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CONT RIBUŢII PRIVIND ARHITECTURA NEOLITI CĂ TIMPURIE
Ghemxhe-Comeliu

La=arovici.

Comelia-Magda Lazarovici

Generalităti. Î n regiunea carpato-dunăreană evoluţia neo-eneoliticului se
dezvoltă in strânsă corela�ie cu civilizaţiile din Balcani şi cele egeo - anatoliene.
Naşterea. e\·oluţia. periodizarea celor mai multe din civil izaţiile balcanice nord
dunărene sunt sub influenţă şi in strânsă corela�ie cu neoliticul şi chalcoliticul balcano
- anatolian. Ncoliticul nu se poate separa de eneolitic. cel putin in Banat si Transilvania,
'
deoarece fondul local tiind deosebit de puternic. determină forme şi as ecte locale ale

p

encoliticului timpuriu.
in principal se observă două curente de opinii ale arheologilor: unii sustin 0

�

dezvoltare locală. uneori liniară, a civilizaţiilor nea- eneolitic; alţii considerii că ge eza
şi. uneori. evoluţia pe faze a civilizaţii lor este determinată de mari procese de migraţie
şi difuziune. cunoscute in Balcani sub diferite aspecte. Fenomenele din România sunt

părţi ale acelor civil izaţii.
Periodizarea neo-eneo l i t icului din regi unea dunăreană. in raport de

dinamismul civil izatiilor si
din zonele vecine, cunoaste
.
,
, corelatii le lor cu civilizatiile
trei etape mari: neo/itkultimpuriu ( vreme in care se incheie procesul de neolitizare);
'

'

11eolitiL·ul dezvoltat (termenul este valabil doar pentru provinciile in care este prezentă
cultura Vinca. din fazele A. dar care civilizaţii dăinuie până in eneolitic) sau mijlodu
(termen \'alabil pentru zonele in care apar orizonturile Policromc - pentru termen

\'ezi Lazaro\'ici, 19H7-19SH; Lazarovici, Nica. 1991 ) ; 11eoliticultârz.iu ( termen folosit
pentru zonele din afara arici vinciene); e11eoliticultimpuriu cuprinde mai multe migraţii

cuprinse generic sub termenu l de Vinca C (mai ales la nivelul fazelor Vinca C 1, C2,

C3 ); eneolitkttl dezvoltat cuprinde civilizaţiile Sălcu\3. Petreşti. Cucuteni A2-A4 (nu
separăm etapele târzii ale acestor civi lizaţii, deşi cronologic ar ti necesar); eneoliticul

târziu cuprinde civilizaţiile Tiszapolgăr, Bodrogkeresztur, Cucuteni A-B şi B,
ceramica cu toarte pastilate (Sălcuţa IV- Herculane I l- Cheile Turzii- Hunyadi Halom
- Vajska).
Metalurgia aramei se dezvoltă pe baza civilizaţiilor neol itice ti mpuri i,
dezvoltate şi encolitice. Analizele de metal şi cele ale surselor demonstrează exploatarea
resurselor locale de cupru (Horedt 1968; Beşliu et al ii 1992; 2000: Lazarovic i el alii

1 995; Ciortea - Lazarovici 1996). Spaţiul geografic deschis spre diferite zone

geografice, ca şi cercetări le arheologice intense au determinat descoperirea unui număr
mare de culturi şi grupe culturale, care subliniază specificul local.
Dezvoltarea arhitecturală este influenţată fără îndoială de factorii externi,
dar e\'oluţia ei este detenninată şi de factorii interni ai comunităţii (dinamism, condiţii
de climă, specitiul economiei rurale, apariţia târgurilor, a sistemelor de fortificaţie şi
a unor centre culturale).
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Prezentare generală. Cultura Starcevo-Cri� are o evolutie aproape uni tară

pe un spaţiu vast. Dt: exemplu, in zona balcanică sunt sta\iuni principale care prezintă

şi păstrează elcmt:ntt: comune, de�i le despart distan\c mari. De pildă, la Gura Baciului

decorare. clcmt:nte de stil si form� de vase ( monocrom, in primele etape, pictura cu
alb cu bul ine pe linie, "so'tid style", ciupiturile, apoi pictura cu negru �i barbotina,

si Anzabegovo se constată aceeasi succesiune de elemente in pictură. tehnica de

mai apoi inciziile şi formele bitronconice pe durata a trei faze �i mai multe etape).

Periodizare şi evoluţia. Cultura Starcevo-Criş cunoa�te patru mari faze de

dezvoltare ( marcate cu 1-IV: Lazarovici 1 977; 1 979; 1 984 ), pc teritoriul României, cu
excepţia Dobrogei şi Maramureşului, dar difuziunea acestei civil izaţii este treptată.
Fazele 1 si Il sunt cunoscute doar in Banat, Oltenia si Transilvania (Lazarovici 1 977;
.

.

1 979; 1 984; N ica 1 976; 1 977; 1 984; Paul 1 995; Maxim 2000; Dra�ovean 1989). Faza
a lll a (mai ales 1 1 1 B, ce evoluează concomitent cu "CBA", fom1at din elemente
Vinca A �i Policromie, pentru termene şi caracteristici vezi: Lazarovici 1 977; 1 979;
1 984; Nica 1 976; 1 977; 1 984; Paul 1 995; Maxim 2000; Draşovean 1 989) se extinde
in Moldova unde sunt amintite peste 1 50 de staţiuni ( Petrescu-Dimboviţa 1 95 7, 66;
Monah 1 976, 7-9; Comşa 1 978; Ursulescu 1 984; 200 1 , 1 29- 1 32; Marinescu-Bilcu
1 993, 1 92- 1 93, 1 97- 1 98; Mantu 1 987; 1 99 1 ; Mantu et alii 1 992; Popuşoi 1 980, 1 30),
in Basarabia, unde intre Prut si Nistru sunt mentionate alte 25 de asezări (Larina,
.

'

.

1 994, 29) �i in Cri�ana centrală �i de nord (1gnat 1 978; Maxim 1 995). La periferia
acestei civiliza�ei apar procese de retardare, unde etapele SC 1 V B se mentin vreme
îndelungată, având uneori un specific local, ca de exemplu la Sicheviţa (in Banat:
Maxim 1 984, 398, fig. 2/ 1 -8), Iclod -La Doroaie (in Transilvania: Lazarovici- Bulbuc
1 983; Maxim 1 987- 1 98 8 ,

473, cat. 1 5), in

nord-vestul tării
la Berea 2, Văsad
,

Fi 1. Gura Baciului 1.
10
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( Lazarovici - N em eti 1983. tig. 1 -2), la S ăc ăr es u în udul B asa rab tei (D rga ce et alii
1 991 ) sau in zon a Nistrului (Marin escu-Bilcu 1 993 1 92) .
Sincronisme şi legături. În faz el e 1 . II şi l l iB au loc 3-4 put rnic e migra ţii
sudic e. la niv el d e: S e IA- I B (cont emporan e cu monocrom au Proto e klo
An zabegovo la. lb. N ea Macri ?); S e I e- {IA (cont emporan e cu Pr e e klo
ea
Ni kom ed ea . Magoulitsa ); S e II B-II IA (cont emporan e cu S e Ido Anzab ego 0 l e/I l );
se I IIB-I VA (contemporan e cu Larissa . Dimini Tsangli, Corinth 1 , Anzab go o 1 1 1 I V: p entru ultim el e faz e sunt obs ervaţii p entru intr eg ar ealul civilizat i ei : Lazaro ici
1 977c: 1 978 ; 1 979. 125-132).
Generalităţi. D eoar ec e c erc etar ea siturilor est e inegal ă, iar si t emu i d e
săp ătur ă folosit nu est e unitar, p rez entar ea arhit ecturii s e va face doar în functi e d e
dat ele cunoscut e. p c baza cerc etărilor mai int ens e din un el e situri �i nu p c etap e. Din
aceste motiv e, in mom entul d e fată, o g en eralizar e ni s e par e a ti at ât in exactă cât şi
incor ectă. În c el e mai mult e cazuri. inc eputul locuirii intr-un nou spa tiu est e l egat d e
apari ţia bord ei elor. C el e mai bogat e in formaţii pr iv ind arhit ectura . organizar ea int ernă
a unui sit şi modul d e construir ea locuinţ elor provin d e la Gura Baciului (com Baciu ,
eluj -Napoca: Lazarovici 1 984; 1 987- 1 988a ; Lazarovici -Maxim 1995; Ma xim 2 000).
ln forma �iil ed e aici s epot extind eaproap e asupra intregii evoluţii a ac est ei civiliza pi.
FOR.\fA ŞI TIPUL AŞEz.iRJLOR

Aş ezări l e s e d ezvolt ă, un eori. in jurul unui c ent ru, ca d e ex emplu la Gur a
Baciului, p ăstr ând ac eastă organizar e p e într eaga dur ată a evoluţi ei lor, motiv pentru

1-

Fig. 1. ldjo§- GradiJt�. Banatul d�
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care există num eroase suprapuneri (complexe din primele etape de locuire sunt
haşurate, fig. 1 ). Si �uaţii similare se întâlnesc �i in alte situri arheologice (Donja

Braojev ina. lig. II.J). In aşezarea de la Săcăreuca construcţiile adâncite par să fie dispuse
in semicerc la o distanţă de 1 8-25 m una de alta, iar cele de suprafaţă sunt grupate in

şiruri. cu gmpi alături (Larina 1 994. 47).
Datele stratigraticc şi stratigrafia comparată pentru Gura Baciului. realizate

pc calculator. coroborate cu datele statistice (avem asemenea situaţii numai pentru
Gura Baciului), arată o slabă intensitate de locuire in decursul unei etape. deşi numărul
mare de complexe ar sugera o locuire dinamică (fig. 1 . 1 1 - 1 8).

Amplasarea siturilor
Aşezările sunt amplasate in cele mai variate locuri, dar aproape întodcauna
pc cursuri de râuri şi pârâuri. lângă izvoare cu apă potabilă. mai ales pe terasele joase
sau mijlocii ( Ursulescu 2000, 1 09). Aceste am plasamente ofereau pc lângă apa potabilă

Fig. 4. Gun1 Baciului 1 - panorama staţiunii, patrii la poalrlr dealului

şi o altă sursă importantă de hrană. peştele (Cuina Turcului. Gomea. Ostrovu Golu,
Parţa, Pojcjcna; această observaţie este valabilă �i pentru o parte a aşezărilor din
Basarabia. vezi Larina 1 994a. 45) dar şi o posibil itate sporită de comunicare care nu
trebuie neglijată. De cele mai multe ori, ocupaţiile dominante ale grupului sau chiar
ale indivizi lor au detenninat alegerea unui anumit amplasament (cazul aşezări i de la
Suceag, din vecinătatea staţiunii de la Gura Baciului sau al celei de la Moruţ - fig. 6,

l

unde locuirea apartine, după cât se pare, unei singure fam ilii sau unui grup restrâns).
În prime e faze. aşezări le sunt situate în locuri prielnice creşterii animalelor
(bovine şi ovi-caprinc: la Gura Baciului vezi El Susi, Bindea 1 995. 27, tabel 5, unde
vânătoarea era de asemenea importantă; Ocna Sibiului. Suceag, Moruţ. Ţaga. Şeuşa),
sau care au în preajmă bogate resurse de materii prime necesare, cum ar fi argila şi

sarea (Gura Baciului cu aşezările aferente de la Suceag şi Momţ, Ocna Sibiului,

Şeuşa. Lune a-Poiana slatinii. Solca - Slatina mare: Ursulescu 1 977; 1 997; Monah,

1 99 1 ; A lex ianu et alii, 1 993 , Nica 1 980, 28; Dumitroaia 1 987; 1 994; Ghergari et alii

1 999; Ciută et al ii 2000; 200 1 ). Aşezări le sunt amplasate in locurile cele mai prielnice
vieţii, in fmtcţic de necesităţile şi speci ficul comunităţii locale. Uneori aşezări le sunt
amplasate pe locuri inalte de unde se putea supraveghea o arie întinsă. Astfel de aşezări

12
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sunt consemnate la ldjos (în Banatul iugoslav, fig. 2) sau la Let. in primul caz asezarea
'
este situată pe un grind înalt. iar la Leţ. pc un deal de circa 30 m. in mijlocul u ei văi,
ce oferea o bună vizibilitate asupra câmpiei din j ur.
A legerea Joc ului viitoarei aşezări. stabilit pe baza analizei unui foarte mare

ţin

de psihologia familiei
număr de staţiuni. depinde de foarte mulţi factori subiectivi, ce
sau a micii comunităţi.
Să facem o scurtă trecere in revistă a unora din cele mai importante situri si
·

a zonelor unde acestea sunt amplasate:
• in lunci ale unor mari fluvii, dar in zone neinundabile (Star�evo, Gomea
- Căuniţa . Pojejcna. Moldova Veche. Liubcova, Schela Cladovei: Lazarovici 1 977;
1 979: Luca 1 995):
• Pe grinduri ( Muzlja - Mmejski Brod, Schela Cladovei, Glăvănestii Vechi'
�

.

Valea Lupului. Cenad, Dudeştii Vechi= Beşenova Veche: Nestor 1 957, 59; Ciobotaru
2002, 1 29- 1 30) sau grinduri nisipoase, cum sunt cele de la l djos -

Gradişte (fig. 2)

sau Beşenova (Humka);
•

Pe margini de terase ( Mişca, Biharea, Tinca -

Râpa:

lgnat 1 978, 1 6);

•

Pc terase joase, in Valea Dunării la Gomea - Locurile lungi, Pescari Ali

•

Pc tcrase mijlocii la Moldova Veche, Pojejena- Nucet (Lazarovici 1 969,

Beg, Icoana. Şuşka (Comşa 1 969, 30; Lazarovici 1 969, 1 8; 1 979, 25: 1 978, 1 5);
1 8 ; 1 977,25: 1 979,25,29-30).
• Pe tcrase inalte (Gomea-

Vodenac, Suplacu de Barcău,Glăvăncşti Vechi:

Lazarovici 1 977: 1 979. 25; l gnat 1 978, 9, 1 6; Comşa 1 978, fig. 1 ; Ursulescu 2000,
1 09; Larina 1 994, 29);
•

i n interfluvii cu pozi�ii dominante (Ursulescu 2000, 1 09; Larina 1 994,

•

Pc râuri mij locii sau râuri mici, in zone neinundabile (Sf. Gheorghe -

•

Pc vechi cursuri de râu (Perlez. Pa�a - Podul

29);

Bedchaza, Vlassa 1 966, 1 7);
•

n1rcului);

Pe ostroave ale Dunării ( Ostrovu Golu, Ostrovu Corbului - Korbovo:

�

Roman - Boroncant 1 974; Lazarovici 1 979, 25; 1 990, 95. tig. 1 -2),
• in pcşte i ( Dubova - Peştera lui C1imente, Peştera Veterani,Valea Caraşului,
Nandru- Peştera Bordu Mare. Câmpani, Vadu Crişului: Comşa 1 969, 30; Lazarovici
1 969. 1 8; 1 977, 25; 1 979, 25. 29-30 pl. V /88; Boronean� 1 968, 9; Vlassa 1 966, 1 7;
l gnat 1 978, 1 6).
• in adăposturi sub stâncă

(Cuina Turcului:

Comşa 1 969, 30; Lazarovici

1 969, 1 8; 1 977,2: 1 979, 25, 29-30);
Pe baza analizei amplasamentului aşezărilor din Moldova, s-a constatat că
cele mai multe din ele (circa 60% ) se află in zonele joase, de câmpie. in zona de
munte locuirea nu depăşeşte 1 2- 1 3%, iar restul lor se află in zona de podiş ( Ursulescu

2000, 1 06).

Au fost întâlnite şi cazuri in care păstorii îşi aşează locuinţele in vecinătatea
unor !itânci. ca in locuirea de la Moruţ (cu o ceramică de aspect monocrom). Acest
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 5. Moruţ, se 1/,fa/e;p.

Fig. 6. Moruf, se Il, bordei CII gropi de stâlpi.

amplasam ent s e dator eaz ă p e d e o part e faptului c ă stâncil e ( au fal ez el e r esp ectiv e)
păstr eaz ă c ăldur ă în zil ele um ed e iar p e d e alt ă part e d eoar ec e ma 1 mult d e o tr eim e
din spatiu
era ferit d e r ăpitori (urs lup). Ac east ă a ezar e e t e ituat ă la cap ătul un ei
'
v ăi .
A ' ez ăril e sunt în g en eral d e mici dim ensiuni iar în c el e mai mult e cazuri
suprafata
lor nu d ep ăs e' t e un h ectar ( P etr escu-Dimbovita 1 957, 66; Monah 1 976 7,
9; Comsa
1 978; Mant u et alii 1 992, 1 49 - 1 5 0; Larina 1 994a, 43); s -a u constatat ' i
'
un el e a , ez ări c eva mai mari car e ating 3-3 5 ha (Gr eenfi eld -Drasov ean 1 994;
Roman -Boron eant 1 974 1 20;Lazarovici 1 977 43 -45·1 979 p l.lA-B). Foart eputin e

a:fClff.Cf<
1.9.9.9

O • '()m
1-......J

Fig. 7. Trestifn�a, S e 1118-1 VB, planul
ăpăturilor, seCJor C. după Pop�oi.
14
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din ele au fost cercetate mai amănunţit, sau pe suprafeţe mai mari (Star�evo, Ostrovu
Golu , Gomea, Foeni). Ele au un număr mic de locuinţe (2-3 la foeni sau 4- 1 0 pe un
n ive l. la Săcăreuca - aici fig. 8, Ostrovu Golu sau Gomea Locurile lungi, fig.3 ),
-

gropi şi chiar vetre in aer liber (fig. 29).
in cadrul aşezărilor, locuinţele sunt amplasate la o
arecare distantă unele de
ce presupune, poate, existenţa unor împrejmuiri, sau locuri pen� activi tăt i
.
ceea
altele

gospodăreşti (grădini) sau spaţii delimitate pentru animale şi păsări (pentru prezenţ�
unor păsări la Gomea: Kessler 1 989- 1 993; Lazarovici - Maxim 1995, 1 64). Gropi ie

din vecinătatea unor locuinţe au fost folosite iniţial pentru extragerea lutului (necesar
multor amcnajări. spoirea pereţilor. construcţia vetrelor etc.), multe din ele ajungând
ulterior gropi menajere.

Roirea a'ezărilor

Termenul este folosit de M. Nica (pentru situl Studina roit din Grădin i le I,

după : N ica 1 980 28). Aşezările roite reprezintă situri secundare şi sezoniere, legate
de aşezarea principală, ce pot fi explicate şi prin exploatări periodice (sarea de exemplu,

turile

Ursul eseu 1 977). fie desprinderea din situl principal a unor grupuri mai mici. O situatie

similară ar putea fi cea a locuirilor de la Moruţ şi Fundătura, cu o roi re din orizon

IC/IIa a aşezării de la Gura B aciului (după slipul brun al pastei, aspectul monocrom,
lipsa ciupiturilor, raritatea decorului plastic).

Ocupatii dominante in alegerea locului de sit.

Locul şi evoluţia sitului, a locuinţelor sunt determinate, uneori, de ocupaţiile
dominante. Exemplul cel mai elocvent in acest sens îl reprezintă descoperirile de l a
Gura Baciului. Determinările zooarheologice indică predominarea vitelor mari,
bovinele, unnate de ovicaprine şi cervide (El Susi- Bindea 1 995, 27, tab. 5 ). Pădurile

din vecinătate nu ofereau suficient vânat ca prezenta cervidelor să joace un rol atât de
'

important în cadrul strategiei economice a comunităţii de aici. Analiza petrografică a
arătat că o bună parte din roci erau aduse de la poalele Munţilor Gilăului, de la o
distanţă de cea. 25 km. Această zonă oferea atât posibilităţi pentru exploatarea pietrei
cât şi practicarea cu succes a vânatului sezonier în pădurile de sub Munţii Gilăului,
reprezentând probabil zona predilectă pentru vânătoare.
La Gura Baciului, locuinţele sunt construite din bâme ( fig. 9), foarte rar se
foloseşte lutul pentru l ipire� pereVlor din nuiele, şi atunci numai la partea din faţă a
unor bordeie târzii, din ultima fază de locuire (SC IVB, cazul cu B27: Lazarovici Maxim 1 995, 1 1 7).
Suprapunerile de complexe nu au permis identi ficarea exactă a sistemelor
de construcţie pentru un complex anume, totuşi putem aprecia că circa 40% din
elementele de construcţie au fost identificate exact (s-au descoperit gropile de l a
structura d e bază a construcţiilor, gropile d e stâlpi), ceea ce a permis reconstituirile de
mai jos,pentru nivelul al doilea, ce reprezintă de fapt a treia mare etapă de locuire de
la Gura Baciului (fig. 1 3- 1 4).
Î n perioada de decădere a staţiunii (sesizabilă prin involuţia ceramicii,
amestec cu pictricele, lipsa ceramicii fine, arderea slabă, sărăcia motivelor, simplitatea
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 9. Gura Baciului, nivelul ll, SC /JA-118

i raritatea fonnelor reapariria bordeielor d la nivelul etapelor S lliB-IVB e
pi erd l egăturil e cu ci i li zati i l balcanice e constată doar ecouri şi u nei influente,
pen tru ca în ul ti mă instantă Gura Baciului ă devină o tatiune secundară.
Cercetări l e de la Gura Baciului oferă i nfo nnatii e ·trem de intere ant cu
pri ire la modul de organizare a centrului unei a ezări. Aici în centrul tatiu ni j au fo t
g-ăsi te doar două gropi , a mbele fă ră materiale arheologice, in re t doar un mare patiu
gol , l ipsi t de compl exe arhe logi e situa� i e înregistrată în toate fazei de 1 cuire fig.
1 1 - 1 8). Este po ibil ca în centru să fi fo t tâlpul de fundare, stâlpul totemic, poate
•

:tntJ 1/t ltUSti

®

..:u•ul ''"�rrrnuul

Centru

J

F2E2

Cl.F2

FI El

Ct Ft

hgfedc

Fig. 10. Guru Baciului, orgaJiiz;areu itului i11juru/ Celltrului.
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cum ? numeşte M i rc e� Eli ade (Eli ade 1 9� 1 , 42, 5 1 ).
acea coloan� .
_
D m păcate. mfonna !H_ pentru alte s1tu n nu au fost public ate . desi s-a să pat
în întregime. după c ât se pare. doar situl de la Glăv ăneşt iiVechi. E. Com �
consi deră
c ă locuinţ ele de aici erau aşe zate in patru grupuri. două c âte două, cee ac e' ar pute a fi
l egat de o organizare t�unili ală (Comşa 1 978, I l , fig. 1 -3 ) sau ele re flectă două eta pe
de locuir c. in care structurile au orientări diferite .
Cele mai ample cercetări in Moldo va s-au facut l aTresti an a, de către Eugeni a
Popuşoi (Popuşoi , 1 9!(0, 1 30) dar lipsa unui plan general public at ne împiedică a
emite ipoteze privind mod alitatea de org aniz are a sitului (fig. 7 ) . Modul de ab andon are
a locuin \elor de aici este similar cu cel de l a Gur a Baciului , un de lo cuinţ a abandon ată
de vine s pa ţiu pentru re sturi men ajere .
PGtrimonium Bunaticum, /,

axis 111�11�i

2002

ORG.-1.\"IZAREA SITVLL"/
Evolutia unui sit. Lipsa şi precaritatea cercetărilor interd isciplinare se
resimte şi cu privire la acest aspect. al stabilirii evoluţiei unui sit. Stu diul de caz al
sitului de l a Gur a Baciului n e p ermite a schi !a evolu !i a m ai multor complexe. Pc b az a
stratigrafiei \'Crtic al c şi comparate, folosind o bază de date in c are au fost in clu se
peste 1 6.000 d e obi ecte descoperite (mai ales cer amică ), se observă că in primele
e tape de Jocuire evoluţia nu este intotdeaun a liniară .
Clasificările şi an aliza inte rnă a complexelor au permis stabilire a mai multor
et ape de refaceri intr-un proces fo arte dinamic. Se pot ob serv asup rapuneri de com plexe
chiar p entru ac ee aşi fază (fig. 1O, 11-18). Cele m ai apro pi ate an alogii pentru situ aţii le
de la Gura Baciului ar putea fi cele de la Don ja Branjevin a. Din păc ate. în această
a şez are complexele arheologice, stratigrafia verticală şi orizontal ă nu au fost totdeaun a
clar delimit ate , dar incontestabil există asemănări fr apante cu situ aţia de l a Gur a
B aciului. Men !ionăm , de asemenea. că l a Donj a Branjevin a ar hitectur a eta pelor
evoluate este mai bine păstr ată.
Org anizarea centrului unei st aţiuni şi o dispunere regulat ă a locuinţelor. se
constată c hiar din cele m ai timpurii orizont uri mezol itice (denumite e pipaleolitice
sau protoneolitice) cum sun t cele de la L epenski Vir ( fig. 20). Analogii pentru modul
de dispunere al complexelor (bor dciele. in sp ecial) sunt la Vin ca in fazel e A 2-A 3
(Vasi c PV, Il. 24-25, 34. 1 33: Staljo , 1 968: 1 984; Lazaro vici et alii, 200 1 , p. 270. fig.
24 1 ; pentru periodizare: Sc hi er 1995).
Lo<·U.",TELE

Orientarea locuintelor
La Go rnea Locurile lungi (L azarovici 1 977, 44-45; 1 979, pl. IA ) s- a
putut observ a că locuinţele sunt dispuse in di agon ală, cu colţurile spre vânturile
domin ante. c are în Clisură ating viteze foarte mari şi au o dur ată lungă (fig. 3). Putem
deci a precia că orientare a locuintelor este in tluent ată si de ps ihologi a comunitătii, nu
numai de factorii geografici.
-

'
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Fig. 12. se IB-JC

Fig. 13. Se ICIIIA.

Fi•. 14. Se IIA-IlB.

Fig. 15. se 11/A-1/JB.

Fig. 17. Se IVAB-JVB.
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Fig. 18. Se 1/IB/IVA recou tituire.
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Fig. 20. Letlell ki

tr du/)Q Srejo1•iC.

Tipurile d locuinte

con tată câteva tipuri de
D -a lungul e olupei ulturii Starcevo-Cri,
Jo uintc: adâncite bord iul c ar de obicei pe te 60 cm adân ime· mibordeiul ub
50 cm cu unne de pereti; locuinta de uprafată· coliba (locuinta fără pereti
cu
,
ul
în
două
ape).
a pcri .
Bordeiul (fig. 2 1-23, 25-26
l

Locuirea tntr-o nouă zonă începe prin construire unor bordeie tn perioada
rece au a unor colibe în perioada caldă. Dimensiunile bordeielor ariază ele a ând
o suprafată cuprinsă între 6 09 - 26,4 11\. (Petrescu- Dimbovita 1957 68; Lazarovici
1972 22· Roman - Boroneant 1974 120· Dimitrijevic 1979 68). La Moldova Veche
- Rât a fost descoperit unul dintre cele mai mari bordeie ale acestei civilizatii
din
'
Banat (fig. 2 1).
Bordeiele sunt o ale au circulare in plan si au fo t ăpate în trepte (Dubo a:
Corn ' a 1966 359· Lazaro ici J979 27 n. 89; Larina J994 29) i contin chiar o zonă
crutată p ntru intrare cu dispun re ariabilă (Dergace et alii 199 1, 7, fig. 2/a b).
Marginile gropii bordeielor au fo t folo ite drept pereti. in putine cazuri au fo t
mnalate si resturi ale unor pereti realizati dintr-o împletitură de nuiele, unsi cu Lut
amestecat cu pleavă. Acoperi, ul se sprijinea pe o parte din marginea exterioară a
https://biblioteca-digitala.ro
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La ura Baciului bordeiele unt con truit în pantă m ti pentru are
adâncimea di feritilor pereti ariază. Uneori atra e afla p margi nea bordeiului, în
partea mai înaltă poziti e care a favorizat probabi l . i ră turnarea ei. Aici lângă
fragmente! răsturnate s-au de coperi t i mari bucăti de atră, in ·itu. Bord ie apar
d ar în primele fig. 1 1 - 1 2 i ulti mele faze de locuire fig. 1 7 . Uneori -au con tatat
uprapuneri de gropi din faze diferi te iar separarea lor a fo t d i fi i lă.
La Grădinile e te mentionat un bordei cu fundu l drepr, ce on ta dintr-o
groapă de 2 4 x 2.2 m, ce continea u n inventar deo ebit (pandant i u 1 cu cap de arpe .
În bordei -a de coperit o groapă de par (Nica 1 979 32· 1 9
3 fig. 3 ). Comple ul
avea i o anexă g podărească ceea ce este deosebit d imponant, d oare e ne pennite
a în ţelege modul d folo ire a bordeiului în alte sezoane decât el rece.
În tatiunea de l.a Knepisce (= Cânepi ce rom., SC BA, tankovi c .1 986, 447,
452 fig. .1 -5), în udul Banatului, din cele patru compl xe de coperite, unul este
adânc, având planul în forn1ă de boabă de fasole (fig. 23) au în formă de rini hi
(analogii în Olten ia, la Cîrcea: Nica 1 980 3 6), iar celelalt trei unt emibordeie.
·
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Semibordeiul sau locuinta semiadâncită

f
'

c

o

Cfircea Jliaduct, SC /JIB-IVA.

''1
.

Fig. 23. Knepi.fce,

bordei.

Acest tip de con truc tie reprezintă o locu intă adâncită partial în pământ cu
posi bilită ţi de ş dere au amenajare a marginilor gropii care presupune , i exi tenţa
unor pereti, pre deosebire de col ibă sau cort care au doar acoperi . Bordeiul i uneori
emibordeiul nu la ă urme de pari sau stâlpi. pereti i lor fiind con tru iti pe pământul
co la ăpa re i a ezat de jur împrejurul gropi i. Pere ţii din cauza tructuri i lor de pari
u , ori , nu la ă urme prea numeroase, parii fi ind infipti în pământul co care formează
un val de protec\ie contra apelor si totodată adăpo t con tra umezelii . i vânturi lor.
In terioru l poate fi protejat cu piei de a n i male. D i men i un i lc loc u in telor de tip
mibordei e încadrează între 9 şi 80 m2 ( Popuşoi 1 980, 1 06· 1 99 7 1 4· Larina 1 994
a 47· U ule u 2 00 1 , 171 ) . Ca fonnă se întâi ne c cele o ale o al alungi te circulare
'

'

·
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n.:ctan gu lar c. trap ezoidal e şi chiar in formă de pa ralelo gram (Popu şoi 1 980. 1 06 ;
Larina 1 994. 29 ; 1 994 a . 4 3; Ur sulescu 1 988 . 9- 1 2; 200 1, 171 ; Mantu et alii 1 992 ,
1 60. fig.8-9 ).
P c baza c erc etărilor de la Fo eni s-a con statat că s cmibordeiele aveau per eti
alcătui
�i dintr-o st ructură de pa ri şi nuiel e, lipi ţi pe anumite poJ1iuni cu lut (part�
şor
i
u
din zona de la intrare şi din peretele opus, c el din fund ). Complexe aprop iate ca form ă
au fo st descop erit e la Kn cpi sc e, la i eşirea din Clisură , pe malul drept al Dun ării. La
toat e semibordci el e de la Kn epi sce au fost descoperit e găuri de pari de la st ructura
kmnoa să a acoperişului. Numărul lor e prea mic pent ru o reconstituire mai si gură.
El e au plan oval . cu marginil e albiate, cu axul lung orientat nord -est: indic ă probabil
existenţa a dou ă încăp eri ca şi locuinţa a dâncită, formată din două gropi apropiate, de
la S eliş te, din Basarabia ( Ursulescu 1 988, Il ). Bucăţi de chirpici de la pereţi . cu
impr esiuni de nui ele de diferit e grosi mi ( 1 , 5- 3 cm sau 1 0-20 cm ) au fost descoperite
in mai multe as ez ări din Moldova, la Glăvănestii Vechi, Trestiana, Suceava (Ur sul escu
1 9 88 . 9). Ace ste urm e demonstrează p c de o parte prez enţa unor p er eţi Îlnpl etiţi din
nui el e. exist en ţa un ei structuri d e r ezist enţă pe pari, ca şi aplicarea unei lutui eli pe
ac este structuri.
Semibord eie au fost descoperite si la Ostrovu Golu, în orizontul anterior
'
marilor locuinţ e (Roman - Boronean ţ 1 974, t20) şi la G rădinile. În locuinţa 4 , care se
încadrează in aceast ă cat egorie de construcţie , a fost descoperit vasul d e lemn (Nica
1 980. 32).
Semi bordei ele de la Tr estiana aveau gropi in preajma vet relor (Pop uşoi 1 990 1 992, 2 3). Cel e mai multe l ocuinţe de acest tip de aici sunt de fo rmărectangula r;i, cu
dimensiuni cuprinse înt re 1 , 5 şi 27 m2 (Popuşoi 1 980, 1 06 ; 1 997 , 1 1 4). Locuin ţel e
din zona central ă 2 şi 3 prezintă in int erior câte o groapă săpat ă in trepte, iar locuinţa
6 ar c două gropi . cu amenaj ări interioare. in locuinţa 2 groapa a fost interpr etată
dr ept depozit de aliment e. As emen ea gropi apar la Gura Baciului IV (V Iassa 1 972;
1 972a; Lazar ovici -Maxim 1 99 5, pl. V l lla, fig. 1 O, B 27 -B 28 ) şi Cuina Turcului
(Comş a 1 966, 360 ; Laz arovici 1 979, 27 ), Poeneşti (fig. 31 ) .
Asemen ea compl ex ede l ocuire, in general de mici dimensiuni, nu necesitau
mari instalaţii de foc , mai ales că o fam ilie se compunea din 3-7 persoane, după cum
se poate obs erva din imaginea mach etei de la Larissa (fig. 28 ).
.

.

LOCUINŢELE DE SUPRAF.-lŢĂ

Coliba (fig. 24 )
Acest gen de construcţie simplă, cu caracter sezonier, poate că a fost folosit ă
r elativ in tens, dar din păcat e est e foa rte greu de identificat datorită urmelor foart e
precare pe care le-a lăsat . Colibe s-au descoperit in mai multe staţiuni. Dimensiunile
lor erau in jur d e 1 . 5/ 1 ,8 x 2 /2,2 m, un eori chiar ceva mai mari. Un el e aveau form ă
aproximativ rectangular ă (Popuşoi 1 980 , 1 1 0). În un ele cazuri, astfel d e construc ţii
erau prevăzute cu vetr e in int erior ca la Valea Lupului, Trestiana, Poieneşti sau
https://biblioteca-digitala.ro

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

21

GltetJrglle-Come/iu La:.aro••ici, Comelia-Magda Lazarovici

� l.
/1

...
...,,

1)

•

..>

()

''j
o

� -'t9-......:

1

·,

o

/

1

/

-

ci

t!.-

,•

Fig, 24, 24a. Foelli, locuillţă semiadâllcită, se 1/A, plall şi recOII tituire.

Săcăreuca (Popu, oi 1 9 80 Il O· Mantu et alii 1 992, 1 49- 1 55 ; Larina 1 994 29) dar
cele mai multe dintre ele nu prezentau astfel de instalatii de încălzire. A emenea colibe
-au de coperit la Gomea- Locurile lungi - Căuniţa de su : ele au lă at drept mărturie
a existentei lor ceramică vetre neamenajate oase si uneori chirpici.
A tfel de constructii
apar si în aria culturii Koro . Ele nu aveau etre in
•
interior, iar a e de provizii sau gropi de provizii erau ituate în afară (Trogmayer
1 96 , 1 2 ceea ce credem că pre upune existenta unor anexe. În ace te cazuri coliba

Fig. 25. Poier•eşti, bordei şi locui11ţă
de uprafată
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pa �iu p nt ru dormit, folo it mai ale în ez nul cald.
p rit în ac a, i ci il izati . i în Iugo lavia Bru kner 1 9 O 5 : J
o uint le cu o încăp re
e bie i locuinţei n coliticu l u i timpuriu au câte o in gură încăp r , cu au
atră d ti c, iar dim n iunil lor unt extr m de ariabil . Une le din el au _/_,4
1 m , dar unt alt 1 . i mai mari. D cel mai multe ori conturu l ace tor 1 uint
a fi t d tem1inat p baza r LUril r arheologic exi rând putine date in 1 gătură �u
arhit tura 1 r pr priu-zi ă. In 1 cuint 1 de ac t fel de la omea i O trovu
tu
a ob e at că un apăt t mai larg d ât c l ălalt. Locuinta de la o mea fiind orientată
pr ud, pr upun m că în a a parte e afla intrarea, iar part a mai largă ar putea
reprezenta tindă.
o uin'
cu mai multe încăperi (fig. 27-27a)
1 apar poradic i atunci unt determinate d ocupatii peciale, a in cazul
locuinţ 1 r de la
tr u
lu, in u l ă pe Dunăre. Locuintele de ai i au podeaua
al cătuită din mai multe rânduri de pietri, ce permiteau scurg rea cu u.urinţă a apei
pro
n c ar . i important m cazul ocupatiei legate de preparar a indu trială" a
pe. telui. 1 au la col �uri v tr d fo , loc prielnic pentru a fu mar a p . telui pus la
al tfl 1 etr le d coperire în ace te locuri nu au altă fun tional itate
u cat ub
iabilă.
·

-·

�

_

'

'

. . .
. ....

Fig. 2

. O ·trOI'II Golu, după P. Roman.

Fig. 2

a.

Recoustituir a noastră.

1 mai pectacu loa e lo uinte din aria culturii tarc e o - ri unt c le
cercetate d către P. Roman ., i M. ica l a Ostrovu Golu (
I n ula Banului cu
dim n iunile 6 x 4 si 4 x 5, 1 6 x 4 i 2 2 x 4 m 9 xl 1, 2 m, în formă de , L":Roman
- Boroneant 1 9 7 4 pl. 1 1- 1 1 1 fig. J· Lazaro ici 1 9 7 9 25-26 ) , i de a ilc Boron ant la
S h la Iad ci ( or neant 1 9 90). Ace tea a eau podeaua formată din trei-patru
rânduri de bol o ani i prundi , de râu ame tecate cu ni ip, pe care e aflau, foart
probabil, l ipituri cu argilă am t cară cu ni ip argil ă c nu e pă tr ază decât pe
alocuri, nefiind a ă.
tru tura p re�ilor ,i acop ri, ului era formată din mari trunch iuri de copaci
d cea. 1 O - 20 cm apr iind după dimen iunile i adâncimea gropilor. Ace t a a eau
anumit împăJ1iri inr rioare.
Pe planul din fig. 2 7 -2 7 a e pot ob erva pe aceea i directie mai multe , iruri
'

=

'
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de stâlpi. Unele aparţin unei pali sade, şir car econtinu ain afar a planului locuinţei şi s e
asoci a cu o groapă lungă albi ată, socotită ş an ,. Un alt şir . se apropie d e primul fiind
as oci at p avimcntului din pietre de râu ce fonnau po deaua locuinţei. Din dispuner ea
lor rezult ă că ce a d e- a dou a încăper e s e îndepărte ază d e traseu şi se po ate presupune
că ac est spaţiu a fost amen ajat poate ca şopron. Structura de pari in p arte a opu să est e
m ai săracă. tiind descoper iti doar parii de structură şi c ei d e spr ij in.
Dată fiind lipsa ch irpici u r.1. este posi bil ca acea stă con struc ţie să fi avut
p er eti gr oşi de lemn , lipi ti cu lut. L ipsa resturilor arse cr ed em că indică dezafcct area
intr eg ului complex şi nu inc endierea lui in momentul a bandon f1rii.
Comp artimentările sunt cu stâlpi m ai mici, la fd ca peret ele par al el cu
pali sada . in zon a compart imentărilor s -a o bs ervat r aritatca sa u lip sa unui rând de
pi etr e, cee a ce ne dete rmină să credem că, in zon a respectivă , complet area pod clelor
a avut loc după r id icare a structur ii de bază a locuinţei. Lipsa unor gropi de stâlp, mai
ales la stâlpi i de susţinere , pe anumite trasee, sugere ază folos irea un or st âlpi r et ez aţi
s au mont aţi pe pietre şi fixa ţi in sist emul de furci şi legături.
În imaginea din fig. 27 a au fost suprapuse planur ile desenului şi fotogr afia ,
după c are s- au făcut cor ec ţii le necesare unghiului de fotogr afiere cu planul văzut în
perspectivă. Aceste a demonstrează exactit atea desenelor şi in acelaşi timp oferă
posi bilit ate a trasării pereţilor pe baza celor două asocieri.
La colţul locuinţelor . în afară . au fost descoperite unele platforme albi ate ,
posi bi l vetre (di am . 1.5 m), sesiz abile pri n resturi de căr bune şi pietre arse (Rom an 
Boroneanţ 1 974, 1 2 3). Unele pie tre din stâng a im ag inii alun ecă în pant a p c care se
afla albicrea, inte rpret ată de noi ca şanţ de apăr are.
Această construcţie reprezintă un unic at şi tre buie pusă, credem noi , în
legătură cu ocupaţi a de bază a celor de pe ostrov . legată de pescuit şi toate anexele
necesare ac estuia. D imensiunile locu inţei sunt de 6 x 4 m. Aceste locuinţe amintesc
d em aril e locuinţ edin civilizaţiile liniare din c entrul Europ ei . din n coliticul lor mijl ociu.
Locuinţe p c pat de pietre mai sunt semnal ate la Leţ, Schela Cladov ci. Fughiu, Suce av a
(Zah ari a 1962, 14 : Lazarovici 1 979 ,28 : lgnat 197 3: 19 78 ).
FOLOSIREA !fi AMF.N..f..l .fREA
•

Fig.
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INTERIORULUI

Din păc ate , d atele arheologice cu
pr ivire l a acest aspect sunt foarte săr ace .
Există însă unele mach cte de locuinte
. s au
sanctu are din perioadele unnătoare. c are
ne permit a ne imagin a felu l în c are
complex ele ce p ar mici pot ti folosite cu
mult folos. Cel mai bun exemplu este cel
din m acheta de c asă de l a L ariss a, unde
se poat e o bs erva amenaj are a ş i folosire a
inte riorului (fig. 28).

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

talatiile d fo
J n taiati i l d fi de cop rit în a ş zări le Starcevo- ri constau în cupt are,
v etr . i � turi . Din păcat , nu intotdeauna -a făcut o de criere foarte clară a 1 r. ceea
îngreun ază pr zenlarea d fa\ă.

Patrimouium Bauatkum /, 2002

In

uptoar

1

upt ar apar atât în interiorul con tructii lor cât , i in afara lor. umărul
de coperi ri lor de ac t ti 1 c ·t foarte mic. Din dat 1 exi tente e pare că c 1 mai bin
pii trat t cuptorul de la M Ido a ecbe ( tig. 2 1 ) cuptorit în marginea b rdei u lui,
atră u or ridicată pe care -au gă it r uri de cenu ă i cât a
ând in fara i ntrării
fragmente rami e. nul a emănător fără atra în fată, -a d
op rit la Let
1 9 - 7 6 1 ).
Un cuptor . t ri r locuinţelor a fo t de coperit la Tre tiana. ra de formă
,

'

'

'

r la ti rotundă si a ca circa O, 7 0 O 60 m, cu o înăltime de O l - 7 /0, 1 7 m. Baza i
pereti i cuprorul � i au fo t făruiri. În apropierea acestu i cuptor -a de coperit o groapă
c comunica cu ace ta printr-un canal de circa 0,2 0 m lătime. Functional itatea l u i nu
c te c rtă; el a fi t intc1·prctat atât ca , i cuptor pentru copt cât i pentru arderea ceramicii
Popu . oi 1 9 O, 1 O ; Ur ulc cu 2000, 5 0).
Un alt cuptor pentru car nu swlt prea multe i nfom1ati i, a fo t de op rit în
a, zarea de la ă ăr uca Larina 1 994a 5 1 ).
n logii p ntru etre ) cuptoare pot fi găsite in macheta d la Lari a, fig.
2 Gali , 1 9 5 ) au in arti olul lui J . Petra ch ( 1 9 6).

Ţe turile (fig. 30)

La · cheia Jado ei Da ide cu 1 966· Lazaro ici 1 9 7
pl. B a fo t
de coperit un cuptor portat.i , de fapt un \est lucrat din l ut, d con i tenta chirpic iului,
dar cev mai n i i p . Mai recent . Luca a publ icat alte trei machcte de a menea

\'odr;. !

_j
1

1

[

Fig. 29. Vetre Îll aer liber,
Tre tia11a, după Popu,oi.
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Fig. 30. Cuptoare

portative (ţăsturi).
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Fig. 3 1. Poieueşti, vatră şi
fra •mellle de veire

Împrii tiate di11 L 3.
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cuptoare. cu forma şi dimensiuni apropiat e ( Luca 1 993). Acest e piese erau alcătuite
dintr-un amestec d e lut cu paie tocate şi nisip. Ele suplin eau foarte bine cuptoar ele,
erau folositoar e mai ales in timpul iernii . p ermiţând o încălzire economică pr ecum şi
diferite procedee de gătit. Conform studiilor etno- arh eologice, pe ac estea s e putea
coac e pâin e. puteau fi folosite la coptul unor legum eşi fruct esau chiar la conservarea
prin uscare a uno r fructe n ecesare in sezonul r ece. in tot timpul anului permiteau
protejarea foculu i, dar mai ales a ja rului.
Vetrel� de fo rmă circulară , ovală sau triunghiulară . apar in multe construcţii
neolitice, ma i ales in Moldova si Basarabia si
mai rar in Banat si Transilvania. La
.
Săcă reuca de exemplu. în Bas�bia (fig. 26 ), sunt m enţionate � ai multe vetre în
inte riorul unor construcţii de locuit (Dergacev et alii, 1 99 1 . fig. 2b ) . De obicei ele se
construiesc din lut amestecat cu nisip, direct pe sol, fără nici o am enajare sp ecială, în
zona centrală a locuinţelor, sau la colturile acestora. Suprafa ţa lor atin ge 50- 1 00 cm
(N estor 1 957. 60; Păuncscu 1 978, 28; Nica 1 980, 36; Mantu el alii 1 992, 1 49- 1 60).
Multe din vetre sunt distruse şi intoarse cu faţa in jos (fig. 3 1 ) . Este posibil ca unele
vetre, din categoria celor aflate în afara locuinţelor sau la extremitatea lor, să se fi
păstrat într-o proporţie mai mică.
in unele aşezări s-au descoperit vetre a căror construcţie era mai complexă.
Astfel, la Cuina Turcului (Nicolăescu - Plopşor et alii 1 965, 409) şi Suceava sunt
s emnalat ev etre cu gardină din pietre de râu, construite deasup ra unei gropi , cu analogii
in sudul României. Tot la Suceava , dar in altă locuinţă. vatra a fost refăcută peste alta
anterioară (Ursulescu 1 988, 7- 1 5). În Locuinţa 1 de la Suceava, spaţiul d e sub şi din
preajma vctr ei a fost amenajat prin construirea unei platfo rme de lut, de 4 cm grosime,
iar in Locuinţa 3, platforma vetrei era alcătuită din cioburi (Ursulescu 1 973, 49; 1 988,
7- 1 5 ) . la fel ca şi in aşezarea de la Sf. Gheorghe - Bedehaza ( Horedt 1 956, 9).
O situa ţie mai complexă a fost intâlnită la Trestiana, in Locuin ţa 4, unde
vatra a fost construită pe un pat de nuiele, pietriş şi fragmente de râşniţă şi avea in
apropi ere o groapă ovală, folosită probabil pentru păstra rea alimentelor (Popuşoi 1 997,
1 1 4 ). În ace eaşi aşezare, într-o locuinţă este menţionată o vatră cu groapă in apropi ere,
folosită pent ru d epozita rea cenuşii, cu analogii in descoperirile de la Balş şi Leţ
( Popuşoi 1 980, 1 06).
O altă cat egoric de vetre, cu b ază de piatră, a fost descoperită la Ostrovu
Golu. Ele sunt situate in vecinătatea locuinţelor, la colţurile lor şi erau probabil acoperite
d e strcşini sau umbrare. Aceste vetre . pe baza analogi ilor etnografic e. serv eau la
încălzirea celor car e se aflau in vecinătat e sau la uscarea plas elor de pescuit, întinse
p e per eţi § i la afumarea sau uscarea peştilor.
In aşezarea sezonieră de la Lunea - Poiana Slatinii au fost descoperite mai
mult e "v etre" cu suprafaţa neregulată, ce ating circa 1 m2. Pe aceste instalaţii se
aşezau probabil la fiert vasele pline cu saramură . pentru a s e obţine sare in stare
solidă ( Dumitroaia 1 994, 1 3- 1 5 ; Monah, 1 99 1 ).
În unele aşezări , ca Trestiana (fig. 29) şi Cârc ea (Nica 1 980, 36) au fost
descoperite vetre in afara l ocuinţelor, ce indică zone d e activităţi gospodăr cşti sau
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soci ale in timpul anotimpului cald. Cele patru vetre exterioare dl! la Trestiana au
formă aproape ovală . cu un diametru de circa 0,62!70-0.40/60 cm ( fig. 29) si
' au fost
construite direct pe sol, fără o amenajare specială (Popuşoi 1 980, 1 09).
Se po ate presupune. de asemenea, că o serie de străchini largi, cu fundul
gros. foane numeroase in fazele târzii, mai ales la Ostrovu Golu. puteau se rvi foane
bine la adăpostirea unor focuri u şoare in interiorul locuin ţelor
Alte instalaţii
Existenţa unor lavi ţe este menţionată doar la Trestiana, în locuin ţele C/L2,
3. 6: ele au fost rezervate împre jurul pereţilor, la săpare şi aveau o lăţime variabilă
cuprinsă intre 1 ,60 - 1 .20 m şi doar mai rar mai îngustă, de O, 60 cm (Popuşoi 1 9901 992, 20-23; 1 997, 1 1 4) . in aceste zone era u probabil adăpostite diferite vase şi alte
obiecte necesare desfăşurării vieţii zilnice.
Lutăriile
Asupra lor a atras atentia M . Nica, semnalând la Cârcea - Viaduct prezenta
unor astfel de gropi. Descoperiri similare au apărut la Suceava Parcul Cetăţii
(Ursulescu 1 988, 1 5) şi Perieni. Aceste gropi erau săpate la periferia aşezării şi
ulterior au fost umplute cu resturi menajere. Groapa 1 de la Cârcea, după M. Nica. are
aceeaşi funcţionalitate (Ni ca 1 980, 3 7-38). O. Trogmayer considera că uneori acesta
era rostul gropilor din aşezări (Trogmayer 1 968, 1 2).
Func tionalitate& unor construcţii
În unele cazuri, datorită inventarului şi condiţiilor de descoperire, s-a putut
preciza cu o mai mare exactitate funcţionalitatea unora din construqiil e şi amcnajările
descoperite. Astfel, la Trestiana . groapa din Locuin!Ji 2, a fost inte rpretată dr ept depozit
de al imente (Popuşoi, 1 990- 1 992, 23 ; 1 997, l l 4- 1 1 5).
Zonele anumitor locuinţe cercetate, cu un bogat inventar de anefacte din
sil ex. au fost considerate drept locul unor ateliere de prelucrare. ca in Locuinţa 3 de la
Săcăreuca . Aceeaşi funcţionalitate pare să fi avut şi o altă construc ţie adâncită din
aceeaşi aşezare, de formă specială, circulară-trilobată, cu resturi din baza unui cuptor
(Dergacev et alii 1 99 1 , fig. 2c). Un alt atelier de prelucrare a silexului a mai fost
identificat şi la Poieneşti, in locuinţa 3, unde lângă o gresie plasată in apropierea
vetrei au fost descoperite mai multe anefacte din silex (piese tipice şi deşeuri) (Mantu
et alii 1 992, 1 49-1 60). Descoperiri similare au fost făcute şi la Şeuşa (Ciută et alii,
2000).
Un atelier de prelucrare a topoarelor din piatră şlefuită a fost descoperit in
coliba de la Valea Lupului (Comşa 1 99 1 , 7).
La cele mentionate mai sus reamintim locuintele cu mai multe încăperi de
la Ostrovu Golu, legate de pescuit şi de prelucrarea peştelui .
CONSTRUCŢIILE DE CUL T
Î n câteva din aşezările cercetate au fost descoperite complexe care pot fi
puse în legătură cu practicile de cult ale comunităţilor Star cevo-Criş. Astfel, la Balş
este menţionată o casetă rectangulară, din pietre arse (unde s-a descop erit un idol
antropomorf) care a fost interpretată ca un posibil loc de cult (Popuşoi t980a, 7, fig.
'
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3 : Ursulescu 197:!. 7 1 : 1988, 14). La Săcăreuca. in Locuinţa 21, intr-o nişă specială.
situată deasupra cuptorului, s-a descoperit o statuetă antropomortă. intr-un ahăraş de
lut ars. Spa�iul respectiv se presupune că a fost folosit pentru unele practici magico
religioase ( Larina 1 994a, 51 ).
Alte două descoperiri din aşezarea de la Trestiana completează infom1a�iile
cu pri,·ire la acest subiect. La Trestiana, locuinţa adâncită C/L3 (nivelul ! ) prezenta in

interior o groapă. Pe o treaptă a gropii au fost descoperite patru cranii de ovicaprine.
iur la baza ci alte trei. In centrul gropii fusese amenajată o vatră. ce a fost construită pe
un pat de cioburi, pietriş şi nisip. Lângă vatră s-a descoperit un vas de mari dimensiuni
şi un ahăraş patrulater, cu două figurine antropomorfe. De pe suprafa�a locuin�ci mai
provin alte şase figurine antropomorfe, cinci zoomorfe, un idol conic, altăraşe şi un
prâsnel (Popuşoi 1990-1992, 20; 1997. 114-115 ). În locuin�a C/L6. de acelaşi tip, una
din gropi avea in interior o construc,ie din piatră, de lângă care pornea o adâncitură de
tip pu�. in care alături de cenuşă au fost descoperite patru figurine zoomorfe (trei oi şi
un porc). Lângă puţ a apărut o altă figurină zoomorfa, iar alături de construc�ia de
piatră, un ahăraş suport ( Popuşoi 1990-1992, 22: 1997. 115).
O groapă cu scop ritual a fost descoperită şi in aşezarea de la Zăuan, unde a
fost descoperită statueta "Venus de Zăuan" ( Lako 1997).
Din datele prezentate rezultă că in această perioadă locurile de cult erau
dispuse in interiorul construc�iilor cu caracter de locuit. in anumite zone ale acestora,
iar inventarul era de tip mobil. in acelaşi timp, atragem atenţia privind existenţa unor
sanctuare neolitice timpurii şi altare monumentale la Magiarc, in Macedonia (Sanev,
1988, 9-1 0), machete de sanctuar ( Praistorja vo Makedonic. 1976, 44,cat 245:G. 1 30,
p.'29-30: Gimbutas, 199 1 , 257, fig. 7-53.1-2), poate Roske - Ludvâr (Gimbutas, 1 991,
26, fig 2 - 1 5 . 2) .
.

Ritualuri de fundare
O problemă încă pu�in dezbătută este cea a ritualurilor de fundare. Desigur,
tema depăşeşte perioada neoliticului timpuriu, fiind o temă de etno- religie, dar se
leagă de multe din observaţiile arheologice tăcute cu ocazia săpăturilor. Cel mai bun
exemplu in acest sens, ilustrat mai sus, este reprezentat de descoperirea de la Larissa
din Thessalia (fig. 28), unde la fundaţia unei locuinţe a fost depusă o machetă de casă
(Galis. 1985). simbolizând foarte probabil casa sfântă.
Asemenea ritualuri legate de fundarea casei au fost întâlnite in Banat. la
Balta Sărată, in fazele B 1 ale culturii Vinca. in acest caz, inainte de fundarea casei au
fost săpate mai multe gropi, in care au fost depuse mai multe râşniţe. Peste gropi a
fost amenajată podeaua locuinţei, constând dintr-o lipitură de lut, situată imediat
dedesubtul podelei care a suferit arderi intenţionate (au fost găsite două rânduri de
podcle: ambele fiind arse, nu excludem ipoteza că ce-a de a doua putea fi arsă
întâmplător, la incendierea locuintei).
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