are mai
multe niveluri de locuire. Au fost surprinse
vetre de foc, pereţi căzuţi, dungi de cenuşă,
chirpic, podinele din locuinţe. Materialul
ceramic identificat a dus la concluzia că
nivelurile descoperite a şi b datează din faza
evolutivă Sălcuţa Ilb, nivelul c din faza II c,
iar nivelul vetrei cu pietre - e din faza IIIa.
Astfel, în nivelul b s-au descoperit două
locuinţe. Prima, descoperită în suprafaţa S I,
prezintă o podină arsă la roşu pe o suprafaţă
de l ,60x2,50m. Nu a fost degajată în
întregime, dar suprafaţa găsită face parte
dintr-o locuinţă mult mai mare (de remarcat
că la 6 m distanţă sunt surprinse gropi de par
ce marchează peretele de est al acesteia).
Locuinţa din S II are o platformă din pietre
mărunte cu urme de chirpici, în partea de
sud-est (2,5x4m). În apropiere a fost găsită o
vatră arsă la roşu (1, 1Ox 1,1 Om), dar datorită
numeroaselor gropi ce secţionează suprafaţa
nu s-au putut surprinde elementele de
legatură cu locuinţa.
Suprafeţe întinse, cu dărâmături (pereţi
arşi, cărbune, cenuşă) caracterizează nivelul
c. Unele gropi de par cu dimensiuni mari
(0, 70x0,50m sau 0,80x0,40m) sugerează
existenţa unor locuinţe de mari dimensiuni,
de fonne dreptunghiulare.

Cealăltă vatră se găsea la 2,20m de vatra
sau cuptorul descris anterior, avea o formă
patrulateră, cu laturi uşor arcuite. Înălţimea
ei este de 0,20m şi are partea superioară
făţuită şi apoi arsă.
Tot în interiorul locuinţei, în partea de
nord-vest, lângă perete, a fost descoperită o
groapă de formă ovală cu dimensiuni de
1,20x0,90m, ce cobora în trepte. Prima
treaptă se adâncea până la circa 3, 70m, iar a
doua până la aproximativ 4,25m.
Pe podeaua locuinţei au fost găsite mai
multe scmct de apă dulce, cochiliile
abandonate reprezentând probabil resturile
de la consum.
Un element foarte interesant este
reprezentat de o depunere cu caracter
special, alcătuită dintr-un fund de vas,
jumatatea superioară a unui craniu de cal cu
dinţii în jos, botul său fiind îndreptat spre
sud. Alături, pe partea răsăriteană se găsea
un corn de cerb cu cele două ramificaţii
direcţionate spre nord, iar pe partea vestică
era aşezat un fragment de femur. Această
depunere se găsea într-o albiere ce
pătrundea uşor în masa de chirpici a
locuinţei (M. Şimon 1989, p. 112).
Tot din acest sit cunoaştem şi alte
locuinţe cu dimensiuni mari ce au aparţinut
nivelului doi şi s-au găsit în suprafeţele
XXV, XXVI şi XXVII. Pereţii, construiţi în
sistem paiantă au o grosime considerabilă
datorită aplicării unor numeroase straturi de
lipituri.
Forma este
dreptunghiulară,
orientarea fiind nord-sud. În altă suprafaţă,
I, dărâmături le locuinţei L 1 şi în special
chirpiciul se întind pe aproximativ 30m
pătraţi.

Vestigile sălcuţene de la Ostrovul
Corbului punctul Botul Cliuciului au fost
atribuite pe baza descoperirilor etapei
evolutive Sălcuţa III aflată în faza finală (în
special descoperirile aparţinând nivelelor III
a şi III b).
O altă situaţie care trebuie luată în seamă
este şi aceea că, cel puţin în unele peşteri,
cum ar fi cea de la Băile Herculane - Peştera
Hoţilor - nu s-a locuit doar ocazional, ci au
fost locuiri permanente.
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Tot aici a fost găsită, în săpături mai
vechi, o vatră (Gh. Lazarovici, 1. Uzum
1977, p. 434) cu două niveluri de refacere şi,
în apropierea sa, latura nordică a unui
bordei. Vatra, realizată pe un pat de
pietricele mici de râu, a fost săpată în
pământ galben peste care s-a aşternut un
strat de lut nears acoperit cu un altul de lut
ars (0,05m). Peste aceste urme, s-au găsit
nivele de pietre potrivite, suprapuse de un
rând de chirpici cu pietre mici. Ultimele
două nivele sunt din lut ars, bine netezit şi
sunt despărţite de un rând de pietre mici.
Dimensiunile păstrate sunt de 1,20x 1 m.
La Slatina- Timiş, punctul Săş (Gh.
Lazarovici 1982, p. 121-13 5), se află o
aşezare cu mai multe nivelurile de locuire.
Nivelul notat cu II aparţine unei locuiri
sălcuţene (fazele IIc sau III) şi este bogat în
urme de chirpici care atestă numeroase
locuinţe. Din păcate, cercetările nu au fost
extinse spre a degaja câteva din aceste
complexe de locuire.
Un alt element de care trebuie să se ţină
seama este şi materialul deosebit de vechi
din aşezarea Sălcuţa de la Piscul
Cornişorului obţinut în urma unor cercetări
sistematice realizate între anii 1945-1946 de
către Hortensia Dumitrescu şi publicat abia
în anul 2005 de catre Silvia Marinescu-Bîlcu
şi Radian Andreescu (2003-2004, p. 143180).
Din cele şapte locuinţe identificate în
cele două niveluri incendiate nu a fost
dezvelită niciuna integral. Doar într-un
singur caz (L 1) s-a încercat lărgirea
suprafeţei cu încă 3 m (latura de sud a
suprafeţei A).
Stratul de chirpici, ars la roşu-cărămiziu
avea o grosime de 0,40-0,50m. În cazul unei
locuinţe din suprafaţa H , din nivelul Il,
rămăşitele incendiate se întindeau pe 6m
lungime, stratul de chirpic având o grosime
de 0,65-0,70m.
Vatra din LI (suprafata B) avea
dimensiunea de 1,40x 1,60m. Cele două
vetre din suprafaţa H sunt la distanţa de 1,80
m una de cealaltă şi se află întro suprafaţă
de chirpici (deci tot într-o locuinţă). Prima
este în zona de sud est a suprafeţei, iar a
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doua în zona de nord est (lx0,70 m). Cea
din urmă prezintă zece refaceri succesive,
ultimele refaceri având grosimi de 0,05-0,06
m, ceea ce arată o funcţionalitate
îndelungată.

Cele două niveluri incendiate şi cel
intermediar dintre ele, identificate în
săpăturile
din 1945-1946, completează
imaginea stratigrafică obţinută de către O.
Berciu în 1961.
Însumând datele cunoscute se poate
ajunge la o serie de observaţii în legătură cu
locuinţele sălcuţene. Populatiile Sălcuţa,
într-o primă fază evolutivă au folosit
bordeiele, apoi colibele de suprafaţă, ovale
sau rotunde şi în sfârşit, locuinţe de mari
dimensiuni,
de
formă
rectangulară,
neregulată.

În cazul bordeielor, care aveau gropi
rotunde sau ovale, acoperişul era, probabil,
conic sau prelung. Bordeiele sau colibele au
avut câte o singură încăpere iar în mijloc
pari centrali ce susţineau acoperişul de
trestie.
Din punct de vedere al orientării
locuinţelor s-au întâlnit diverse direcţii:
nord-est la Sălcuţa, nord-sud la Drăgăneşti
Olt, sud-nord şi nord-sud la Ostrovul
Corbului. Datele de care dispunem sunt
insuficiente pentru a căuta să găsim
existenţa
unui criteriu în dispunerea
locuinţei în cadrul aşezării, însă se observă o
predilecţie în amplasarea pe axul nord-sud.
Credem că în majoritatea cazurilor
topografia terenului şi regimul vânturilor au
fost definitorii în stabilirea orientării
locuinţelor.
Locuinţele

de suprafaţă, de forma
rectangulară, aveau pereţii realizaţi în
sistemul paiantă. Între parii înfipţi în pământ
s-au adăugat şi o împletitura alcătuită din
pari mai mici fără să fie introduşi în sol
(Sălcuţa faza Ilc ).
La Almăjel unele locuinţe aveau pereţii
amplasaţi într-un şant mic. La construcţia
acestora s-au folosit şi bucăţi de lipitură,
modelate anume, ce aveau formă aproape
dreptunghiulară (faza Ila). Pentru a da
consistenţă peretelui, locuitorii din aşezările
de la Drăgăneşti Olt şi Ostrovul Şimian au
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folosit uneori şi scânduri plasate între stalpii
de susţinere.
Modul de ridicare a locuinţei .S. II de la
Cuptoare Sfogea aduce în prim plan
folosirea unei platforme din pietre mărunte
amestecate cu chirpic (în partea de sud-est)
pe o suprafaţă de 2,5x4m.
Pentru a-şi proteja locuinţele de inundaţii
au fost amplasate de jur împrejur şanţuri
pentru scurgerea apei cum este cazul celor
de la Sălcuţa, faza IIc (0,70m) şi Drăgăneşti
Olt, faza III (0,60x0,30m sau 0,60x0,40m).
Nu este exclusa posibilitatea ca aceste
şanturi să fi fost chiar fundaţii.
Din punct de vedere al amenajărilor
interioare ale locuinţelor situaţia se prezintă
astfel:
-vatră
cu gardină (gardina) ce după
deteriorare s-a mărit şi i-a fost adăugată
bolta unui cuptor (amplasament peretele de
est) - Almăjel, faza evolutivă Ia;
-vatră plasată în colţul de nord-vest ŞI
construită pe un postament de lut Drăgăneşti Olt, faza III;
-vatră simplă, ovală, plasată pe latura de
sud, ce are în dreapta ei o groapă de cenuşă
iar în stânga un postament de lut pentru
greutăţi ( 1,45x0,40m) - Sălcuţa, faza III;
-încăpere cu două vetre, una simplă şi alta
cu gardină, la distanţă una de cealaltă de
2,20m - Ostrovul Corbului, faza III;
-pat de lut acoperit cu o rogojină pietrificată,
amplasat pe peretele de sud- Almăjel, faza
Ila (h = 0,25m; dimensini : 6,25x2,25m);
Drăgăneşti Olt, faza III (h = 0,25m;
dimensiuni: 6,25x2,56m);
-posibilă groapă de provizii, formă ovală, ce
coboară în trepte, amplasată pe peretele de
nord - Ostrovul Corbului, faza III;
-nu excludem posibilitatea unor depuneri
rituale amplasate la baza locuinţei, fapt
ilustrat de unele descoperiri de la Ostrovul
Corbului (locuinţa L2) şi scheletul de copil
din cuptorul de la Curmătura.
Acoperişul era din stuf, fiind în două ape.
Se poate presupune că locuinţele de
suprafaţă au avut ferestre de formă rotundă.
în fiecare locuinţă există una sau chiar 2
vetre, acestea fiind simple sau având
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gardină. Intrarea era de obicei pe laturile de
nord-est (Sălcuţa, faza III- 1,10m) sau sud.
Unele din locuinţele culturii Sălcuţa
aveau pridvor în dreptul intrării, tradiţie ce
este întalnita şi în cultura Vădastra. Însă, în
ceea ce priveşte tipul locuinţelor, cât şi
forma şi modul de construcţie al acestora,
asemănările cele mai mari le avem cu
cultura Gumelniţa (E. Comşa 1985, p. 34).
Totuşi, forme mai putin comune, precum:
locuinţa pe piloni, Bucşani, jud. Giurgiu, în
faza B 1 a culturii Gumelniţa (C. Bem et ali,
2002, p. 131-145), locuinţa cu vid sanitar,
locuinţa cu etaj nu sunt încă atestate în
arealul sălcuţean. În mediul grupurilor
înrudite din spaţiile din sudul Dunării
întâlnim situaţii diverse. La Krivelj o
locuinţă este aşezată pe o stâncă, o parte a
acesteia fiind folosită drept zid de protecţie.
Similitudini se întâlnesc şi la Supljevec sau
(Praistorija
Velika
Humska
Cuka
Jugoslavenskih Zemalja, 1979, p. 100).
La Krivelj şi Krivodo1 (Praistorija
Jugoslavenskih Zemalja, 1979, p. 98 ) au fost
găsite locuinţe de dimensiuni mici (3 x 4 m)
aşezate pe terase amenajate pe panta
abruptă. În locuinţele apărute în urma
cercetărilor din anul 1946 de la Krivodol au
fost vizible urme ale utilizării focului, întruna, parţial conservată, descoperindu-se o
vatră de lut cu diametru! de 1,20m şi
înălţimea de 0,40m (V. Mikov 1948, p. 60,
fig. 14, plansa 7. Vezi asemanari si in
asezarea Liga, Bulgaria, în nivelul ce
aparţine culturii Krivodol, planşele 8 şi 9).
Mult mai rare sunt locuinţele palafite, a
căror structură de sustinere se găsea în vadul
apei, precum cele de la Ustiena Drim.
Cele mai întinse locuinţe sunt sesizate în
Pelagonia (uneori depăşind 14m); la Galatin
o casă are dimensiunile de 10,75x7,50m.
Legată
de problema aşezărilor şi
locuinţelor este şi prezenţa, pentru prima
dată
în arealul culturii Sălcuţa, a
complexului de cuptoare eneolitice de la
Curmătura (fig. 6). Este vorba de şase
cuptoare de copt pâine având forma de
potcoavă şi amplasate în funcţie de regimul
curenţilor de aer.
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O situaţie specială o prezintă cuptorul nr.
1 sub bolta căruia a fost descoperit scheletul
unui copil. Analogii ale cuptoarelor de la
Curmătura se cunosc la Bucsani, jud.
Giurgiu (C. Bem et ali, 2002, p. 131-145),
dar şi în perioada de trecere la epoca
bronzului. Ele nu puteau fi utilizate decât
pentru coacerea pâinii (M. Nica, C. Câşlaru
1981, p. 15).
În încercarea de a reuşi să înţelegem cât
mai bine complexele de locuire din perioada
eneolitică de la Dunărea de Jos trebuie să
introducem şi o serie de descoperiri ce
constau în reproduceri miniaturale de
locuinţe sau structuri cultice descoperite în
mediul culturilor Vinca, Boian, Petreşti,
Gumelniţa. Astfel de descoperiri au apărut
la Căscioarele, Radovanu (jud. Călărasi),
Spanţov
(jud.
Ilfov),
Turdaş
(jud.
Hunedoara). Având o destinaţie rituală,
machetele prezintă un anumit coeficient de
stilizare ce este amestecat cu elemente
vizuale ce sunt imitate. Din analiza acestora
se pot formula anumite ipoteze:
• locuinţele neolitice de suprafaţă au
planul rectangular cu acoperiş cu două pante
şi frontoane la faţadele scurte.
• încăperile sunt lipsite de tavane.
Închiderea spaţiului la partea superioară se
realizează prin versanţii şarpantei.
• accesul în locuinţe este de presupus
pe laturile scurte prevăzute cu prispe, iar
fereastra de formă ovală dispusă în centrul
faţadei lungi poate fi o soluţie posibilă
(Căscioarele ).
• structura pereţilor unor locuinţe
prezintă
schelet lemnos cu montanţi
orizontali şi verticali. Rezultă o structură ce
are suportul constituit din împletitură de
nuiele (Turdaş ).
• structura şarpantei este consemnată
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prin marcarea pe frontoane a capetelor
grinzilor orizontale de coamă (Căscioarele),
a căpriorilor cu capetele petrecute deasupra
coamei (fixate probabil cu legături
vegetale), la frontoane, intersecţia având
motiv arhitectural (Căscioarele, Radovanu).
• se pot observa frontoane tratate
cu
streaşină
(Turdaş,
arhitectural
Căscioarele ).
Un alt aspect ce trebuie subliniat este şi
acela că pe lângă locuinţe, în eneoliticul
târziu din sudul Munţilor Carpaţi şi în
special în cultura Gumelniţa, au existat şi
locuinţele-atelier (de prelucrare a utilajului
litic, a osului, a cornului, obiectelor de
podoabă,
statuetelor); locuinţe abator
(Căscioarele); locuinţele moară (Medgidia)
(O civilizaţie "necunoscută": GUMELNIŢA.
Monografie arheologică, 2002); locurile
special amenajate pentru cult, bine ilustrate
de modelele de sanctuare descoperite (la
Parţa, în mediul culturii Vinca este o
constructie propriu-zisă; Gh. Lazarovici, F.
Draşovean, L. Tulbure 1991, p. 1-21).
Toate acestea este posibil să fi existat şi
în mediul sălcuţean. Existenţa unei
organizări interne a aşezărilor populaţiilor
Sălcuţa este de intuit, elemente care să
indice acest lucru fiind destul de puţine şi
neavând consistenţa celor din arealul de
evoluţie a culturii contemporane Cucuteni
unde locuinţele erau aşezate dupa anumite
criterii, uneori având directia unor trame
stradale. Comunităţile sălcuţene sunt reduse
numeric, locuinţele lor încadrându-se în
formele deja consacrate în neoliticul de la
Dunărea de Jos. Evoluează într-o perioadă
în care vecinii gumelniţeni se aflau în etapă
finală
de
dezvoltare
iar
soluţiile
arhitectonice adoptate sunt destul de
limitate.
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Figura 1: Locuinţa aşezarea Sălcuţa "Piscul Comişorului" 1961.
Figura 2: Locuinţa aşezarea Sălcuţa " Piscul Comişorului" 1951.
Figura 3: Vatra locuinţei L12 din aşezarea de la Sălcuţa; sistem de împletire a nuielelor pe
parii pereţilor locuinţelor, 1961.
Figura 4: Plan general al suprafeţelor săpate si al complexelor descoperite între 1990-1995. Se
pot observa diverse structuri de locuire.
Figura 5: Locuinţa L2 cu vatra simplă şi cuptor. Aşezarea sălcuţa de la Ostrovul Corbului,
Mehedinţi, 1989.
Figura 6: Cuptoare de copt pâinea din aşezarea de la Curmătura, Dolj.
Figura 7: Locuinţa patrulateră din situl Krivodol. Bulgaria, 1946.
Figura 8: Locuinţe din nivelul eneolitic ce aparţine culturii Krivodol. Sit Liga. Bulgaria, 2004.
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