DESPRE O GROAPĂ DE FUNDARE A UNEI LOCUINŢE
COŢOFENI DESCOPERITĂ LA ŞEUŞA-GORGAN
(COM. CIUGUD, JUD. ALBA)
Marius M. CIUTĂ
Locuirile Coţofeni descoperite în cadrul sitului arheologic de la ŞeuşaGorgan1, s-au bucurat, în intervalul de timp scurs de la efectuarea primei
campanii de săpături arheologice în acest punct, de o atenţie deosebită,
succesiunile surprinse pe grosimi ce ajung până la 2 m, demonstrând o
intensitate mai puţin obişnuită de locuire în epoca eneolitică a măgurii
Gorganului2. Astfel, situl arheologic, considerat a fi, în cea mai recentă
sinteză monografică asupra fenomenului cultural3, ca singurul tell propriu-zis
Coţofeni din Transilvania4, se caracterizează, în prima fază de evoluţie a
comunităţii de acest tip ce a habitat aici - fază lesne de interpretat ca fiind
una de durată, de locuire permanentă - prin prezenţa locuinţelor de
suprafaţă, de mari dimensiuni şi cu inventar deosebit de bogat. La
momentul de faţă, în care cercetările arheologice se apropie de final5, putem
afirma cu certitudine că aici au existat, concomitent, în această primă fază de
locuire6, cel puţin opt locuinţe de suprafaţă, cu forme rectangulare
În urma includerii acestei staţiuni în planul Centrului de Cercetări Pre- şi Protoistorice din
cadrul Universităţii din Alba Iulia, în anul 2000 s-a decis abordarea, prin cercetări
arheologice sistematice, a punctului Gorgan. Începând din anul 2006, cercetarea sitului
arheologic a revenit Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (Ciută 2004; Ciută 2009; Ciută,
Gligor 2001; Ciută, Gligor 2002; Ciută, Gligor 2003; Ciută, Gligor 2006; Ciută, Marc 2009;
Beldiman, Sztancs 2005; Beldiman et alii 2005; Ciută et alii 2003; Ciută et alii 2004; Ciută et
alii 2005; Ciută et alii 2006; Ciută et alii 2007; Ciută et alii 2009; Ciută et alii 2010). Despre
istoricul cercetărilor vezi Ciută, Gligor 2003; Ciută, Gligor 2006; Ciută, Marc 2009; Ciută,
Marc 2010.
2 Vezi întreaga bibliografie de la nota precedentă, respectiv rapoartele de cercetare şi/sau
studiile şi articolele unde sunt prezentate, în detaliu, principalele caracteristici geomorfologice ale sitului, secvenţele stratigrafice şi cultural-cronologice de locuire, precum şi
specificul contextelor/complexelor surprinse respectiv a materialelor conţinute.
3 Popa 2009.
4 Ibidem, p. 17-18.
5 Mai bine de 80 % din aşezarea Coţofeni de aici a fost cercetată între anii 2000-2010, astfel
că Şeuşa-Gorgan va fi, alături de cea de la Câlnic-Dealu Mare (jud. Alba), singura aşezare
cercetată aproape exhaustiv din întreaga arie a culturii (cf. Ibidem, p. 6).
6 Primei faze de locuire Coţofeni îi aparţin doar două bordeie cercetate.
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(dreptunghiulare), de dimensiuni considerabile (între la 6 x 3 până la 10 x 5
m), al căror final, simultan, a fost asociat unui incendiu general, extrem de
puternic, ce a dus la distrugerea, respectiv abandonarea pentru o scurtă
perioadă de timp, a măgurii ca spaţiu pentru habitat. Dispunerea locuinţelor
de suprafaţă şi a puţinelor bordeie surprinse în această fază de locuire, pe
planul general final al sitului va putea face posibilă emiterea unor ipoteze
ample cu privire la organizarea interioară a acestei aşezări Coţofeni iniţiale.
Până la momentul de faţă nu au fost surprinse elemente de terasare propriuzisă a vârfului măgurii şi nici elemente ale vreunui sistem defensiv7.
Prin modul de amplasare al aşezării propriu-zise, exact pe locul cel
mai înalt al Măgurii (fig. 1 a), prin caracterul locuirii reflectat prin inventarul
material relevat, dar şi ca urmare a prezenţei frecvente a urmelor de locuire
contemporane sesizate pe terasele situate de jur-împrejurul ei, la diferite
distanţe, pe întreg dealul Gorganului8, prima etapă de locuire Coţofeni de la
Şeuşa-Gorgan se încadrează pe deplin conceptului relativ lansat recent de
„locuire de tip acropolă”9, cu valenţe sociale, politice şi militare, înconjurate
de centuri de locuire10. Astfel, venim spre confirmarea unor opinii recent
formulate, prin care, acest „model clasic” al lumii coţofeniene11 al aşezărilor
importante constituiau în acelaşi timp centre zonale cu rol în păstrarea
legăturilor pe spaţii vaste, contribuind la uniformizarea culturii materiale,
fenomen specific fazei Coţofeni III12. Acest concept pare a fi, în cazul
aşezării de la Şeuşa, oricum, mai adecvat decât cel anterior formulat, al
aşezărilor de înălţime cu terase ale culturii Coţofeni13.
Suprafaţa IX/2003-2004, cu dimensiunile de 8 x 4 m, orientată nordest - sud-vest, a fost executată în paralel, spre nord-vest, cu suprafaţa VI
bis/2001-2002, lăsându-se un martor stratigrafic de 50 de cm între ele (fig.
1 b). Principalul scop al acesteia a fost acela al dezvelirii integrale a unor
complexe surprinse în campania anterioară în S VI bis (L 5 şi L 6, Coţofeni
şi C2, Decea Mureşului) şi care se continuau spre nord-vest şi vest (fig. 1).
În campania anului 2003, în carourile 3, 4, 5, 6, respectiv zona
mediană a suprafeţei, la adâncimea de aproximativ 1,20-1,40 m s-a conturat
o nouă locuinţă de suprafaţă (L 10/2003), cu o structură solidă, de formă
rectangulară, caracterizată printr-un material arheologic deosebit de bogat
Ciută et alii 2003.
Semnalate cu ocazia perieghezelor repetate efectuate în acest areal de membrii colectivului
de cercetare dar şi de alţi cercetători (Dima, Oargă 2004, p. 49-62).
9 Rişcuţa, Ţuţuianu 2003, p. 64.
10 Cf. Popa 2006, p. 55.
11 Rişcuţa, Ţuţuianu 2003; Popa 2006, p. 55.
12 Roman 1976, p. 47; Rişcuţa, Ţuţuianu 2003, p. 64-65; Popa 2006, p. 55.
13 Lazăr 1977; Lazăr 1978; Lazăr 1980; Lazăr 1981-1982.
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(ceramică, unelte din piatră şi os, fragmente de mari dimensiuni de chirpici
ars, pietre, cenuşă etc.).
Complexul a sfârşit printr-un incendiu puternic, surprins anterior şi în
secţiunile, respectiv complexele de locuire, aparţinând primei şi celei mai
timpurii locuiri Coţofeni de la Gorgan (L 1/2000, L 4/2000-2002, L 5/2002,
L 6/2003), eveniment relevat în săpătură de prezenţa stratului gros de
arsură, neagră sau cenuşie acolo unde elementul de structură l-a reprezentat
lemnul şi împletiturile, respectiv roşie-cărămizie, acolo unde focul a surprins
fragmente masive de chirpici. Acest strat de arsură, surprins în profilurile
tuturor secţiunilor/suprafeţelor practicate, oscilează între 5 şi 20 de
centimetrii grosime, în cadrul său predominând, după caz, lemnul carbonizat
de culoare neagră, cenuşa prăfoasă cenuşie sau fragmentele mai mari sau
mai mici de chirpici roşu-cărămiziu.
După relevarea aproape integrală a complexului14, respectiv desenarea
şi fotografierea acestuia, săpătura a fost oprită din motive obiective, locuinţa
(ca dealtfel întreaga suprafaţă) fiind acoperită cu o folie de plastic, urmând
ca demontarea ei, respectiv adâncirea pentru surprinderea complexului
Decea Mureşului (C 2), şi apoi a sterilului arheologic să fie continuate în
campania următoare (2004)15.
Campania anului 2004 din cadrul sitului arheologic de la Şeuşa-Gorgan
a însemnat continuarea investigaţiilor în unităţile de cercetare deschise în
campaniile anterioare (S VII/2003 şi S IX/2003) - în vederea relevării
complete a unor complexe descoperite aparţinând locuirilor eneolitice (ex: L
10/2003, C 2/2002, G 7/2003) - precum şi deschiderea unor noi unităţi de
cercetare (suprafeţe)16, iar pe de altă parte, executarea unor sondaje de
control şi verificare stratigrafică în vederea surprinderii extinderii pe
orizontală a locuirilor eneolitice (Decea Mureşului şi Coţofeni) prezente în
vârful măgurii17 (fig. 1).
Nefiind surprinse integral extremităţile de est şi de vest ale locuinţei.
Ciută et alii 2004; Ciută 2004.
16 Cu privire la rezultatele anterioare, obţinute de-a lungul a patru campanii consecutive
(2000-2002) la Şeuşa-Gorgan, vezi: Ciută, Gligor 2001, p. 242-243; Ciută, Gligor 2002, p.
149-151; Ciută, Gligor 2003, p. 1-37; Ciută et alii 2002, p. 519-520; Ciută et alii 2003, p. 312314. Tot în aceste rapoarte şi studii se pot regăsi informaţii suplimentare cu privire la
încadrarea cultural-cronologică mai detaliată a locuirilor eneolitice.
17 Săpăturile arheologice s-au desfăşurat în perioada 31 august-18 septembrie, în baza
Autorizaţiei de săpătură de salvare nr. 7/2004 şi au fost realizate cu sprijinul studenţilor
practicanţi ai specializării Arheologie din cadrul Catedrei de Istorie-Arheologie a
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, alături de care s-au aflat şi doi studenţi
(Elena Kolbe, Thorsten Rabsilber) ai RuhrUniversität din Bochum (Germania), aflaţi aici cu
în cadrul schimburilor prilejuite de bursele Erasmus-Socrates. Tuturor le mulţumim pentru
interesul acordat şi efortul depus.
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Depunerile locuinţei L 10 au fost astfel demontate, recuperându-se,
cu această ocazie, un deosebit de bogat material arheologic, îndeosebi
ceramic. Remarcabile s-au dovedit a fi acumulările de cenuşă şi de fragmente
de chirpici ars, care acopereau practic întreaga suprafaţă, cu grosimi
considerabile. Aglomerarea de materiale ceramice, dar mai ales a
fragmentelor masive de chirpici ars, au fost cele care au delimitat, în mare,
dimensiunile şi forma locuinţei, ea dovedindu-se a fi fost de formă
dreptunghiulară, orientată cu laturile lungi pe direcţia est-vest, având
dimensiunile aproximative de 7 x 4,5 m (fig. 2-4).
După dimensiuni şi structură s-a dovedit că este vorba de o nouă
locuinţă de dimensiuni relativ mari, cu o structură rezistentă, masivă chiar.
După demonarea materialelor - prilej cu care s-a dovedit faptul că zona de
vest era uşor lăsată, la momentul construirii locuinţei ea situându-se exact la
delimitarea cumpenei apelor între versantul nordic şi cel vestic al Măgurii –
la răzuirea atentă, au fost surprinse, conturate, gropile de pari de susţinere a
pereţilor (G 8, G 9, G 11, G 12), ce au confirmat, prin dispunerea lor,
ipoteza anterior formulată a formei, respectiv a orientării şi dimensiunilor
locuinţei (fig. 4).
De diferite dimensiuni şi adâncimi, gropile au confirmat prin
dispunerea lor dimensiunile şi forma (orientarea) complexului bănuite încă
de la şpăcluirea şi demontarea locuinţei. Mai mult, la extremitatea vestică a
fost surprins şi un şanţ ce susţinea, se pare, fundaţia peretelui de vest-nordvest al locuinţei, aflat, probabil, mai jos faţă de restul suprafeţei acesteia. În
zona mediană a mai fost surprinsă o groapă ce ar putea fi interpretată ca
fiind al unui par de susţinere al unui perete despărţitor. În zona de vest –
nord-vest, a fost surprinsă o groapă, aparţinând probabil unei anexe ce
reprezenta intrarea în locuinţă (?), în vreme ce, din zona median-centrală a
locuinţei s-a conturat o a doua groapă (G 10), necoliniară cu celelalte şi de
dimensiuni relativ mai mari decât media acestora, care s-a dovedit, prin
materialele conţinute, a fi fost o groapă cu o funcţionalitate mai dificil de
precizat18: iniţial considerată a fi de provizii (?) iar ulterior, mai degrabă, o
groapă cu funcţionalitate cultică (de fundare, bothros?) aflată în interiorul
locuinţei, lângă un posibil perete despărţitor, situat între cele două încăperi
distincte.
Groapa 10, cea care face obiectul lucrării de faţă, s-a conturat la
răzuire, imediat după îndepărtarea stratului (covorului) de resturi ale
locuinţei incendiate. Complexul era de formă rotundă la gură, cu diametrul
deschiderii superioare de cca. 45-50 cm, caracterizându-se, la acest nivel
18

Ciută 2004; Ciută et alii 2005.
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superior, printr-un pământ de umplere de culoare mai închisă şi cu o textură
mai afânată , uşor mai închis faţă de cel înconjurător.
La golirea gropii, la adâncimea de cca. 20 cm. s-a remarcat apariţia
unui strat distinct de umplutură, compus din fragmente de chirpici puternic
ars, cenuşă şi lemn carbonizat, identic cu cel surprins pe întreg „patul”
locuinţei 10, corespunzând, cel mai probabil, momentului în care locuinţa a
fost incendiată. În acest strat de arsură a apărut, răsturnat într-o parte, un
prim vas ceramic întreg, o ceşcuţă cu toartă bandată supraînălţată (fig. 5 b;
6), decorată în tehnica împunsăturilor succesive (vasul nr. 1, fig. 10), care
păstra foarte bine conservat - graţie mediului oferit de stratul menţionat pasta albă încrustată în decorul adâncit. Imediat sub acesta, a apărut un al
doilea vas, de acelaşi tip (vasul nr. 2, fig. 11), asociat, în mod curios, cu o
toartă de ceşcuţă similară, decorată în aceeaşi tehnică a împunsăturilor
succesive umplute cu pastă albă (fig. 7, 12). Pământul în care se aflau
acestea avea acelaşi conţinut, cu resturi puternice de arsură, situaţie ce
explică şi conservarea relativ bună a pastei albe încrustate. În fine, sub cel
de-al doilea vas, s-a conturat o strachină de mari dimensiuni, puternic
evazată cu Trichterrand (vasul nr. 3), dispusă direct pe fundul gropii19 (fig. 8,
13), ajunsă astfel la adâncimea totală de cca. 55-60 cm, aflat pe sterilul
arheologic, reprezentat de argila loessoidă de culoare gălbui-cenuşie deschisă
(fig. 9). Şi pământul din preajma acestei străchini prezenta urme consistente
de lemn carbonizat (cărbune). Practic, groapa s-a dovedit a avea o formă
generală cilindrică, fiind uşor lărgită la bază, în zona vasului nr. 3,
străpungând întreg stratul inferior locuinţei 10, ce corespunde primei locuiri
eneolitice de la Gorgan (Decea Mureşului).
O interpretare a contextului descris mai sus, ne dovedeşte faptul că la
momentul incendierii locuinţei, groapa (G 10), care avea o poziţie relativ
centrală în cadrul complexului, fiind deschisă, funcţională (?), conţinând cele
trei vase în stare completă (excepţie de la regula integralităţii făcând doar
toarta izolată de vas şi strachina căreia îi lipseau unele fragmente din zona
buzei20). Este dificil de precizat dacă vasele conţineau un anumit tip de
materiale21, respectiv care era poziţia lor primară, care să explice modul de
succedare (raportare poziţională) a lor. Cert este faptul că asocierea vasului
nr. 1 cu umplutura de arsură cărămizie (chirpici fragmentar ars) specifică
întregii suprafeţe a locuinţei surprinse arheologic dovedeşte legătura directă
a locuinţei cu groapa 10, contemporaneitatea lor, acoperirea parţială a gropii
Ciută 2004; Ciută et alii 2005.
Nu excludem posibilitatea ca aceste 2-3 mici fragmente să fi fost antrenate de rozătoare
sau să se fi pierdut la golirea gropii.
21 Pământul conţinut de acestea nu a prezentat resturi macro-vegetale sau de altă natură.
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(până la nivelul vasului superior) având loc tocmai cu această ocazie (lemnul
carbonizat din nivelul inferior, al străchinii, poate sugera acoperişul
incendiat, care, de regulă, cade primul, urmat de fragmentele de chirpici ars
provenite de la prăbuşirea pereţilor), până la cca. 30-35 cm., jumătatea
superioară a gropii fiind umplută ulterior, în timp mai îndelungat, după
părăsirea aşezării, cu pământul mai negru, „necontaminat” de arsura
locuinţei. Astfel pot fi explicaţi cei 20 de centimetri de pământ din partea
superioară a gropii, cu care aceasta era umplută, fără a conţine materiale
(artefacte sau arsură).
La adâncimea medie de cca. 1,80 m a suprafeţei a fost surprins sterilul
arheologic, cu aspect galben loessoid. Secţiunea IX a confirmat, la rândul ei,
toate succesiunile stratigrafice de la Gorgan22, aducând noi date cu privire la
tehnica de construire a locuinţelor de suprafaţă, respectiv la unele din
„gesturile” cu valoare simbolică, asociate construirii unor astfel de locuinţe
(depunerea în gropi speciale a unor vase ceramice întregi).
Caracteristicile complexului mai sus descris, implică o serie de aspecte
speciale, legate de interpretarea funcţionalităţii acestuia. Prin poziţia sa în
cadrul locuinţei, prin conţinutul său în artefacte, prin semnificaţiile şi
valenţele de ordin spiritual al vaselor conţinute - despre care am putea spune
că fiecare, în parte, are o valenţă cultică, în sine, prin eleganţa formelor şi
particularităţile morfologiei decorului şi a ornamentelor ce fac trimitere la
motivele solare, acoperite cu pasta de culoare albă - în fine, prin modul lor
de dispunere în cadrul contextului şi prin asocierile ce pot fi avansate cu
privire la poziţia, locul şi rolul gropii în cadrul locuinţei, poate fi justificată
semnificaţia specială a ei, cu conotaţii spiritual-cultice, magico-religioase23.
Groapa în care au fost descoperite, alături de fragmente de chirpici
ars, trei vase întregi (două ceşcuţe cu toartă bandată supraînălţată, decorate
cu împunsături succesive şi încrustate cu pastă albă, şi o strachină cu buza
evazată, cu Trichterrand, decorată în aceeaşi tehnică a împunsăturilor
succesive24), se dovedeşte a fi, fără îndoială, una cu o destinaţie specială, dată
fiind raritatea unor astfel de contexte în interiorul locuinţelor de suprafaţă
Coţofeni25. Mult mai dificilă este, însă, decelarea semnificaţiilor particulare
ale acestui context, respectiv a asocierii modului de utilizare/valorizare a
acestuia în cadrul vieţii cotidiene a comunităţii/familiei care a
Ciută, Gligor 2003; Ciută, Gligor 2006.
Popa 2006, p. 50 cu referiri ample cu privire la gropile de cult – bothroy – la nota 24.
24 Vasele ceramice se află în expoziţia de bază a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia,
având ca numere de inventar: P.8080 – vasul nr. 1; P.8079 – vasul nr. 2 şi P.8078 – vasul nr.
3 (strachina).
25 Popa 2006, p. 50 sqq.
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construit/locuit în această locuinţă. Posibilitatea interpretării sale ca o groapă
de fundare a locuinţei, cu caracter apotropaic şi purificator, asociată
momentului debutului efectiv al existenţei complexului de locuit este
posibilă, chiar dacă ea nu a fost ulterior acoperită (umplută). Poziţionarea sa
în interiorul locuinţei (orientate est-vest), lângă peretele estic al încăperii,
ridică, la rândul ei, o serie de probleme. Nu este exclusă, şi dealtfel foarte
posibilă din perspectiva evidenţei arheologice, o continuare a utilizării ei ca
spaţiu cu încărcătură spirituală, în timpul utilizării locuinţei, ca bothroi sau
ca spaţiu sacru şi loc de ceremoniere a unor ritualuri, până la sfârşitul
acesteia, moment surprins arheologic prin resturile incendiate ale casei care
au acoperit vasele din interior, dar nu au umplut pe deplin groapa. Groapa
G10/2004, prin caracterul şi particularităţile sale, aduce o nouă perspectivă
asupra ritualurilor religioase domestice, destul de puţin cunoscute în cadrul
manifestărilor acestui fenomen cultural.
Nu departe de groapa 10, la cca. 15 m, pe panta cu expunere sudică, a
fost descoperită o altă groapă cu certă destinaţie cultică, cu un inventar
deosebit de bogat şi interesant26, un bothros de tip puţ (sau o fântână
transformată în bothros27). De asemenea, în locuinţele descoperite anterior
la Şeuşa-Gorgan au fost descoperite artefacte cu destinaţie spirituală precum:
idoli din ceramică, pandantive din ceramică şi dinţi de animal etc.
Din cele peste 100 de gropi dezvelite în cuprinsul locuirilor Coţofeni,
un număr restrâns au beneficiat de o destinaţie specială, cea de bothros28. De
asemenea, în locuinţele de suprafaţă descoperite anterior, şi ulterior, la
Şeuşa-Gorgan au fost descoperite, destul de frecvent, artefacte cu destinaţie
spirituală precum: idoli antropomorfi din ceramică, pandantive din ceramică
şi dinţi de animal perforaţi etc. Cele mai recente sinteze tind să facă legătura
între existenţa unor complexe cu destinaţie cultică consacrată prin
extrapolarea semnificaţiei acestora asupra întregii aşezări29.
Ne asociem, totuşi, părerii conform căreia atestarea aproape
omniprezentă a unor practici cu încărcătură spirituală la Şeuşa-Gorgan nu
schimbă caracterul de aşezare al sitului, căreia i se subordonează aceste
manifestări de suprastructură.
O situaţie similară a fost semnalată prin cercetările recente şi la SebeşRâpa Roşie şi Papuc30, precum şi la Câlnic-Dealul Mare, Căpud-Măgura
Căpudului, Deva-Dealul Cetăţii, Straja-Măgura Străjii31 etc.
Ciută 2009.
Ibidem; cf. Popa 2009, p. 22-23.
28 Popa 2009, p. 40.
29 Popa 2006, 54; Popa 2009, 40-42.
30 Popa 2006, cu bibliografia.
26
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Din cele peste 100 de gropi dezvelite în cuprinsul locuirilor Coţofeni,
un număr restrâns au beneficiat de o destinaţie specială, cea de bothroi32. Un
număr restrâns de gropi au fost descoperite în interiorul locuinţelor (CâlnicDealul Mare, Şeuşa-Gorgan, Şincai-Cetatea Păgânilor). Prin inventar şi
modul de dispunere/îngropare a acestuia, s-a apreciat că aceste gropi au fost
folosite în practici rituale. Prin inventar şi modul de dispunere/îngropare a
acestuia, putem aprecia că aceste gropi au fost folosite în practici rituale.
Astfel de complexe au fost cercetate, înaintea celei prezentate de faţă de la
Şeuşa-Gorgan, la Sebeş-Râpa Roşie, Aiud-Cetăţuie, Turia, Poiana Ampoiului şi
Boiu-Măgulicea33.
Singurele gropi cu caracter special întâlnite în aria culturii Coţofeni au
fost descoperite în Transilvania şi aparţin, majoritar, fazei a treia de evoluţie
a fenomenului cultural în discuţie34, o concluzie preliminară fiind cea
potrivit căreia spaţiul intracarpatic a constituit câmpul unei expresii diferite,
mult mai bogate şi mai diverse decât cea din arealele periferice35. Aşezarea
de la Şeuşa face o notă aparte în acest peisaj, prin particularităţile asupra
cărora am insistat mai înainte.
În concluzie, deşi există indicii şi elemente numeroase în precizarea
unor lăcaşe respectiv complexe cu destinaţie cultică în aşezarea Coţofeni (de
fază III a evoluţiei marelui complex cultural) de la Şeuşa-Gorgan, încadrarea
aşezării corespunzătoare primei faze de locuire ca un posibil „centru de
cult” trebuie privită totuşi cu rezerve. Puţinătatea complexelor cu destinaţie
cultică în mediul Coţofeni36 poate fi văzută şi ca o consecinţă a stadiului
actual al cercetărilor dar şi a caracterului cercetărilor arheologice anterioare,
care au acordat o atenţie mai redusă surprinderii urmelor lăsate de
manifestările de tip religios.
About a „ritual foundation house pit” belonging to Coţofeni culture discovered at
Şeuşa-Gorgan
(Abstract)
This paper addresses the issues raised by the discovery of a special purpose pit,
worship, revealed under a surface house (L 10) belonging to Cotofeni dwelling from ŞeuşaGorgan. Archaeological site is considered to be, in the most recent monographic summary
Ibidem, p. 53, cu bibliografia aferentă notelor 41-46.
Popa 2009, p. 40.
33 Ibidem, p. 40.
34 Popa 2006, p. 54.
35 Ibidem, p. 54-55; Popa 2009, p. 54 sqq.
36 Popa 2006, p. 54-55.
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of the cultural phenomenon the only Coţofeni tell from Transylvania area. The tell is
characterized in the first phase of development of the community such as habitat homes
revealed by the presence of large surface houses and very rich inventory.
After the size and structure has proven that it is a relatively large new house, with a
strong structure even massive one. After the material removing - an occasion that proved
that the west part of the housing construction was somewhat sliding, being situated in the
cross of water standing flounce between the exact demarcation of the northern and
western slopes of Gorgan Hill - about a careful rasping were captured and outlined the
ditches what support the walls (G 8, G 9, G 11, G 12). This fact was confirmed by their
arrangement, orientation and size the previously formulated hypothesis of form of the
dwelling in question (fig. 4).
Pit 10 the subject of this paper, was outlined about rasping immediately after
removing from surface (carpet) of the remains of burned house. The pit was round in the
mouth, with upper opening diameter of approx. 45-50 cm being characterized at this level,
by an earth fill with a darker color and loose texture, slightly darker than that of vicinity
area.
The pit in which were discovered, along with fragments of burnt clay three whole
pots (two cups with handle raised, decorated with successive stitches and embedded with
white paste, and a bowl with flaring rim, decorated in the same technique to repeated
stabbings) turns out to be one with a special purpose. This special function was given by
the rarity discoveries of such contexts within surface houses belonging to Coţofeni culture.
The only pits with special purposes found in the Coţofeni culture area were
discovered in Transylvania. Mostly they belong to the third development phase of the
cultural phenomenon in question. A preliminary conclusion is that the Carpathian area was
formed as a different expression region richer and diverse than the peripheral
areas. However this kind if indices that reveal places of worship had to be viewed with
reservations.
Explanation of figures
Fig. 1. General view over the hillock at Şeuşa-Gorgan (a) and topographic plan
pinpointing section IX/2003-2004 (b).
Fig. 2. South view of dwelling 10 during excavation (S IX/2003-2004).
Fig. 3. Details from the dwelling 10’s excavation. Visible fire traces.
Fig. 4. The holes of the posts propping up the walls, revealed when the dwelling was
taken apart.
Fig. 5. Pit 10 under the surface dwelling at various excavation stages. Visible traces of
burnt adobe encountered on the entire surface of the dwelling.
Fig. 6. Detail of the first vessel unearthed when the pit was emptied.
Fig. 7. Detail of the second ceramic vessel unearthed and the separate handle.
Fig. 8. Detail of the third ceramic vessel, in a fragmentary state, partly elevated, situated
on the light-coloured sterile soil.
Fig. 9. The imprint left in clay by the outline and decoration of the third ceramic vessel.
Fig. 10. Vessel no. 1. Cup with elevated handle and decorated using the Furchenstich
technique, with fading triangular shapes making up a solar element on the bottom
of the vessel, retaining the white paste.
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Fig 11. Vessel no. 2. Cup with elevated handle and decorated using the Furchenstich
technique, with fading triangular shapes making up a solar element on the bottom
of the vessel, partially retaining the white paste.
Fig. 12. Handle of elevated cup with Furchenstich decoration and paste traces.
Fig. 13. Vessel no. 3 (the bowl), restored
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Fig. 1. Vedere generală asupra măgurii de la Şeuşa-Gorgan (a) şi planul topografic
cu indicarea secţiunii IX/2003-2004 (b)
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Fig. 2. Vedere dinspre vest, a locuinţei 10, în timpul dezvelirii acesteia
(S IX/2003-2004)
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Fig. 3. Detalii din timpul relevării locuinţei 10.
Se observă urmele incendiului
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Fig. 4. Gropile de pari de susţinere a pereţilor locuinţei,
relevate după demontarea locuinţei
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Fig. 5. Groapa 10 de sub locuinţa de suprafaţă, în diferite stadii de golire. Se
observă resturile de chirpici ars, specifice pentru întreaga suprafaţă a locuinţei
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Fig. 6. Detaliu cu primul vas ceramic relevant la golirea gropii

Fig. 7. Detaliu cu cel de-al doilea vas ceramic şi cu toarta izolată, relevate la golire
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Fig. 8. Detaliu cu cel de-al treilea vas ceramic, fragmentar, parţial ridicat, dispus
pe sterilul arheologic, de culoare deschisă

Fig. 9. Amprenta formei şi a decorului lăsată de cel de-al treilea
vas ceramic în argilă
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Fig. 10. Vasul nr. 1. Ceşcuţă cu toartă supraînălţată, cu decor în tehnica
Furchenstich, dispus în triunghiuri pierdute, ce formează un element solar pe fundul
vasului, decorul păstrând pasta de culoare albă
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Fig 11. Vasul nr. 2. Ceşcuţă cu toartă supraînălţată, cu decor în tehnica Furchenstich,
dispus în triunghiuri pierdute, ce formează un element solar pe fundul vasului,
decorul păstrând parţial pasta de culoare albă
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Fig. 12. Toarta de ceşcuţă supraînălţată, cu decor în tehnica Furchenstich şi cu urme
de pastă
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Fig. 13. Vasul nr. 3 (strachină) restaurat
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