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CONSIDERATII ASUPRA LOCl'IRII DE TIP T1SZAPOLGAR 

DE LA ŞEUŞA-"GORGAN" 

In lucrarea de faţă_ vom Încerca să prezentfllTI suc,,->int. aşa după cum reiese �i din titlu, aspecte 
ale \ucuirii de tip Tiszapolgâr rezultate în urIna săpăturiior de pe şantierul de la Şeuşa-"Gon!an", . . 
\ăpătun efectuille în campaniile de săpături ce s-au desf!lşural Între anii 2000-2002. 

Cultura la care ne referim în lucrarea de faţă. face parte din "Civilizaţia marii epoci ncoliticl'. 

denumită şi epoca cuprului (KupfcIlCit) atât datorită fcllllmenelor cullUrale bine delimitate ([Il şi prin 

area lul gt'ngrafic pc care în ocupă" (lercoşan 2002. 9), 
Primele descoperiri realizate în are<.liul Tiszapulg,-ir pnJ\in de la Kisvarda. localitate de li:! 

l'cl\ţul Ti.-.ci din N-V Ungariei. realizată În 19R7 şi aparţin;'lnd grupului Basatanya, ka�ănlJl ci tiL: 
f\)rmarc f iind ctm1pia Tisei. Arcalul culturii cuprinde partea de răsărit a Ungaric i. Slovacia orienta l5 , 
Snbia de N. iar în Rom[tnia BanatuL Crişana. Sătmarul. Sălajul. S-Y' M aramllr(' �ului �i În mi.lt"c' p�lnc 
Tran ."ih ania de V dercoşan 2002, 10). Intr-un artiuil mal recent ;-.,e enunţa ideea 61 ballllck 

intrae arpati('c ale durilnr �1ure� �i Olt cu afluenţii lor nu (dC parte din arealu! de formarL' ?l L'\ olut lc a 
cultUrI '  ILuca 1999. 161. 

hlfL1nnatii privitoare la acea�tă civilizaţie. În lona noastră pro\'in din descoperirile de' la !cIuli. 
Zăuan, Suplacul de Barcău, Parţa şi Bucovăţ, Oradea-Salca - L IL Biharea şi Scleu�. Pr(lCc,-;u! Jc 

transformare it modului de viaţă neolillc nu poate fi .SeSl/at ClI claritate în toate ;-.,iturile. Cau/ek accsl\lr 
-"chllnb[lri sunt diferite, aşa cum diferit este pentn! fiecare Lonă. suhstratul cultural local care a du> ld 
formarea ŞI t'xistenţa unor grupuri. aspecte �i faciesuri locale at[n în perioada de gCJll'/[i eJt )i În 

perioada timpurie a culturii {krcoşan 2002, 164 L 
In oplflia cc[cetătoarci lda Bognar-Kutzian. în lOJlclc periferice culturii, cum ar fi B'-iIlJtul. 

S\�rbla de :\. Transi !vania sau chiar unele lon(' din vt:\tul arealului, cultura Ti."'Izapolgâr apare �;t!a 
t"onnată , RefcrÎndu-ne la evoluţia acestei cultuni, pute m spunl' că nu toate aspect('\e ci (CCOlll)l11iJ. 

aşezări. nccropoie, artefacte. caracter antropologic) au putut fi surprinse prin cercetări sistemalice 
derco�an 2002, 16g). 

Pcntru leritoriul ţării noastre primele descoperiri Tiszapolgar au fost întârnplătoare. Cercetări 

slslL'maticl' în Rom:mia au fost efectuate doar după sfâr�itul celui de-al doilea război mondial. Dintre 
cei carc s-a,"! OCUpăt de această cultură la noi, amintim pc Ivl lrcea Rusu. i\icolae Chidioşan şi l\'dl1 

OrdefHlieh. In ultimii ani au apărut () serie de sintcLc. şi în fine monografia referitoare la aL'castel 

( Ultur{l �:\'ându-l ca autor pc �eţa krcoşan, publicată în 20()!. 
In cek ce urmează vom aborda câteva aspecte privitoare la aşezarea de tip Tiszapolg,ir 

rclicfatc prin săpăturilc de la Şeuşa-.,Gorgan". Situaţia stratigrafi61 reliefată în campaniile anulUI 
2()OO, a fost confirmată de săpături recente în sensul di. deasupra sterilului arheologic. se află (1 locuirL' 
TisL<:tpolgar ce arc o grosime de aproximativ 20-40 cm, urmată de o succesiune de locuiri Coţokni. 
aparţin,înd fazei a III-a a acestei culturi. 

L.l Şeuşa-.. Gorgan·' au fost descoperite două complexe aparţînfmd culturii Ti:::;zapolg.'tr. 

C/2()()()-2002 şi C)2002. C, \-a surprins În secţiunile S II12()()) şi S IIl/lDDD-oDDI, unde a fust 

descoperit şi un altar-grinar. iar C2 a fost surprins în S VI hisI200'. Aici s-au găsit aici numeroase 
fragmente cefamice, vase întregibile şi vase întregi. 

Sub nivelul COţofcni, la Şeuşa-"Gorgan" s-a surprins un nivel mai închis la culoare. în care au 
apărut doar sporadic fragmente ceramice de o cu totul altă factură decât cele Coţofeni. Nivelul culturai 

(',,,te Însă destul de sărac şi dificil de delimitat pe profilul stratigrafic. De semnalat descoperirea în acest 

din urm[l nivel a câtorva fragmente ceramice aparţinând unei cupe cu picior înalt. cu decor con;-;t<Înd 
din imprcsiunÎ circulare. realizate cu o unealtă cilindrică îngustă. care pare să aparţină, conform formci 

ş' a facturii ccramicii. culturii Tiszapolgar (PI III. 3) (Ciută . GiJgor 2003.6). 
În complexul CI care include şi altarul. s-au descoperit. pe ltîngă fragmentele ceramice, un vas 

miniatura! Întreg, în formă de oală (Pl. I. 1). având ca decor tortiţe perforate, şi o cupă tronconidlllşm 
bombată cu două proeminenţe În formă de cioc de pasăre (PI. 1. 41. 
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PL 1. Ceramică de III' T'S7.apolgar dlll c(\mplexul C,/20<HJ/2flOI. 
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,Pl Il. Ccramil'ă de tip Tiszar(1l�jr din complexul CJ/2nOO/�()I')1. 
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PI. 1Il. Caamică T1Szapolgâr din nI,dul cullural. GJ�(XY-) ŞI C,/2()00/2001. 



Con�ideraţll aSUpr<l locuirii de tip TisLapolgar d� la Şl.!uşa-.. Gorgan" 

-
In cadrul complexului S-;lll găsit numeroa�(' fragmente ccr<Jlllice pe baza 1.'�lrora \-a rlllLH 

r�aliza urm{ltoar�a tipologie a rormelor: vase dt.� tip qraehină. una dimrt' ele prc/jnlă \uh huză o .... efi\.· 

,le' imprcsiuni rC:llizalc cu llJllUb gol pc d inăunlr1.' <PI. 1. 6) �i vase de lip 0,>1 IPI. L 2_ 3. 5). S-a gibil �' 

un fragmenl de picior de cupă IPI. II. 8). care provine probabil de la un vas cu picior înal!. Mai PUIC!Il 
aminti de asemenea câteva fragmente ce prezintă ca d�c()r proeminenţe. impre.�iuni şi butorni (Pl. II. :'.i, 
6.7.9.10. Il. 12. 14) 

Pe întreaga suprafaţa a unităţii cercetate a fost surprins stratul corl',"punzător aceluiaşi 
complex. semnalal şi î�1 S,/2000 suh 1.,/2000. care arc o culoare brun-roşcală şi conline maleriale 
arheologice eneolitice. In carouri le -' şi 6. pornind de la haza llI\clului s-a COnlUf'il1 o groapă IGj20(0) 
de I.S Jll diam�tru şi adCincită cu 1 m în steril. căpăcuită de o vatră exterioară �j o rflşniţă. Groapa 
cOllilllCU material ceramic aparţinând unui \'a� de dimensiuni mari {Pl. III. 4). oase de animale �I 
coch,l,i de melci (Ciută. Gligor 200:1.12). 

Un caz special îl reprezintă fragmL'ntuJ eu plctur[l rcal!Dltă (u negru. cu u :...ubstanl[\ 
bituminoasă. dequi d� pr.:)s! pă�tr;Jt:1. ciob de:..c()pel'lt pc funJui gropii din:�cl pe :\\\Iul �teril (Pl Il !. 
I HCiUi:1. Gligor 200J.  13). In aprOpil.,.:fCi:I gropii. notatii Ci;. În c aroul 6. ia o "dân12imc de apn.l.':Jlluti\' 
1.-+0 !li faţă de nivelul actual de călcarc. În stratul Tiszapolg,ir el fosi Jescnpcrită o dălt iţă din cupru. 
bi!l.,:' pa:-.trată lPL Il, 18).Ea se ana Ici aproximati\' 24 CI1l sub limita inferioară ti lotuilHei de suprafa!3 

COlofi'ni l.:/2000. Pi�sa nu apartine \'feunuÎa dinrre complexe CI stratul!.IÎ c u l tural de dcpunen. Dăltiţa 
,JI'e parlea ilcti",ft semilunată. de:-tul dl.! bine păstrată. cu urme de uzur[l. i�r part�a dor�ală prezint�1 urme 
de :t:şir�. Greutalea ,pecifieă confirmil faptul ca miezul pie,ei era încă ma ... !\'. In\'e�tigaliilt: �.pecialc au 

I\.'kvat u puritate ele\'ată a cupru!lli (96.? o/r), dar şi prezenţa unor c!cmcmc l:t dl)\'cdeau utiJil;trea 
l:upmllli nativ şi prelucrarea acestuia la rece (Ciută. Gligor 2003, 1.3). 

Utilajul lilic descoperit în nivdul Tiszapolg�tr este reprezentat de microlite Ulil silt'x �! 
l.lc,i,Ji,1n laşchii. lame) (PI. II 1..1.4). 

Suh nivelul Coţofeni. în cadml c:.trourilor 3-4-S-9. În jumătatea vestică a �uprafeţ t: i VI bis. la 
�llLînl.·jmt:a de: 1.70-1.80 III s-a cOllturat complexul notat C�f?OO'1. Acesta este ,.':uJclerizat printr-·u 
aglo lllerare ma'\i\'{; de vase ceramiee OC diferite dimensiuni. sparte pe loc. pl.'reţi de ..:hirpici ar�:. În 
C()IllPh..�.'\ şi jn apropierea �a au fost descoperite nlşniţe şi fragmt'lHc de r�lşlli�e. prel'um şi zdrobitoare 
dl' piatră. Va:-.c1e cerami .. .'e apartin atât categoriei fine. de' mici dim�n,iuni. dl..� tipul holurilor ŞI 
t.·a..;tnulldof. În număr de 8. dar )i eategoriei grosierc :  \'as� de pro\'izii de mari dimen�iuni , Starea de 
con'icf\'arc a v<-Jsclor este foane bună. unul dintre ele fiino păstra( integml. S-a (onfirmat că acest 
compkx reprezintă o locuinţă de fonl'Iă relativ rcctangulară (Ciută, GIÎgor 2001. 20). În cadrul cărt'ia a 
fl) .. a 'urprinsă şi o podinfl de lut ars. 

M aterialul arheologic de la Şeuşa-"Gorgan" c bogat. unitar ca tchnic[t şi decor ŞI indică u 

formă e\'oluută a culturii. În ceea ce priveşte tipologia ceramicii. aceasta J fost stJbilită pe baza celc! 
propuse de 1\. lercoşan. În general în ceea ce priveşte forma, decoful. pdsta şi ard�rt'a. ceramica de la 
Şeuşa-.. Gorgan" prezintă analogii cu descoperirile Tiszapolgâr din vestul RomflOiei. Aceste ('kment(·. 
dar şi altC'le ne fac să credem că aşezarea apartine falei B a culturii Tiszapolgar. Dintre aCt.>tL' 
elemente putem aminti: dăltiţa de cupru care nu are analogii pe teritoriul ţării noastre C(J formă sau tip 
de cunfccţionarc. Menţionăm, faptul că aCeste ohiecte din cupru apar începând din fazâ B In grupul 
Luscka. aparţinând culturii Tiszapolgar. TOI În sprijinul afirmaţi ci că fJşezarea "parţine fazei tfirzil 
Tiszapolgar vine şi prezenla fragmentelor vasului de tip cupă cu picior înah neperforal. având pc 
picior ca decor un şir de impresiuni (PI. III. 3) dar şi forma vasului de lip borcan decorat cu buloni IPI. 
III. 4). În ceea ce priveşle vasul de la PI. III, 3, mentionăm faptul că analogii au rosi găsi le în cuhura 

Bodrogkereszlur fiind vorba de un vas ce prezinlă ca decor pe pic ior şi pe corpul lui şiruri de 

impresiuni. A fosi descoperit In urma săpălurilor de la Deva-"Ceangăi" şi publical de Oct. Floea In 
19S0. iar mai apoi de Sabin A. Luca în 1999 ca aparţinând euhurii Bodrogkere;zllh. TOI un c1emenl de 
fază B îl reprezintă şi prezenţa podinei de lUI ars. 

Există Însă unele elemente care ar putea să situeze aşezarea Într-o fază mai timpurie a culturii 
Tiszapolg;.ir. Ne bazăm mai ales pe faptul că e�te o aşezarea preistorică piemontană cu llrmfl de locuirl' 
de lungă durată, Întâlnită În defîleele care Închid microd�presillni (depresiuni) cu o vizibilitate mare în 
loale direcţiile şi care pOl fi uşor apărale. Exemple tipice pentru acest lip de aşezare SUni cele ,le la 
Oarţa de Su,. Sânicolaul de Be;uş şi Tăuli. Toate conlrolează accesul spre resursele minerale din zona 



4() ADELA FRUNZA - HORIANA RAICA 

montana: cupru. marmură ŞI rocÎ ll i i le ikn:oş1,ln 2002. iOI..).: 101. Prc .. : idtm faptul dl. in l�azll ! )t'i.l:;>\:i
"Gi.Hgan", aş\'Zdrea TiszapU!g:'lr Se află În apropier�a Ulh.,j cariere de htlltonită. 

lvlai susţinem această opinie pc baza ace lui fragment et:ramic cu pictură can.' s-ar putt>a :-'il se 
apropie cel mai mult de ct!ramica pictală a grupului Idod. mai txact faza il fU-;:t a acestuia: dar Şl re 
t.�'(i�lenţa va:-.u lui cu pic Îor Înalt perforal şi cu decor Înciza! ilvând anulogii la Dragu-Lcspczi jtld.S�laj. 
�j la Porţi, jutl.Sălaj - punctul Ko"e. Cu toate L'ă avem de a face alftl ClI elemente ce iltestă faza A. C:H 
şi Cli cde ce ;Hcstă faza B. credem că avem de-a face Cli o mixtură cultural[t care a dus la formarea 
1Iilui fac ies local rezultat În urma Îl1lâlnirii clemL'ntelor Tisz�polg,tr venite probabil din B�naL cu 

.;km�nl' klvd. -
In ct!ea ce privcşte situaţia cronologică. această cultură se Încadrează între 3500-3200 se 

lkrcoşan 2002. 182) şi 5385-5070 BP IMaxim 1999. 1 241. această cultură fiind subîlllpărţită În două 
fa,-e, A �l B. 

'fincm să pn."�(izărn fapltll că În judt"'{1.l1 Alha, până În anul 1995 se con�idera că nu cxi,lft 
aşt..'/ări Tiszapo!g;:ir. Jn clipa de faţă. după ct"'I\:etările de la Şeu�a-,,(jnrgall" luerurîk "itau L'li lotul 
altfe!. A\"L'1ll de a face CLI eel puţin două locllin�e aparţin:md culturii Tiszi..Ipolg(ir la Seu�a-.. G{)rgan" şi. 
lk asemene:.t. mai putem �emnalJ că la Ampoiţa. judeţul Albi"!. În urma :-.ăpiiturilor cfC"ctu:Jte în �O(j 1-

2002 au rOq scoasl'" la ivt"aHi d( )\.'I.�zi carC' sprijină !cori" cxislen�t.!i şi aici :J uneI locuin (il.:' 
! i Il Ti szapolg;jr 
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CONSIDERA TJOSES OVER TISZAI'OLGAR HAUI1XflON 
FROM ŞEUŞA-"GORGAN" 

SUMMARY 

In thc follO\ving lincs. we \VII! lry to prescnt sume aspt:!cts of Tiszapolgâr habiwlion rrom Şl.:uşa
.. Gorgan"', discovcrics made in the excavations bet\.l,'een 2000-2002. 

\�:'hat \.Ve havc notiec from Ihese cxcavati(ms is thc fact {hal Ihc Ti�zJpolg,ir habitalion is o\"erlappc.:d by 
a Cotofcni laycr. 

A Şcuşa had been dis\:overcd ro archaeologi<.:al eomplcxes of Tiszapolgar layer, named C 1/2000/200 t şi 
C�/2002. In thc firsl complex it had been round a grain alt3.r with a cultie signilieation (probableJ and in the 
�ec\Jnd complex t'oundcd in Ihc scction S VI bis/20D2 had becn discovered many pottery fragmcllls. fragmcn1i.1ry 
(Ind \vhol<.' vcssels. 

Archacolo,gical material (rom Şc.:uşa-.,Gorgan" i� very rcach. unilary a� tcchniquc <.Inu ornament:'. AII 
lhcsc indicatcs in cvaluated form stylc of thc culturc. maybe the phase he. 

EXPLANA nON OF FIGURES 

PI. 1. Tislapolgar pOllery ff<lm "omplex C,/200012001. 

Pi. 11. Tislapolgâr potler)' from complex C,/2000120n 1. 

1'1111. TisLapolg,ir pOllerry from cultural la)'cr G,12000 and C,/2fKIO/2001. 


