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În 1994 apărea în Revista Bistritei articolul domnului George Marinescu, referitor la cultura Cotofeni
(Marinescu 1994, 9-20), în care prezenta în ordine alfabetică localităţile cu descoperiri de acest gen din judeţul
Bistriţa-Năsăud. Articolul era însoţit de o bogată ilustraţie, mai ales a cerarnicii acestei culturi.
În toamna aceluiaşi an ne incepeam noi cercetările de suprafaţă în zona Matei-Vermeş-Corvineşti
Făntânele-Moruţ-Sărăţel, în fiecare localitate găsind noi materiale şi noi aşezări Coţofeni, eşalonate pe toate
fazele ei de dezvoltare.
În acest articol dorim să prezentăm materialele Coţofeni găsite la Matei .,După Vii", în aşezarea descoperită
în 1998 de către bunul nostru prieten, arheologul amator Ion Oltean. Cercetările de teren le-am efectuat uneori
împreună, între anii 1998-2003.
Aşezarea Coţofeni se întinde pe o terasă estică, arabilă, a Văii Meleşului, aceasta având înclinaţie spre
nord, est şi sud. Sursele de apă sunt situate şi azi în aceste direcţii, ele regăsindu-se şi în vest. În jurul aşezării
se întind arături şi la 200 m est de aşezare se află Râtul Mare, partea de hotar cu aşezarea primindu-şi numele
de la situarea sa la nord de vii.
Materialele provenite din aşezare constau din câteva fragmente ceramice decorate, pietre cioplite,
percutoare, zdrobitoare, frecătoare, fragmente de râşnite şi unelte de piatră şlefuită. Cerarnica şi uneltele de
piatră şlefuită, zdrobitoarele-frecătoarele-percutoarele-nucleele, fragmentele de râşniţele au fost inventariate şi
se află în Muzeul Judeţean Bistriţa.
Cerarnica -foarte fragmentară dealtfel şi reconstituibilă doar grafic- poate fi împărţită în acest caz în două
categorii: semifină şi uzuală.
Culorile ei trebuie să fi fost brune şi cărărnizii, degresantul fiind cioburile pisate, mâlul şi doar într-un caz
nisipul fin. Mica e prezentă în toate fragmentele, aceasta fiind una din caracteristicile lutului din zonă.
Dintre formele de vas am identificat doar oala şi amfora.
Unele vase erau doar netezite, altele având slip netezit sau lustruit de diferite grosirni.
Slipul vaselor a fost afectat de acizii din solul galben lutos-nisipos, fiind de obicei căzut şi din cauza
arderii insuficiente.
Decorul cerarnicii constă din incizii oblice, în reţea sau alcătuind romburi, cât şi din impresiuni şi
canelură.

1. Fragment de buză de la o oală din pastă semifină. Diametru aproximativ: 30 cm. Are culoarea brun
pe ambele feţe, e degresat cu cioburi pisate şi are slipul căzut. Decorul constă din incizii oblice subţiri,
paralele şi puţin adânci, care coboară de sub buza decorată cu tăieturi. Nr. inv. 20761. (Fig. 1/1). Analogie găsim
la Budeşti şi Visuia (Marinescu 1994, Pl. VllJ/9; Pl. XVIII/5).
2. Fragment de buză de castron de culoare neagră-cenuşie din cauza slipului căzut, degresat cu cioburi
pisate. Decorul constă din incizii late şi puţin adânci, realizate în formă de V, pornind de sub gropiţa imprimată
pe buză. Nr. inv. 20762. (Fig. 1/17). Formă apropiată găsim la Cugir (Popa 1995, 39, pl. VI/4), decor analog la
Matei (Marinescu 1994, Pl. XIIJ/11).
3. Fragment de perete de vas, negru-cenuşiu la exterior, brun închis la interior, degresat cu cioburi pisate,
având slipul căzut şi fiind decorat cu incizii late şi puţin adînci, dispuse una sub alta în formă de căpriori.
Nr. inv. 20763. (Fig. 1/2). Analogii de decor întâlnim la Archiud, Ardan, Budeşti, Şieu-Cristur (Marinescu 1994,
Pl. J/10, Pl. IJ/10; Pl. VIJ/2; Pl. XI/6).
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4. Fragment de gât şi de umăr de amforă, din pastă uzuală, de culoare brun închisă-cărămiziu-cafenie la
exterior, brun deschisă la interior, degresat cu cioburi pisate şi mâl, având slipul căzut. Între gât şi umăr este
o canelură. Nr. inv. 20764. Analogii găsim la Budeşti, Ciceu Corabia şi mntânita (Marinescu 1994, Pl.VW8; Pl.
IX/14; Pl. Xll/8).
5. Fragment de gât de vas, din pastă semifină, din cauza căderii slipului având culoare negru-cenuşie pe
ambele feţe, fiind degresat cu cioburi pisate. Nr. inv. 20765. (Fig. 1/3).
6. Fragment de gât de vas, din pastă semifină, cu slip brun închis la exterior, slip căzut în interior, degresat
cu cioburi pisate. Decorul e alcătuit din incizii subţiri, puţin adânci, paralele, care se întretaie în formă de V.
Nr. inv. 20766. (Fig. 1/9). Analogii de decor găsim la Chiochiş (Marinescu 1994, Pl. IX/9).
7. Fragment de gât de vas, din pastă semifină, cu slip brun închis la exterior, slip căzut în interior, degresat cu
cioburi pisate. Decorul constă din incizii subţiri, puţin adânci, paralele, care se întetaie. Nr. inv. 20767. (Fig. 1/7).
Analogie apropiată găsim la Sălcuta (Marinescu 1994, Pl. XX/2).
8. Fragment de perete de vas, din pastă semifină, cu slip subţire lustruit, brun închis la exterior-interior,
degresat cu cioburi pisate. Decorul constă din incizii subţiri, puţin adânci, paralele.Nr. inv. 20768. (Fig. 1/11).
Analogii găsim la Gilău şi Pinticu (Kalmâr 1980, Fig. 13/3; Fig. 17/12; Marinescu 1994, Pl. XIV/13).
9. Fragment de perete de vas, din pastă semifină, cu slip brun închis la exterior, slip brun, căzut în interior,
degresat cu cioburi pisate. Decorul constă din incizii subţiri, puţin adânci şi paralele. Nr. inv. 20769. (Fig. 1/12).
10. Fragment de perete de vas, din pastă semifină, brun închis la exterior, având slip brun, căzut în interior,
degresat cu cioburi pisate. Decor din incizii relativ late, paralele, realizate din stânga în dreapta, mai adânci în
partea dreaptă. Nr. inv. 20770. (Fig. 1/10).
11. Fragment de perete de vas, din pastă semifină, cărămiziu la exterior, brun închis la interior, degresat cu
cioburi pisate, având slipul căzut. Decor din incizii relativ late, puţin adânci, paralele. Nr. inv. 20771. (Fig. 1/14).
Analogii găsim la Archiud şi Viişoara (Marinescu 1994, Pl. I/13; Pl. XVW9).
12. Fragment de perete de vas, din pastă semifină, negru-cenuşiu la exterior din cauza slipului căzut,
cu slip brun închis, căzut în interior, degresat cu nisip fin. Decor din incizii subţiri, puţin adânci, alcătuind
romburi. Nr. inv. 20772. (Fig. 1/13). Fragmente ceramice decorate cu romburi s-au găsit la lăntâniţa, Lechinţa,
Livezile, Matei (Marinescu 1994, Pl. XW9; Pl. XIW4, 10, 14).
13. Fragment de perete de amforă, din pastă uzuală, brun-cărămiziu la exterior, roşu la interior, degresat cu
cioburi pisate, având slipul căzut. Decor din incizii subţiri, puţin adânci, formând o reţea de romburi. Nr. inv.
20773. (Fig. 1/8). Decor apropiat regăsim pe gâtui unui vas de la Livezile (Marinescu 1994, Pl. XIW10).
14. Fragment de gât de vas, din pastă uzuală, negru-cenuşiu la exterior, cărămiziu în interior, degresat
cu cioburi pisate, având slipul căzut. Decorul constă din alveole lunguiete imprimate, umplute probabil cu
materie albă.Nr. inv. 20774. (Fig. 1/16). Ca analogie pentru decor ajunge să amintim un fragment de la Archiud
(Marinescu 1994, Pl. I/15).
15. Fragment de gât de vas, din pastă semifină, brun deschis-negru-cenuşiu la exterior, negru-cenuşiu la
interior, degresat cu cioburi pisate şi având slipul căzut. Decorul constă din alveole lungi şi late. Nr. inv. 20775.
(Fig. 1/18). Ca analogie pentru decor amintim un fragment de la Visuia (Marinescu 1994, Pl. XIX/3).
16. Fragment de fund de vas, din pastă uzuală, brun-negru-cenuşiu la exterior, negru-cenuşiu la interior,
degresat cu cioburi pisate, având slipul căzut. Diametru aproximativ: 8 cm. Nr. inv. 20776. (Fig. 1/4). Analogie
găsim la Ardan, Bistriţa, Pinticu (Marinescu 1994, Pl. W18; Pl. V/1-2; Pl. XIV/15).
17. Fragment de fund de vas, din pastă uzuală, brun deschis-cărămiziu la exterior, având slip căzut, în
interior având slip brun închis, căzut, degresat cu cioburi pisate şi mâl. Nr. inv. 20777. (Fig. 1/5). Diametru
aproximativ: 10 cm. Analogii găsim la Bistrita. Ciceu-Corabia (Marinescu 1994, Pl. V/3, 9, Pl. X/5).
18. Fragment de fund de vas, din pastă semifină, de culoare cărămizie la exterior, neagră la interior,
degresat cu cioburi pisate şi mâl, având slipul căzut. Diametru aproximativ: 14 cm. Nr. inv. 20778. (Fig. 1/6).
Analogie găsim la Sălcuta (Marinescu 1994, Pl. XX/4).
Utilajullitic1 constă din fragmente de nuclee, nuclee, aşchii, fragment de lamă, gratoar pe lamă şi răzuitor
discoidal. Varietăţile de roci sunt gresii, gresie cuarţitică, cuarţit, calcar silicios, jasp, opal şi obsidian. Ele vor
fi prelucrate şi prezentate pe larg într-un alt articol de către un paleolitician.
1
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Două gresii cuarţitice cenuşii (nr. inv. 20779-20780) (Fig. 2/4,6), o gresie brun-deschisă (nr. inv. 20781) (Fig.
2/9), una brun închisă (nr. inv. 20782) (Fig. 2/1) şi una brun-roşcată (nr. inv. 20783) (Fig. 2/5), au fost folosite
atât ca nuclee, cât şi ca percutoare-zdrobitoare. Piesa nr. 20783 nu a fost folosită şi ca nucleu. Cu ajutorul
percutoarelor, de pe nuclee s-au desprins diferite aşchii, ce puteau fi apoi transformate în unelte 2 • Un percutor
s-a descoperit la Cuptoare (Maxim 1993, 66, fig. 5/2), alt posibil percutor la Izvoarele (Fenichel1891, 68).
Piesa nr. 20780 a fost folosit şi ca frecător, ele fiind întânite şi la Boarta, Meteş, Poiana Arnpoiului,
(Ciugudean 2000, 31), Cuptoare (Maxim 1993, 66), eventual Şibot (Popa 1995, 55), Şincai (Lazăr 1978, 54),
Ţebea (Harţuche 1969, 442, fig. 6/5-6), Valea Mică (Lipovan 1982, 12), Vălişoara (Fenichel1891, 65).
Râşniţa de granulaţie fină este din andezit bazaltoid (nr. inv. 20784) (Fig. 2/3), cea grosieră ·(nr. inv. 20785)
(Fig. 2/8) e dintr-un andezit simplu şi ambele conţin hornblendă. Râşniţe s-au descoperit la Boarta (Durnitraşcu
& Togan 1971, 427), Câlnic (Roth 1942, Pl. 6/12), Cuptoare (Maxim 1993, 66), Izvoarele (Fenichel1891, 161),
Limba (Ciută & Gligor 1999, 60), Livezile (Herepei 1901), Meteş, Poiana Arnpoiului (Ciugudean 2000, 31),
Şincai (Lazăr 1978, 54), Ţebea (Harţuche 1969, 442, 449), Valea Mică (Lipovan 1982,12).
Tot dintr-un andezit cafeniu cu hornblendă a fost executat un topor plat, cu tăiş sernicircular, aflat în
stare fragmentară. Lungime: 78 mm. Lăţime: 80 mm. Grosime: 15 mm. Nr. inv. 20786 (Fig. 2/10). Analogie găsim
la Ţebea (Harţuche 1969, 442 & fig. 4/24).
Un toporaş dreptunghiular, fragmentar, neperforat, cu tăiş sernicircular, a fost executat din calcar bruncafeniu-albicios. Lungime: 46 mm. Lăţime: 45 mm. Grosime: 6 mm. Nr. inv. 20787 (Fig. 2/12). Analogii la
(Roman, 1976, Pl. 9/9; Ciugudean, 2000, Pl. 120/1).
Dintr-o gresie de culoare brun-deschis-cenuşie e executată o dăltiţă cu tăişul ştirbit, având lungimea de 35
mm, lăţimea de 26 mm, grosimea de 10 mm. Nr. inv. 20788 (Fig. 2/7). Analogii la (Roman, 1976, Pl. 10/8).
Dintr-un calcar grezos brun-deschis a fost executată o "cute". Lungime: 56 mm. Lăţime: 44 mm. Grosime:
26 mm. Nr. inv. 20789 (Fig. 2/11). Analogia ei o regăsirn la Geoagiu de Sus, în mormântul4 al tumulului central,
săpat de Horia Ciugudeanu (Ciugudeanu 1977, 45 & fig. 4/1).
Zdrobitorul de cuarţit cenuşiu-alb cu ceafă cilindrică probabil a fost mai întâi un topor trapezoidal plat,
care după ce s-a rupt, a fost refolosit, fiind tocit şi capătul rupt. Lungime: 65 mm. Lăţime: 67 mm. Grosime: 47
mm. Nr. inv. 20790 (Fig. 2/2). Alte zdrobitoare s-au descoperit la Cluj (Kalrnâr-Maxim 1987-1988, 1021, fig. 8/6),
Cuptoare (Maxim 1993, 66), Ulieş (Maxim & Crişan 1995, 753).
O gresie trapezoidală brun-neagră, fragmentară (nr. inv. 20791), cât şi un bazalt negru, trapezoidal (nr. inv.
20792), au fost găsite în aşezare, ele urmând a fi perforate şi purtate ca pandantive.
Ocurenţa rocilor folosite pentru confecţionarea uneltelor sus amintite este în zona Bârgaielor3 , de aici ele
fiind purtate de apele Someşului Mare, Bistfiţei, Şieului către zona dealurilor. Aceste râuri se găsesc la doar
trei-patru ore de mers pe jos de aşezarea noastră, majoritatea pietrelor fiind luate mai mult ca probabil direct
din albiile lor.
S-ar putea, ca nr. 2-3, 10-11, 14-15 să aparţină fazei Coţofeni 1sau pot marca trecerea de la faza 1la faza Il.
Aşa sunt datate şi materialelele de la Cugir "Făgeţel" şi unele materiale de la Şibot "Ţelini" (Popa 1995, 41, n.
38; 55-56). Restul fragmentelor ceramice datează din faza Coţofeni Il.
După părerea noastră, săpăturile arheologice ar fi necesare în acest sit pentru clarificar_ea poziţiei
stratigrafico-cronologice ale materialelor descrise, materiale care adaugă un nou punct la catalogul aşezărilor
culturii Coţofeni din judetul Bistrita-Năsăud.

2

Informaţie de la paleoliticianul Barti Tihamer, care a văzut utilajullitic. Îi multumim şi pe această cale.

3

Informaţii

amabile de la prof. dr. Lucreţia Gherghari, geolog la Facultatea de Biologie-Geologie a UBB Cluj, căreia
îi multumim şi pe această cale pentru ajutorul acordat.
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Coţofeni

Settlements on the Meleş Valley. 1. Matei "Dupa Vii"
(Abstract)

The Aeneolithic settlement was discovered in 1998 by Ion Oltean. During the field researches, we gathered
handmade pottery-some of them decorated-, chipped stones, core fragments, fragmentary stane axes, millstone
fragments, unfinished stane pendants, etc. These materials-excepting the chipped stones and core fragments,
which are still in our property- are now in the County Museum of Bistriţa-iov. nr. 20761-20792.
The stones for the artifacts were gathered probably from the Someşul Mare, Bistriţa and Şieu rivers.
It seems, that a few potsherds (nr. 2-3, 10-11, 14-15) dates from the Coţofeni 1 or Coţofeni 1/11 period, the
other potsherds dating from Coţofeni II period.
Bibliografie
H. Ciugudean, Noi contribuţii la cercetarea necropolelor tumulare din Munţii
Trascăului şi ai Bedeleului. ActaMN XIV, 1977, 43-56.
H. Ciugudean, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (1). Apulum

CIUGUDEAN 1977
CIUGUDEAN 1978

XVI, 1978, 39-53.

CIUGUDEAN 2000

H. Ciugudean, Eneoliticul final în 'fransilvania şi Banat: Cultura Coţofeni. Timişoara

CIUTĂ & GUGOR

M. Ciută, A. Gligor, O descoperire aparţinând culturii Coţofeni în situl arheologic
de la Limba-În Coastă (jud. Alba). Apulum XXXVI, 1999, 55-80.
S. Dumitraşcu, G. Togan, Săpăturile arheologice de la Boarta-"Cetăţuie" (jud. Sibiu).
ActaMNVIII, 1971,423-438.
Fenichel S., Gyertyânosi es wlâdhâzai halomsirokr6l. AE XI, 1891,65-69.
Fenichel S., A bedeloi "La furcs" hatârbeli tumulusok. AE XI, 1891, 160-163.
N. Harţuche, Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara). ActaMN VI, 1969,

2000.

DUMITRAŞCU&TOGAN1971

FENICHEL 1891a
FENICHEL 1891b
HARŢUCHE 1969

439-449.

HEREPEI 1901
KALMAR 1980

KALMAR-MAXIM 1987-1988

Herepei K., Als6feher vârmegye oskora, W1. Nagyenyed, 1901.
Z. Kahnâr, Descoperiri eneolitice la Gilău. ActaMN XVII, 1980, 393-416.
Z. Kalmâr-Maxim, Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj-Stăvilar. ActaMN
XXIV-XXV, 1987-1988, 1020-1023.

LAZĂR 1978

LIPOVAN 1982
MARINESCU 1994
MAXIM1993
MAXIM & CRIŞAN 1995
POPA 1995
ROMAN1976
ROTH1942

26

V. Lazăr, Aşezarea Coţofeni de la Şincai (judeţul Mureş) (11). Marisia VIII, 1978, 35-56.
1. T. Lipovan, Aşezările purtătorilor culturii Coţofeni din Bazinul Arnpoiului (I).
Apulum XX, 1982, 9-32.
G. Marinescu, Cercetări şi descoperiri arheologice aparţinând bronzului timpuriu
(cultura Coţofeni) în nord-estul Transilvaniei. Revista Bistriţei VIII, 1994, 9-20.
Z. Maxim, L' habitation Coţofeni de Piatra llişovei. Banatica 1993, 65-74.
Z. Maxim, V. Crişan, Materiale arheologice din judeţul Harghita în Muzeul Naţional
de Istorie al Transilvaniei (1). ActaMN XXXII, 1995, 751-759.
C. 1. Popa, Contribuţii la cunoaşterea perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului pe Valea Cugirului (jud. Alba), Apulum XXXII, 1995.
P. Roman, Cultura Coţofeni. Bucureşti 1976.
Fr. Roth, Das nordische Steinzeitdorf van Kelling. Ausgrabungen der
Forschungsinstituts bei Kelling im Gebiet Bergland. Deutsche Forschung im
Siidosten, 1, 1942, Sibiu, 199-214.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

18
.

.

.

·->
~.

>cd

$

27

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1

2

3

4

7

10

5

8

11

Fig. 2. Materiallitic din a§ezarea Coţofeni de la Matei "După Vii".
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