
MATERIALE ARHEOI�OGICE APARŢI:\ÂND CULTURII COŢOFENI 
DIN AŞEZAREA MĂGUR'\ CĂPUDULUI (JUD. ALBA) 

Studiul de faţă îşi propune introducerea în circuitul de specialitate a materialului arheologic 
aparţinând culturii Coţofeni de la Măgura Căpudului1, aflat în colecţia veche a Muzeului Municipal 
de Istorie Aiud2, precum şi câteva consideraţii istorice legate de aşezări le de înălţime ale culturii mai 
sus amintite din Transilvania . 

Situată la aproximativ 5 km. sud - est de Mureş, la est de satul Căpud (corn. Tciuş, jud. Alba), 
nu departe de confluenţa Târnavei cu Mureşul, aşezarea Coţofeni-"Măgura Căpudului" deţine o 
poziţie cheie în partea de sud a depresiunii Alba Iulia - Aiud (rl. lIl). De dimensiuni impresionante, 
"Măgura" are o formă dreptunghiulară, alungită, uşor îngustată spre nord, de jur împrejur având două 
tera se în trepte, bine reliefate, îndeosebi pe laturiic de cst şi vest (PI. J!2, 3). 

Aşezarea de la Căpud intră în literatura de specialitate la începutul secolulUI prin publicaţiile 

lui H Reinerth (Reinerth 1929, 189-200) şi M. Roska (Roska 1941, 46), primul chiar investigând 
MAgllra, materialul rezultat aflându-sc actualmente în Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei (nr. 
im. IV, 2107 - 2110) şi Muzeul de Istoric din Aiud (nr. im. k95-1003: 4380-4489). Referiri la 
a�czarea de la Măgura Căpudului face Şi H. Schroller, care şi publică un număr de şapte vase din 
această aşezare (Sohraller 1933, TaI'. 26/9-12; 27/7, 10, II). Conform lui V. Lazăr, şi 1. Berciu 
cercetează /\1;lgura în anul 1942, despre materialele rezultate ncfăcându-se Însă precizări. 

În anii 1963 şi 1964 S. Dumitraşcu investighează arheologic Măgura Căpudului, trasând aici un 
număr ue patru secţiuni, din care una în centrul platoului, iar celelalte trei pc: laturile de nord, est �i 
vest ale aşezării. Secţiunea deschisă în centrul platoului, a evidenţiat faptul că aşezarea a fost afectată 
de amenajarile de tcrasare, sau mai târziu, datorită lucrărilor agricole, pe parcursul cărora au fost 
dislocate locuinţe de suprafaţă ridicate din pari şi nuiele, acoperite cu lut. În celelalte trei secţiuni, s-a 
observat faptul că cele două straturi de umplutură rezultate în urma terasări conţin resturi ceramice 
COţofeni, ce suprapun stratul propriu - zis de cultură. S. Dumitraşcu conSideră că cele două terase 
cercetate arheologic, au fost amenajate tie în timpul, fie după încetarea locuirii COţofeni, acestea 
cuprinzând grosi mi ce variau între unul şi doi metri (Dumitraşcu 1967, 157- 158). 

In anul 1972, H. Ciugudean efectuează periegheze în perimetrul acestei aşezări, reeultând 
material ceramie, ce se află actualmente tot în Muzeul de Istorie Aiud'. Cu această ocazie este 
evidenţiată şi o locuire apm1inând bronzului tllllpuriu, nesemnalată până acum în cadrul acestei 
staţiuni. 

, 

In cele ce urmează vom trece la analiza materialului arheologic aflat în colecţia muzeului 
aiudean. 

Ccramica. 
, 

In cadrul ceramieii prezentate în acest studiu, s-a putut constata faptul că aceasta a fost 
realizată în marca majoritate, dintr-o pastă ce le include în categoria vaselor de uz comun. Deşi gama 
formelor şi implicit şi a uzului căruia îi era destinat vasul este relativ bine diversificată, s-a observat 
că o mare parte a materialului exemplificat a fost realizat dintr-o pastă bine frământată, cu un 
degresant ce conţinea de la nisip cu grăuntele mărunt, până la pietri cele. Culoarea acestei ceramiei 
este cărămiziu-roşietică, fiind poroasă la pipăit, neangobată, obţinută în urma unei arderi oxidante. 
Totuşi, în cazul câtorva fragmente (PLVII/l, 3-6: VIII/l, 3-4, 7-8; X/6, 7; XI/4), atenţia acordată 
manufacturări a fost sporită. Aceste vase au fost îngrijit lucrate, având ca degresant nisip fin: după 
uscare au fost lustruite metalic, culoarea lor fiind cenuşiu spre negru, obţinută în urma unei arderi 
reducătoare. 

I Materialul arheologic prezental aici.a Iacut pal1e din lucrarea de licenţa cu titlul Aspecre ale culturii 
Co(o(eni din Bazinul Mijlociu al Ve/li Murr,llIlu. susţinută la Uni .. 'ersitaea "1 Decembrie 19 J H" Alba Iulia, În 
sesiunea iunie-iulie 1997. 

2 Mulţumim şi pc accasrtă calc d-şoarci muzcografMatilda Takaes, pentru bunăvoinţa cu care ne-a pus la 
dispoziţie acest material. , 1 . - Am intrat şi in posesia acestui materiaL fapt pentru care Il1U ţU!mrn. 
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Gama formelor. 
Tipologia formelor ceramice din aşezarea dc la :vIăgura Căpudului eslc bine reprezentată, 

distingându-se un număr de 8 (opt) tipuri mari, unele având variante. 
Str:1chinile. Acestea sunt cu fundul drept, partea inferioară tronconieă, umărul rotunjit, uneori 

bombal, buza fiind lăţită, evazată (PI. II/1-2, 4; [1)/2,3; VlIlI; VllU8; XIII). O altă variantă este cea 
de strachină semisferică, cu fundul drept �i buza Iătită prin îngroşare (PI. Il/3) sau tronconiee, adânci. 
cu buza Ieşită oblic, spre exterior (PI. IV!I) sau cu partea superioară rotunjită şi buza teşită oblic in 
interior (PI. IV/2). 

Vasr:le de uz comun au o frecvenţă considerabilă in cadrul ceramicii de pe " Măgură ". având 
mărimi mijlocii, cu profilul în forma literei S, alungite (PI. IV/3-S; VI 1,5-6; VI/2,S). 

Amjora. Deosebim varianta pântecoasă, cu gât scurt �i tendinţă eilindrică ( PI. IV/6); aceasta a 
mai fost identiticată şi fragmentar, tără a se putea reconstitui forma (PI. Vl!3-4; VII!3-6; XiJ. 6-7; 

XJ/4 ). 
Cănile. În cazul nostru cănile au corpul bombat şi fund sferic (PI. IX!5 ,6), uneori cu gâtui 

deslUl de jos, buza oblică, prevăzută cu cioc de scurgere (PI. VlIL'6); În general sunt prevăzute ClI 
tortitc supraînălţate. Dintr-o formă mai putin uzuală in spa\iul inlracarpallc, provine fnlgmcntul ut.: la 
PI. VIlIi7, ce credem că provine de la o cană cu cioc larg de scurgere, de tipul askos . 

Ceştile. Sunt de mici dimensiuni, în general cu toartă suprainălţată; deosebim varianta cu corp 
cmisfcric, gât drept, cilindric, fund rotund (PI. VIII I ,4; IX!3; Xi2) sau la fel, dar cu buza în formă de 
pâlnie şi cioc de scurgere (PI. VlIl!3, 5). 

O categorie aparte () constituie vasele miniaturale; exemplarele descoperite aici imită cana cu 
fundul drept (PI. IXIl) sau vasele globulare, cu fundul rotunjit (PI. IX/2). 

Vase de mari dimensiuni (de provizii sau de bucătărie). Vasele din acest tip sunt înalte, cu gura 
larg deschisă, în formă de pâlnie, corpul u�or curbat (PI. III! 1; V/2, 4; VUI), uneori cu torti puternice 
ce pornesc din buza vasului (PI. X/�). 

Castroane. Sunt forme asemănătoare CU străchinile, fiind doar mai adânci, cu fund plat şi bună 
stabilitate; deosebim variantele cu buza dreaptă, uniform îngroşată, uşor invazată (Pl V/3) sau la fel, 
dar cu buza rotunjită (PI. Xl!2). 

Ulcioare. De la acest tip de vas credem că provin două torţi fragmentare (rl. Xi4, 5) . 
O descoperire mai puţin obişnuită, o consriruie un FaKl/lenl de chirpic decoral (PI. VII/2); 

acesta prezintă ornamente proprii culturii Co\ofcni, aceeaşi origine :-iugcrând-o şi factura pastci. 
Credem că a fost desprinsă ori dintr-un perete de loeuinţil cu caracter aparte, ori din cadrul unui 
complex eul tic. Apartenenţă nesigură la cultura Co\ofeni, reclamă {f'<lj(lIIentul de capac per/imJl. 
realizat dintr-un fund de \'as inelar (PI. IXA). 

TorJile. 
Torlile din cadrul ceramieii descoperite la Măgura Căpudului sc inscriu în categoria celor de 

apucat; acestea sunt în totalitatea cazurilor aplicate şi prezintă mai multe variante: torti de mari 
dimensiuni În bandă lată (PI . X!8); torţi sub formă de panglică (PI. X! 1, 2); torti În bandă, cu butoni 
aplicaţi în partea superioară (PI. X/4, 5) şi torli tubulare (rl. X/3. 6, 7) În majoritatea cazurilor 
acestea sunt decorate. 

Cu scop decorativ, dar şi practic, pentru apucat, servesc şi proeminenţele În relief sub formă de 
potcoave şi creste aplicate (PI. V! l -6 ; VI/5) sau brâurilc (PI. VIIl). 

Gama ornamente/or. 
Ceramica ce provine din aşezarea de la Măgura Căpudului este foarte bogat 

ornamentată,rezultând motive complexe. Astfel. ca şi procedee de lucru, s-a utilizat incizia, 
împunsăturile succesive, impresiunea şi ornamente le în relief. Este probabil ca şi incrustaţia cu pastă 
albă să fi fost folosită, dar aceasta nu s-a păstrat pe materialele ce le detinem. 

Unul din principalele motive ornamentale utilizat este Iriunghiul, acesta llind obţinut atât pnn 
incizie, cât şi în tehnica împunsăturilor �uccesi\'c. În acest caz �ubliniem mai multe variantt:: 
triunghiuri "îngropate", realizate prin alternanţe de haşuri ce nu Iasă suprafeţe ncgatj\'c (PI. IVA: V'S-
6; VI/5; VIII!3, 7; IX!I); triunghi uri in formă de Cranjuri (PL 11'3; IIl!3 VIIi 1): triunghturi in formă de 
ogivă (PI. VIIl/8); triunghiuri simple, cu o latură deschisă (PI. I1r3; lJJi3); triunghiuri simple, cu 
laturile marcate (PI. lI/2: llI/2). Motivul triunghiului este. in marca majoritate a cazurilor de pe 
"Măgură", însoţit de alte ornamente, rezultând motive complexe de tip friză sau metopă (PI. 1114; 
1lI!2, 3; VIJII). 
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Benzi haşurate. În cazul nostru sunt realizate din alternanţe de impresiuni dispuse in şiruri 

orizontale şi verticale, pc suprafaţa vasului (PI. V1I!4, 6). 
Benzi incizale. Acest motiv ornamental a fost trasat sub formă de şiruri verti cale (PI. V1/3; 

VII!6; I X/5; Xl7; Xl/4); şiruri orizontale (rl. IVII·2; Vl II/5·6; X1/2) sau unghiulare (PI. V1II3; X/6) . 
Acestea au fost realizate atât cu ajutorul inciziilor, cât şi al impresiuniloL 

Motive În forma "scheletului de pe>,e " . in cadrul materialului studiat, acest ornament a fost 
surprins pe un singur fragment ceramic, fiind incadrat de alte motive. ce il pun în evidenţă (PI. I1!2). 

Motive dispuse in jim"a "ramurilor de brad". Acest motiv ornamental. este realizat din 
alternanle de linii oblice, despărţite prin linii incizate, aranjate in şiruri verticale (PI. IV/S; VI/4). 

Aplicap-i plastice in forma "baabelor de linte ". Cu ajutorul "boabelor de linte" au fost realizate 
motive complexe, de un real efect, dispuse pe o mare suprafaţă a vasului (PI. 111/1); in alt caz 
reprezentau ornamentul principal in cadrul unei frize (PI. 1II/2), unde au fost plasate pe un grund 
scrijeli t şi spoit cu alb. 

Şiruri de impresiuni. Prin impresiune s-au realizat diverse motive ornamentale. Pe unele 
categorii de vase, şirurile paralel-orizontale de impresiuni constituie motivul ornamental principal (PI. 
IVII-2; VlIl I 6; XI/2 ); in alte cazuri, imprcsiunile ornează doar buza, pentru ca sub aceasta să se 
desfăşoare un alt motiv, mai complex (PI. Il!2·4; IIIII·3; IV/3-6; V/3·6; Vl/2, 5; VIIl!5; XIII). 

Ornamente in relief Reprezentările in relief sunt destul de frecvente şi apar sub diferite forme: 
brâuri crcstatc sau alveolare, aplicate sub buza vasului sau pe corpul acestuia (PI. VI  II); potcoave in 
relief ornamentate (PI. V/l·2, 4) sau neornamentate (PI. V/5; VI/5); proeminente simple (PI. lIIi3); 
c restele În relief apar frecvent pe buza exterioară în diferite forme (PI. V/3, 6); brauri ver ticale , 

aplicate indeosebi pe zone ale vaselor cu expunere maximă la vedere (PI. X/8). 
Ornamente di5:pue i'n forma "plasei de paiaJ�je" ". Este vorba despre un motiv com pozit, 

realizal cu ajutorul incil.iil or, rezultând o "plasă de paianjen" ce cuprinde cea mai mare parte a 
vasului (PI. IV/6). 

Ornamente realizate cu ajutorul siriurilor. A c estea au o frecvenţă scăzută, dar apar totuşi sub 
forma unor indzii subţiri, discrete, dezordonate (PI. Xl4, 5; VA. 6; I X;3, 7). 

Alte obiecte din lut. 

lr.cJudem aicifusaiolele, din care au fost descoperite mai multe tipuri: fusaiolă plată, cu partea 
superioară bombată (PI. XI/S, 7); fusaiolă bitronconică aplatizată (PI. Xl/6); fusaiolă conică, cu 
scobitură la bază (PI. XI/9). A mai fost descope rită o greulate din lut ars, de formă cilindrică, 
perforată (PI. XlIX). 

Prelucrarea cornului. 

Această indeletnicire este atestată În aşezarea de la Măgura Căpudului prin descoperirea a trei 
slipa7igi fragmentare, perforate, confecţionate din corn de căprior (PI. XIII3, 4), precum şi a unui dorn 
(PI. XI II2) şi a unui vârf de dăltiţii (PI. XlIIII), confecţion ate din acelaşi material. 

Legătura directă cu populaţia ce a locuit "Măgura" o face craniul descoperit in cuprinsul acestei 
aşezări (PI. XI II/2·4), despre care M. Roska spune că este br ahicefal; tot el vorbeşte despre un femur 
curbat, pe care il socoteşte că ar fi aparţinut unui călăreţ (Roska 1942, 15)). 

Analogiile cele mai apropiate, atât în timp cit şi in spaţiu, s-au conturat in cadrul aşezări lor 
Coţofeni ce corespund aceluiaşi tip, respectiv cele de înălţime'. 

Astfel, străchinile tronconice, cu buza evazată (PI. 1I!2, 4; 1lI/2, 3; VlIII; VIII/8) sunt 
răspândite in special in centrul Transilvaniei, fiind atestate la RameI şi Livezile (Roman 1976, 20, 
PI. 12/22·24), la Şincai (Lazăr 1978, PI. XXIV/26), dar şi la Oradea-Salca (Roman 1976, PI. 117/4) 

Amfora de mari dimensiuni de la Măgura Căpudului (PI. IV/6) este aproape identică, atât ca 

formă, cât şi ca decor, cu cea de la Boarta·"Cetăţuie" (Dumitraşcu, Togan 1971, PI. IVI 10; Roman 
1976, PI. 85/2); dar prezentând certe analogii şi cu exemplarele de la Şincai (Lazăr 1978, Pl. 1 I1/4·6). 

Categoria vaselor de uz comun (PI. lV/3. 5; VIJ, 5, 6;VI!2, 5), se regăseşte în multe cazuri in 
aşezarea de la Şincai (Lazăr 1978, PI. XXI I!5, 7, 14, 17,27.28.3 1,34·36) . 

Căni cu corpul bombat şi fund sferic (PI. IXlS-6) au fost descoperite la Geoagiu şi Tăuţi 
(Roman 1976, PI. 19 112,13), la Şincai (Lazăr 1978, PI. XI/6). sau la Câlnic (La7ăr 1979116). 

Vasele de mari dimensiuni (rl. V!2,4) Îşi găsesc paralele in aşezarea de la Sebeş."Râpa Roşie" 
(Roman 1976, PI. 3IIJ). 

4- Clasificarea aparţine lui p, Roman (Roman 1976, 14). 
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Menţionăm faptul că analogiile pentru ornamente, se regăsesc în mare parte în cadrul celor 
prezentate pentru forme, Mai cităm aici doar câteva exemple pentru motivele ornamentale de genul 
frizelor, realizate pe străchinile cu buza evazată (PI. II/l -2,3; lII/2,3). Aceste motive complexe, chiar 
dacă au fost desfăşurate şi pe alte tipuri de vase le-am regăsit la Lopadea Veche sau la Oradea-Salca 
(Roman 1976, PI.88/2,S; 11714). 

Ornamentului realizat doar din boabe de linte, dispuse una lângă alta, pe buza vasului (PI. III 
/1), nu i-am găsit corespondent. 

Săpăligile fragmentare (PI. XII/l, 2-3 ) se regăsesc în majoritatea aşezări lor, exemplificăm aici 
doar cu piesele de la Şincai (Lazăr 1975, PI. XVI). 

În urma analizei materialului arheologic prezentat şi a comparării lui cu alte materiale 
Coţofeni, propunem încadrarea lui în ultima fază de evoluţie a acestei culturi, mai precis în faza III a
b5. 

Un fragment ceramic aparte, a fost descoperit în cercetări de suprafaţă efectuate în perimetrul 
aşezării (PI. XIi3). Vasul a fost realizat dintr-o pastă bine ti'ământată, fără impurităţi, ambele feţe 
fiind lustruite metalic. Buza a fost îngroşată sub formă de "manşetă", imediat de sub aceasta pornind 
tortiţe tubulare. Piesa îşi găseşte corespondenţele cele mai apropiate în aşezări le de bronz timpuriu II" 
de la Alba Iulia-"Str. Sinaia" (Ciugudean 1988, fig. 3/1) şi Gligoreşti- "La Holoamc" (Gogâltan, 
Florea 1994, fig. IO!7). 

Concluzii. 
În concepţia noastră, aşezări le de înălţime de tipul celei de pe "Măgura" reprezintă faza de 

maximă sedentarizare a comunităţilor Coţofeni din arealul intraearpatie. Grăitoare sunt în acest sens 
staţiunile de la Cîlnie-"Dealul Mare", Boarta-"Cetăţuic", Căpud-"Măgura", Şincai-"Cetatea 
Păgânilor" (PI. XIV), unde stratul de cultură are o grosime medic de O,SO m. De asemenea, în toate 
aceste aşezări, locuinţele au fost construite solid, din pari şi bârne căptuşite cu lut, şi cu acoperiş în 
două ape. 

Ponderea aşezărilor Coţofeni în arealul intracarpatic este foarte mare în această fază evolutivă a 
culturii. Remarcăm faptul că aceste aşezări, diferă între ele; astfel,unele dintre cIe (Şincai, Cîlnic, 
Boarta,Căpud), par să fie adevărate sedii, locul unde era "matca" comunităţii respective, de unde se 
făceau incursiuni în teritoriu, pentru procurarea hranei, rezultând astfel o sumedenie de aşezări de mai 
mică amploare, de tipul sălaşclor. 

Aceste aşezări de înălţime, confereau locuitorilor săi, supravegherea unui întins areal geografic 
şi mai ales a principalelor căi de comunicaţie, oferite de bazmelc naturale ale râurilor. Este posibil ca 
între aceste aşezări, să fi existat moduri de comunicaţie la distanţă. În contextul În care, eneoliticul 
târziu este detinit ca şi o perioadă de schimbări şi mutaţii etnice, ne explicăm de ce aceste comunităţi 
aleg Înălţimile apărate natural. Pătrunderea continuă a populaţiilor alogcnc, nu trebuie înţeleasă însă 
ca şi un şoc devastator; în cultura materială a acestei perioade obscrvându-se o serie de elemente 
compozite. 

Astfel, la începutul ultimei faze evolutive a culturii Coţofeni (III a-b), credem că în zona 
intraearpatică, atmosfera era relativ paşnică, aceasta variind însă la intervale destul de scurte de timp, 
cu o migraţie lentă, din zonele nord pontice cu precădere. Desigur, se fac simţite şi influenţele sudice 
şi vestice, impactul acestora este însă de altă natură, de notând convieţuiri. 

Cert este însă faptul că, O dată cu penetraţiile acestor populaţii, se face trecerea la bronzul 
timpuriu, reprezentat prin diferite grupuri culturale. Acest lucru s-a observat În cadrul unor aşe7Jiri 
cum sunt cele de la Boarta sau Şincai. În a�ezarea de pe "Măgura", între manifestările culturale ale 
comunităţii Coţofeni de aici şi manifestările culturale ale bronzului timpuriu, există o cezură 
cronologică. Astfel, credem că după încheierea locuirii Coţofeni de pc "Măgură", aceasta rămâne 
nelocuită până în a doua ctapă a bronzului timpuriu. Caracterul locuirii din epoca bronzului timpuriu, 
rămâne Însă în sarcina unei cercetări viitoare. 

ADRIAN GLIGOR 
Universitatea " 1 Decembrie 1918" 

5 Conform sistemului cultural-cronologic propus de P. Roman (Roman 1976,35-43). 
() 

Periodizarea aparţine lui r. Roman (Roman 1996, 30-31). 
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ARCHAEOLOGICAL MA TERJALS BELONG/!'iG TO THt: COŢOFENI CULTURE FROM THE 
MĂGURA CĂPUDULUI (JUD. ALBA) SETTLEMENT 

SUMMARY 

This research prcsenlS a group of archaeological Co\ofeni malerials, [rom the third developing faze of 
this eul ture and al50 a few considerations regarding the high settlcments bclonging to the same culture. 


