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Colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei se îmbogăţesc constant cu material arheologic atât
prin intermediul cercetărilor arheologice sistematice conduse de specialişti, cât şi prin intermediul donaţiilor de
artefacte preistorice ori antice descoperite întâmplător. Obiectul articolului de faţă este prezentarea detaliată a
fragmentelor ceramice, aparţinând culturii Coţofeni, provenind din două donaţii.
1. Colţeşti, judeţul Alba, Dealul Cetăţii
În anii 2000, geologul Matei Vremir a predat Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei o serie de fragmente
ceramice aparţinând culturii Coţofeni descoperite în localitatea Colțești pe Dealul Cetății. Locul descoperirii este o
ravenă, de pe versantul sudic al înălţimii pe care se află amplasată cetatea medievală (Pl. I/1). Autorul descoperirii a menţionat faptul că punctul era folosit pentru exploatarea nisipului de către localnici. De asemenea, i-a precizat lui M. Rotea că alături de materialul ceramic colectat se aflau şi fragmente osteologice împreună cu cărbuni,
ceea ce a interpretat ca fiind urmele unui bordei.
Localitatea Colţeşti a fost menţionată printre punctele în care au fost descoperite urme ale unei aşezări aparţinând culturii Coţofeni1. În interiorul localităţii, la excavarea fundaţiei fostului sediu C.A.P., a fost descoperită
ceramică Coţofeni și un topor de piatră perforat, iar de pe raza satului, fără a se preciza exact locul, au fost menționate descoperiri aparţinând diferitelor epoci: neolitic, eneolitic, bronz târziu, a doua epocă a fierului şi evul
mediu2. Pe Dealul Cetăţii a fost descoperită ceramică neolitică pictată cu roşu şi negru3. De asemenea, la Sud de
Dealul Cetăţii, pe dealul „Gruiul Roşu”, situat în raza localităţii Izvoarele, au fost identificaţi 5 tumuli, cercetările
arheologice descoperind ceramică cu decor specific culturii Coţofeni4. Această necropolă tumulară a fost considerată printre cele mai timpurii de acest fel din zona Aiudului, fiind atribuită etapei Coţofeni III5.
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Fragmentele ceramice descoperite:
1. Strachină păstrată fragmentar (P.179.832) (Pl. II/1). Marginea este teşită spre interior, aparţinând tipului Ia2
(după Roman)6 sau tipului Ic (după Ciugudean)7. A fost lucrată din pastă fină, conţinând ca degresant nisip.
La exterior culoarea este cărămizie, dar arderea oxidantă este inegală, formând pete de culoare cafenie şi cenuşie. Înălţime – 8,3 cm, diametrul gurii – 18 cm, diametrul fundului – 7 cm. În interior a fost aplicat un slip
lustruit de culoare roşie. Nu este decorată.
2. Fragment din pansa şi buza unui vas (strachină?) (P.189.845) (Pl. II/2), realizat din pastă fină. Buza este subţiată şi rotunjită spre exterior. Pasta conţine ca degresant nisip şi pietricele de foarte mici dimensiuni. Arderea
este inegală. La exterior este de culoare negră şi prezintă şi pete cafenii, iar la interior culoarea este neagră. Nu
este decorat.
3. Fragment din pansa unui vas (P.179.844) de mari dimensiuni lucrat din pastă semifină. Pasta conţine ca degresanţi nisip şi material organic carbonizat. Arderea este inegală, culoarea predominantă fiind cărămizie. Nu
este decorat.
4. Fragment din pansa unui vas de mari dimensiuni (P.179.850) (Pl. II/3), lucrat din pastă semifină. Pasta conţine
ca degresanţi nisip, pietricele de foarte mici dimensiuni şi fragmente ceramice. La exterior culoarea este cafenie deschisă, iar la interior cafenie. Pe peretele vasului s-au păstrat zonele de inserţie ale unei torţi în bandă.
Nu este decorat.
5. Fragment din buza şi pansa unui vas (P.179.857) (Pl. II/4) realizat din pastă semifină. Buza este evazată, subţiată şi teşită spre interior. Pasta conţine nisip, pietricele, fragmente ceramice pisate. Arderea este inegală, iar
culoarea predominantă este cărămizie. Decorul constă din 5 incizii late verticale dispuse sub buză.
6. Fragment din buza şi pansa unui vas (P.179.858) (Pl. II/5) lucrat din pastă fină. Pasta conţine ca degresant nisip. Buza este evazată, rotunjită. Arderea este inegală, culoarea predominantă fiind cărămizie. Decorul constă
din 3 crestături dispuse pe buză.
7. Fragment din fundul unui vas (P.179.843) (Pl. II/6) lucrat din pastă grosieră. Pasta conţine ca degresanţi nisip,
pietricele, calcar pisat. Arderea este inegală, culoarea variind de la cafeniu la cenuşiu.
8. Fragment din buza unui vas (P.179.859) (Pl. II/7) lucrat din pastă grosieră. Pasta conţine ca degresanţi nisip şi
pietricele. Este de culoare neagră. Buza este tăiată drept. La exterior este decorat cu incizii verticale.
9. Fragment din pansa unui vas (P.179.854) (Pl. II/8) lucrat din pastă semifină. Conţine ca degresanţi nisip, paiete
de mică şi pietricele. Este de culoare brun cenuşie. La exterior se pot observa incizii neregulate.
10. Fragment din fundul unui vas (P.179.842) (Pl. II/9) realizat din pastă semifină. Pasta conţine ca degresanţi
nisip şi pietricele. Culoarea este cenuşie. Nu este decorat.
11. Fragment din pansa unui vas (P.179.851) (Pl. II/10) de mari dimensiuni lucrat din pastă semifină, conţinând
nisip, fragmente ceramice pisate şi pietricele. La exterior culoarea este cafenie, iar la interior brună. Decorul
constă în linii incizate neregulate.
12. Fragment din pansa unui vas de mari dimensiuni (P.179.852) (Pl. II/11) lucrat din pastă grosieră. Conţine ca
degresanţi nisip pietricele, fragmente ceramice pisate. Culoarea este cafenie la exterior, brună la interior. La
exterior este decorat cu 5 incizii neregulate.
13. Fragment din pansa şi fundul unui vas de mici dimensiuni (P.179.846) (Pl. II/12), lucrat din pastă fină. Pasta
conţine ca degresant nisip. Culoarea este brună. În interior are un slip lustruit. Nu este decorat.
14. Fragment din pansa unui vas (P.179.856) (Pl. II/13) realizat din pastă semifină. Pasta conţine pe post de degresanţi nisip, pietricele. La exterior culoarea este cafenie, iar la interior a fost aplicat un slip cărămiziu. La
exterior se observă o bandă de 3 incizii paralele orizontale.
15. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii (P.179.847), lucrat din pastă fină. Pasta conţine ca degresant nisip foarte fin. Culoarea este neagră şi este acoperită de un slip lustruit. Nu este decorat.
16. Fragment din pansa şi buza unui vas de dimensiuni medii (P.179.853) (Pl. II/14), lucrat din pastă grosieră. Pasta conţine ca degresanţi nisip şi pietricele de dimensiuni variabile. Are culoarea neagră. La exterior se observă
6 incizii orizontale.
17. Fragment din umărul unui vas (P.179.848) (Pl. II/15) lucrat din pastă semifină. Arderea este inegală. Culoarea
este cărămizie, existând şi pete cenuşii. Decorul constă din incizii neregulate.
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18. Fragment din pansa unui vas (P.179.849) de mari dimensiuni lucrat din pastă grosieră. Conţine ca degresant
nisip, pietricele. Arderea este inegală. La exterior culoarea este brună, iar la interior este cărămizie. Nu este
decorat.
19. Fragment din toarta în bandă a unui vas (P.179.861) (Pl. II/16), lucrată din pastă fină. Conţine nisip ca degresant. Este acoperită cu slip negru. Decorul constă din împunsături succesive dispuse de-a lungul torţii.
20. Fragment din gâtul şi umărul unui vas de dimensiuni mari (P.179.855) (Pl. II/19), lucrat din pastă semifină.
Pasta conţine ca degresant nisip, pietricele de mici dimensiuni. Arderea este inegală. Culoarea la exterior este
brună cu pete cenuşii, iar la interior cărămizie cu pete negre. Decorul constă din incizii neregulate.
21. Fragment din pansa unui vas (P.179.860) lucrat din pastă grosieră. Conţine ca degresanţi nisip şi pietricele.
Este de culoare neagră. La exterior este decorat cu incizii.
22. Fragment din umărul unui vas de mari dimensiuni (P.179.835) lucrat din pastă grosieră. Conţine ca degresanţi
nisip, pietricele de dimensiuni mici şi mari. La exterior este de culoare cărămizie, iar la interior brună. Nu este
decorat.
23. Fragment din gâtul unui vas (P.179.838) lucrat din pastă semifină. Conţine ca degresanţi nisip, pietricele şi
fragmente ceramice pisate. La exterior este de culoare negră, iar la interior de culoare brună. Nu este decorat.
24. Fragment din pansa unui vas (P.179.863) lucrat din pastă fină. Conţine ca degresanţi nisip şi pietricele. Este
acoperit cu un slip brun lustruit. Nu este decorat.
25. Fragment de brâu (P.179.867), realizat din pastă semifină. Culoare cărămizie. Nedecorat.
26. Fragment din pansa unui vas (P.179.836), lucrat din pastă semifină. Conţine ca degresanţi nisip, pietricele.
Este de culoare cărămizie şi prezintă pete cenuşii. Nu este decorat.
27. Fragmente provenind de la diferite vase ceramice (P.179.834, P.179.837, P.179.839, P.179.840, P.179.841,
P.179.862, P.179.864, P.179.865, P.179.866). Nedecorate.
28. Fragment de chirpici (P.179.833). Prezintă impresiuni create de o structură de susţinere.
Artefactele ceramice provenind de la Colțesti, Dealul Cetăţii, prin toate caracteristicile lor se înscriu în cultura
Coțofeni. Anumite elemente tipologice și decorative, precum vasul de tipul Ia28 cu slip roşu lustruit9 aplicat pe
interior vasului şi împunsăturile succesive10, sunt atributele ale fazei a III-a a culturii Coțofeni, aşa cum a fost ea
definită cu multă vreme în urmă de P. Roman11. Prin urmare, atribuirea sitului fazei a III-a a acestei culturi reprezintă un prim pas important în procesul de încadrare cronologică a acestei stațiuni prestorice.
Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş, Hârtoape
Fragmentele ceramice aparținând culturii Coțofeni au fost descoperite de către Milăşan Ioan, în punctul Hârtoape, din localitatea Sânpetru de Câmpie, județul Mureș. Punctul Hârtoape, cunoscut şi ca Albioara, se află la
N-NE de localitate, în direcţia satului Dâmbu, pe o pantă brăzdată de ravene (Pl. I/2). Descoperitorul a predat
fragmentele Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, acesta fiind ulterior inventariate.
Din acest punct nu au fost semnalate descoperire arheologice. Însă, din perimetrul localităţii, cât şi din cel al
satelor învecinate, a fost menționată descoperirea de ceramică datând din faza târzie a epocii bronzului, iar din
multiple puncte au fost recuperate artefacte aparţinând în special epocii romane12.
Fragmentele ceramice descoperite:
1. Fragment din pansa unui vas de mari dimensuni (P.181.813) lucrat din pastă fină. De culoare cărămizie.
Conţine ca degresanţi nisip şi pietricele de mici dimensiuni. Nu este decorat.
2. Fragment din umărul unui vas (P.181.811) (Pl. II/18) lucrat din pastă fină. De culoare cărămizie. Conţine
ce degresant nisip. La exterior este decorat cu incizii neregulate.
3. Fragment din pansa unui vas de mari dimensiuni (P.181.812) (Pl. II/17) lucrat din pastă fină. Este de culoare cărămizie. Conţine ca degresant nisip. Este decorat cu incizii.
Materialul arheologic prezentat prin toate caracteristicile sale tipologice și decorative poate fi atribuit culturii Coţofeni. Numărul foarte mic de fragmente ceramice care ne-au parvenit este insuficient pentru o încadrare
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cronologică sigură. Însă, dacă avem în vedere decorul realizat prin incizii înguste dispuse în mod neorganizat, la
care se adaugă caracteristicile tehnice ale ceramicii, înclin spre atribuirea lor, şi implicit a sitului din care acestea
provin, fazei a II-a a culturii Coţofeni, fază definită de P. Roman drept perioada de cristalizare a acestei culturi13.
***
Aceste descoperiri întâmplătoare, fără a fi spectaculoase, completează multitudinea de situri din spaţiul transilvănean aparţinând culturii Coţofeni. Cele două situri se află la distanţă mare unul de celălalt (65 km în linie
dreaptă) și în spații geografice total diferite. Situl de la Colţeşti, Dealul Cetăţii, este situat la poalele Munţilor
Apuseni, în timp ce situl de Sânpetru de Câmpie, Hârtoape, se află în Câmpia Transilvaniei, însă ambele puncte se
situează în aria cunoscută de răspândire a culturii Coţofeni14.

New archaeological discoveries belonging to the Coțofeni Culture
(Abstract)
The article consists of a brief analysis of archaeological artefacts donated to the MNIT (National History Museum of Transylvania). These artefacts were discovered by chance in two previously unknown sites, both belonging to the Coțofeni culture. The material discovered at Colțești, Sub
Cetate, belongs to the Coțofeni III phase, while the material from Sânpetru de Câmpie was most likely created during the culture’s second phase.

13 P. Roman, op.cit., pp. 38-42.
14 Ibidem, p. 14, Pl. 1; H. Ciugudean, Eneoliticul final…, p. 127, Pl. 1.
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1. Colţeşti, judeţul Alba

1. Sâmpetru de Câmpie, judeţul Mureş
Pl. I. Localizarea descoperirilor
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Pl. II. Material ceramic Coțofeni de la Colțești (1-16,19) și Sânpetru de Câmpie (17, 18)
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