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de la Deva a constituit una dintre locaţiile cele mai atractive
pentru comunităţile umane, atracţie generată, fără îndoială de poziţia sa strategică. Stau
mărturie a intensei locuiri multimilenare mulţimea de materiale arheologice rostogolite
pe pantele dealului în curgerea vremii.
Cu toate acestea, situl arheologic a făcut rareori obiectul unor cercetări
sistematice, majoritatea pieselor cu valoare patrimonială provenind din descoperiri
întâmplătoare făcute în timpul numeroaselor intervenţii cu caracter edilitar, realizate
adesea în dispreţul legilor, dar şi a normelor morale 1•
Prima săpătură cu scop ştiinţific a avut loc încă în anul 1909 şi a condus la o
interesantă descoperire, nevalorificată însă de generaţiile arheologice care au urmat.
Săpătura a avut loc pe versantul nord-estic al dealului sub îndrumarea lui Bela Balasz,
iar ca rezultat a fost dezvelită o locuinţă de suprafaţă cu podină de lut şi două vetre de
foc. În interiorul construcţiei a fost remarcată existenţa unei importante cantităţi de
cenuşă, resturi menajere şi 4 fost recuperat un inventar arheologic foarte bogat şi variat
constând din ceramică, obiecte din lut, piatră şi os 2 .
Descrierea complexului şi fotografia publicată 3 (Fig. 1) relevă existenţa unei
locuinţe de suprafaţă cu podină şi pereţi lutuiţi, cu o lungime de 7 m şi o lăţime
determinată doar parţial datorită eroziunii pantei, pe circa 2 m. Locuinţa a fost
amenajată prin taluzarea versantului, în urma căreia a rezultat o platformă stabilă. Peste
această platformă a fost realizată o podină din lut galben cu o grosime de 1-4 cm.
Lutuiala a continuat şi pe peretele rezultat prin secţionarea pantei. Această suprafaţă,
păstrată doar parţial, era bine arsă şi ornamentată. Ceilalţi pereţi au fost din împletitură
de nuiele şi lipiţi cu lut. La acoperirea edificiului a fost probabil utilizată materie
vegetală uscată, ceea ce a generat, în urma incendierii locuinţei, o mare cantitate de
Dealul

Cetăţii

cenuşă.

Locuinţa dezvelită

prin săpăturile lui Bela Bâlasz nu constituie o descoperire
singulară pe Dealul Cetăţii şi nici în arealul culturii Coţofeni. Astfel, în cursul unei
cercetări de suprafaţă efectuată în 1998, pe aleea a doua a fose observată existenţa unei
vetre de foc. Cercetările de salvare au relevat resturile unei locuinţe de suprafaţă
amenajată prin terasarea pantei, fiind dezvelită vatra de foc, fragmente ceramice şi
4
bucăţi de chirpici cu impresiuni de nuiele • De asemenea, în urma unor lucrări edilitare
recente a fost distrusă şi o locuinţă de suprafaţă cu vatră de foc. Din inventarul său a fost
recuperată o mare cantitate de ceramică aparţinând fazei a III-a, dar şi un fragment
decorat desprins din pereţii de lut ai edificiului (Fig. 2B-C).
Nota noastră arheologică se doreşte a fi şi un protest la adresa modului în care edilii au înţeles să
"valorifice" moştenirea culturală multimilenară reprezentată de situl arheologic de pe Dealul Cetăţii.
2
Balasz 1912, p. 43-60. O parte dintre piesele ceramice descrise de către Bela Balasz, au fost ilustrate
ulterior într-o serie de publicaţii: Schroller 1933, pi. 26/2a-2b; Roska 1941, fig. 39; Roman 1976, pi.
12/10; 17/13: 19119; 2312; 26/5, 8; 35114; 42/3; 43/2; 46/9; 47/17; 89/2; Rişcuţa 1999-2000, p.
205-228, pl.1/1-8; 11/1-16; Ill/1-16; IV/l-3; V/1-4; Vl/3-14; Yil/1-3; YIIl/1.
3
Balasz 1912, p. 45-49. Fotografia pe care o reproducem este ilustrata originală, identificată în arhivele
muzeului.
4
Rişcuţa, Popa 1999, p. 39.
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Dintre descoperirile care certifică existenţa unor locuinţe de suprafaţă reţinem,
datorită asemănării până la identitate cu vestigiile de la Deva, situaţiile consemnate la
Basarabi (or.Calafat, jud. Dolj) şi Bretea Mureşană (corn. Ilia, jud. Hunedoara). Nu mai
puţin de şase locuinţe suprapuse, realizate prin terasarea repetată a pantei au fost
relevate prin cercetări arheologice sistematice la Basarabi-Calafat. Acestea aveau
podina din lut galben-humos, iar lipitura continua şi pe peretele rezultat prin taluzarea
versantului 5.
Un mod identic de construcţie a fost sesizat şi în cazul descoperirilor din
aşezarea Coţofeni III târzie de la Bretea Mureşană, unde au fost dezvelite resturile a
două locuinţe de suprafaţă amenajate prin terasarea pantei 6 .
Ceea ce deosebeşte însă edificiul de la Deva de toate celelalte descoperiri de
acest fel este peretele decorat descris de către Bela Balasz şi vizibil în fotografia
publicată. Structura reprezintă în fapt un strat de lut netezit şi foarte bine ars, dispus la o
oarecare înălţime de podina construcţiei şi păstrat doar parţial, pe o lungime de 1,20 m
şi o înălţime de circa 0,30 m. Pe suprafaţa sa a fost realizat un ornament compus dintr-o
bandă orizontală formată din 4 linii, de Ia care pornesc în jos şi în sus grupuri de câte 45 linii mai scurte, verticale7 (Fig. 1, 2A). O analiză a ilustraţiei indică şi posibilitatea ca
liniile din registrul superior să fi fost dispuse oblic, dar suprafaţa rămasă în această
porţiune este mult prea redusă pentru a putea emite concluzii tranşante.
Potrivit autorului săpăturii, structura constituia partea posterioară a unui cuptor
de formă paralelipipedică. Ca argumente în sprijinul reconstituirii sale, Balasz remarca
arderea puternică a acestei suprafeţe şi importanta cantitate de cenuşă, ceramică şi
resturi menajere descoperite în preajma sa 8 . Desigur. presupunerea sa ca şi argumentele
expuse nu rezistă unei analize serioase, întrucât, în mod logic, nu vedem rostul
ornamentării peretelui interior al unui cuptor. De altfel, poziţia şi dimensiunile sale,
absenţa altor elemente constitutive, forma perfect plată a acestui perete şi lipsa unor
arderi secundare vizibile, indică faptul că avem de-a face cu peretele unui edificiu.
Cantitatea mare de resturi menajere şi cenuşă, dar şi existenţa vetrelor de foc constituie
doar dovezi ale intensei activităţi gospodăreşti şi urme ale unui puternic incendiu care a
mistuit construcţia.
Structura dezvelită la începutul veacului trecut pe Dealul Cetăţii constituia
singura descoperire de acest fel din arealul culturii Coţofeni. Piesa recuperată recent
indică însă faptul că peretele cu decor incizat nu reprezintă un unicat. Pe suprafaţa
fragmentului mai poate fi distinsă marginea unei linii incizate orizontal de Ia care
pornesc şase linii dispuse oblic. Inciziile au fost realizate cu un instrument din lemn sau
os şi au o grosime de 0,6 cm. Lungimea liniilor oblice este de 5,5 cm (Fig. 2B-C).
Maniera de realizare şi aspectul sunt foarte asemănătoare cu ale structurii descoperite de
Bela Balasz.
Elementele decorative şi maniera de ornamentare sugerează faptul că şi în
cazul vechii descoperiri modelul putea fi mult mai complex. În opinia noastră, acest tip
de structură nu reprezintă decât transpunerea în designul interior a concepţiilor estetice
ilustrate şi de binecunoscutele ornamente de pe ceramica coţofeniană. Gustul pentru
decorarea suprafeţelor este transferat astfel şi în spaţiul înconjurător. În acest caz, având
exemplul ceramicii, atât tehnicile decorative utilizate cât şi combinaţiile ornamentale
5

Roman 1976, p. 16, pi. 5; Ciugudean 2000, p. 18.
Rotea 1981, p. 19, 22.
7
Bălasz 1912, p. 48-49.
8
Balasz 1912, p. 48-49.
6
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pot fi multiple. Ne putem imagina că, asemenea ceramicii, aceste şănţuiri constituiau
doar suportul pentru un strat de pictură, sau că măcar în interior inciziile erau incrustate
cu materie albă, generând un efect optic deosebit 9 .
Tendinţa de ornamentare nu se reflectă doar asupra ceramicii sau a spaţiului
interior, ci şi asupra plasticii. Exemplul cel mai elocvent sunt o parte dintre
reprezentările plastice cunoscute sub denumirea de statuete cu cap discoidal şi braţele
dispuse în poziţie orantă 10 , decorate cu incizii sau împunsături succesive. Nici realizarea
unor ornamente de mari dimensiuni, cum este cazul pereţilor decoraţi nu constituie o
noutate, întrucât există descoperiri care certifică în cadrul acestor comunităţi Coţofeni
târzii existenţa unor forme de plastică majoră ornamentată în aceeaşi manieră, precum
idolii de tip bucranium 11 .
Revenind la construcţiile cu pereţi ornamentaţi, dată fiind raritatea acestor
descoperiri, nu excludem posibilitatea ca aceste edificii să fi avut o destinaţie specială.
Remarcăm totuşi că în ambele cazuri de la Deva, deşi s-a recuperat o cantitate mare de
material arheologic, acesta se plasează exclusiv în sfera inventarului de uz comun:
ceramică, unelte din piatră şi os.
Datarea construcţiei este asigurată de ceramica descoperită în interiorul
complexului. În momentul publicării acestui material ceramic remarcam aparenta
compoziţie eterogenă a inventarului care conţine elemente specifice culturilor Kostolac
şi Vucedol, precum şi bronzului timpuriu. O comparaţie între materialul desc1is de către
Bela Bâlasz şi cel ilustrat de către Petre I. Roman şi de noi confirmă identitatea acestor
piese 12 , cu excepţia celor aparţinând grupului cultural Şoimuş 1 ~. Păstrând in continuare
rezervele impuse de acurateţea stratigrafică a cercetării şi a prelevării materialelor,
putem totuşi afirma că piesele provin din zona acestui complex arheologic. Analiza
materialului ceramic plasează descoperirea pe un palier cultural şi cronologic comun, la
14
nivelul subfazei Coţofeni Illb .
Această încadrare cultural-cronologică este confirmată şi de vasul întreg
vizibil în fotografia de la 1909 (Fig. 1). Este vorba despre o amforă cu corp bombat, gât
înalt uşor tronconic şi două toarte dispuse pe maxima rotunjime. Vasul este decorat pe
partea interioară a buzei cu „boabe de linte" aplicate peste un grund incizat. Pe buză
sunt dispuse impresiuni, iar sub buză vasul are trei linii orizontale realizate în tehnica
împunsăturilor succesive. În zona de delimitare a corpului de gâtul vasului a fost aplicat
un decor identic celui de pe partea interioară a buzei. Corpul este ornamentat cu linii de
împunsături succesive dispuse în căpriori, decorul fiind întrerupt în zona toartelor de o
succesiune de linii verticale realizate în aceeaşi tehnică. Toartele sunt, la rândul lor,
ornamentate cu impresiuni pe margine şi linii orizontale, iar deasupra lor cu motive
tronconice, realizate din împunsături succesive. Atrage atenţia prelungirea marginilor în
zona superioară a toartelor sub forma unor segmente de brâuri terminate prin pastile

9

Roman 1976, p. 25.
Roman 1976, p. 30-31, pi. 51/5-12; Ciugudean 2000, p. 39-40, pi. 11711-10; 11811-6; cea mai recentă
repertoriere şi analiză a lor vezi la Popa 2004, p. 128-133, pi. IV/1-7; V/1-13; VUB.
11
Vlassa et al. 1985-1986, p. 62, pi. IX/2 ; Ciugudean 1996, fig.90/ I; 2000, p. 40. Semnificativ este faptul
că piesa de la Boarta a fost considerată de către autorii cercetării un fragment de vatră sau de perete, cf.
Dumitraşcu, Togan, 1971, p. 427, pi. VI/4.
12
Vezi supra, nota 2.
13
Rişcuţa 1999-2000, p. 2 IO şi urm., pi. VIIl/2-5, IX/1-8.
14
Rişcuţa 1999-2000, p. 211.
10
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aplatizate (Fig. 3A-B). Ultimul tip de decor nu este necunoscut în cadrul ornamenticii
culturii Coţofeni 15 , dar este mult mai larg răspândit la începutul epocii bronzului 16 .
A vând în vedere cele expuse putem conchide că în faza a III-a de evoluţie
comunităţile Coţofeni se aflau într-un stadiu superior de structurare social-economică.
Numărul impresionant de locuiri denotă o evoluţie demografică ascendentă, forme de
habitat dinamice, iar cantitatea de materiale arheologice aparţinând acestei etape indică
o intensă activitate cel puţin ~n sfera meşteşugurilor casnice. Descoperirile arheologice
au permis delimitarea a două tipuri de locuire.· Prima categorie o constituie aşezările cu
un strat de cultură subţire şi structuri de locuire modeste de tipul bordeielor şi a
locuinţelor de suprafaţă de tip colibă. Existenţa lor este determinată de activităţile
economice practicate, în special de păstorit. Aceste locuiri cu caracter sezonier gravitau
în jurul unor aşezări mai mari, documentate prin straturi de cultură groase, uneori cu
mai multe niveluri şi structuri constructive de mari dimensiuni, cu mai multe încăperi şi
17
amenajări interioare . Locuirea Coţofeni de pe Dealul Cetăţii este reprezentativă pentru
cea de-a doua categorie, ei adăugându-se, în Transilvania, o serie de situri precum cele
de la Şincai - Cetatea Păgânilor 18 , Boarta - Cetăţuie 19 , Căpud - Măgura Căpudului 20 ,
Câinie - Dealul Mare2 1, Sebeş - Râpa Roşie 22 , Bretea Mureşană - Măgura Sârbilor23
etc ..
Preferând amplasarea aşezărilor pe înălţimi, comunităţile Coţofeni din faza
târzie de evoluţie au contracarat neajunsurile generate de relieful accidentat prin
structurarea unor forme de habitat specifice. Nu ştim dacă aceste comunităţi aveau o
concepţie arhitectonică coerentă, dar este evident faptul că stăpâneau o serie de noţiuni
primare privind organizarea spaţiului de locuit. Descoperirile arheologice dovedesc
existenţa unor orizonturi continui de locuire, dispuse la altitudini diferite, care
înconjoară un vârf de deal. Nu este exclus ca aceste „centuri" de locuire să se fi agregat
în jurul unui punct dominant de tip acropolă cu valenţe social-politice, militare şi chiar
religioase. Terasele de mai mari dimensiuni, amenajate în cadrul aşa-numitelor „aşezări
de înălţime Coţofeni cu terase" 24 , confirmă aceeaşi concepţie de „sistematizare" a
habitatului.
Fără îndoială că existenţa unui spaţiu comun şi vast care cuprindea
Transilvania, nord-vestul Olteniei, Banatul şi Crişana, caracterizat prin practicarea
aceloraşi tipuri de economie şi utilizarea unor modele de organizare a habitatului
identice, prin unitatea formelor şi mai ales, dincolo de diferenţele regionale, a manierei
de ornamentare a ceramicii, necesita o organizare social-economică funcţională şi
existenţa unor centre prin care să se menţină contactele între aceste zone geografice şi
care să reprezinte puncte de iradiere în interiorul lor, pentru o perioadă de timp mai
Aceste terminaţii pot fi asimilate cu aplicaţiile plastice denumite recent "reprezentări soleiforme
antropomorfizate", cf. Popa 2004, p. 113-128, pi. I/1-6; ll/1-9; o concepţie asemănătoare ilustrează şi
vasul descoperit în aşezarea Coţofeni târzie de la Bretea Mureşană, cf. Rotea 1981, p. 20, pi. 1/2.
16
Vezi, de pildă, prelungiri asemănătoare ca şi concepţie pe ceramica Glina de la Govora Sat - Runcuri,
cf. Roman 1985, p. 282, 292, nota 4, fig. 219, 13; 6/4; 12/4.
17
Roman 1976, p. 15; Maxim 1996, p. 388; Ciugudean 2000, p. 17-21; 2001, p. 77-78.
18
Lazăr 1977, p. 17-56; 1978, p. 35-56, pi. I-XXVII.
19
Lazăr 1979, p. 29-31 (cu bibliografia).
20
Lazăr 1979, p. 31-32 (cu bibliografia).
21
Lazăr 1979, p. 33-35 (cu bibliografia).
22
Ciugudean 2000, p. 80, nr. cat. 514 (cu bibliografia).
23
Ciugudean 2000, p. 66, nr. cat. 103 (cu bibliografia).
24
Lazăr 1979, p. 27-38, pi. I-XVII.
15
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îndelungată aşa

cum este faza a III-a a culturii Coţofeni. Din păcate, descoperirile
arheologice sunt, în general, opace la ilustrarea elementelor de suprastructură a
comunităţilor preistorice.
Totuşi, în monografia sa asupra culturii Coţofeni, Petre I. Roman remarca
pentru faza a III-a „fragmentarea arealului din Transilvania în mai multe microzone",
fapt datorat unor presupuse centre regionale de producţie care însă „unifică formele
esenţiale de exftriip.are" 25 . În opinia autorului, o astfel de microzonă o constituia şi
regiunea Devei 6 . In acest context, dacă existenţa unor centre de producţie este reală,
fapt care a condus la apariţia microzonelor cu dimensiuni economice şi artistice,
sugerate şi de variaţiile aspectului ceramicii, este greu de crezut că structurarea acestor
spaţii socio-economice a fost limitată la răspândirea unei „mode" ceramice. Considerăm
că aceste microzone cu valenţe economice şi artistice ar putea corespunde ariilor de
influenţă politică, militară şi chiar religioasă a unor aşezări de tipul celei de la Deva.
Evoluţia acestor nuclee spre forme de organizare mai complexe nu poate fi documentată
acum cu argumente concludente, dar este evident faptul că formele de structurare a
habitatului şi componenta lor materială indică o linie evolutivă strict ascendentă. Nu
întâmplător, Petre I. Roman denumea această fază perioada clasică, de maximă
dezvoltare a culturii şi sublinia totodată inexistenţa unei perioade de decadenţă 27 .
Evoluţia pare să fi fost curmată brusc, sfârşitul fiind pus pe seama unui puternic şoc
extem 28 .
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Fig. 1. Deva - Dealul

Cetăţii: locuinţa Coţofeni

cu perete decorat
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Fig. 2. Deva - Dealul Cetăţii:
A. ornamentul de pe peretele construcţiei (reconstituire);
B-C. fragment de perete decorat
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Habitatul, arhitectura

şi

designul interior la comunităţile

Coţofeni

A

B

Fig. 3. Deva - Dealul Cetăţii: A-B vas Coţofeni descoperit în apropierea
peretelui decorat (apud Miclea, Florescu 1980; Roman 1976)
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FEW CONSIDERATIONS CONCERNING THE INHABITING,
ARHITECTURE AND INTERIOR DESIGN IN THE COŢOFENI COMMUNITIES
Abstract
Fortress Hill from Deva represented one of the prefferd places by prehistorical
communities because of its strategic location.
First archaeological research on the Fortress Hill was done since 1909 and it
conducted to an interesting discovery. Under the guidance of Bela Bălasz, the
excavation was done on the north-eastem hill's slope. As resuit was uncovered a
sunface dwelling having flooring made of clay and two hearths. The dwelling was fited
up through battering the slope resulting a stable platform on which was builted the
edifice. The building had a flooring made of clay and the walls were made of wattle
coated with clay. For covering the dwelling was used dry vegetal material which
generated a lot of ashes after the edifice was set on fire. After the slope was sectioned,
the wall resulted was decorated with a combination of horizontal and vertical incisated
li nes.
The decorated wall represents the translation of the estethical conceptions on the
interior design. conc~ptions.illustrated also by the wellknown omaments from Coţofeni
pottery. Another argu_ment is the fact that the omamentation' s tendency is reflected not
only in pottery and inner space, but also in plastic arts.
The analysis of pottery placed this discovery on a chronological layer situated at
the subphase Coţofeni III b levei.
Preffering the emplacement of the settlements on the elevations, the late
Coţofeni communities counteracted difficulties generated by the rough relief structuring
some specific habitat forms. We don't know if these communities had an coherent
architectonic conception, but it is obvious they mastered a series of primary notions
about the organization of inhabit space. The archaeological discoveries prove the
existence of continuing levei of inhabitances disposed on different altitude which
encircle an hill-top. We consider that these „belts" of inhabitances were united around a
dominate point of acropolis type. The important settlements like this from Deva
represented a political, military and even religious influence center over the microzones
from neighbourghood.

Explanation of illustration
Coţofeni

Fig. 1. Deva

- Fortress Hill:

Fig. 2. Deva

- Fortress Hill: A. the ornament from the dwelling's wall
(reconstitution); B-C. fragment of decorated wall from a
Coţofeni dwelling

Fig. 3. Deva

- Fortress Hill: A-B. Coţofeni vessel found close up to the
decorated wall (after Miclea, Florescu 1980, Roman 1976)

surface dwelling with decorated wall
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