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o AI\IENA.JARE el; DESTINAŢIE SPECIALA IALTARLL-GR.\!\AR) 
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APARŢI"iAND CLLTUm TISZAPOLGAR 

In urma campaniilor arheologice din 20(l()-200 I şi 2001-2002 de la Şeu�a Ijud. Alba). in 
punctul Gorgall au rO":'l surpri nse' două nÎvek' ut! locuire: uilui COţokni de fază III. iar (eIăI�ilt 
Ti""polg<ir. probabi I timpurie . 

• 

In cadrul nivelului de locuire apaninând culturii Tlzsapolgtir. În locuinţa-cumplex CI a fost 
de"copcrită o amenajare alcflluită dintr-un "al1ar-grânar", mai multe rflşniţe şi o ",eTic de \"(}sc. 

Altarul. dc�coperit În staTe> fragmentară. eSI� confe('ţitlOat din argilă şi mJterial ort:.m;c 
Iplea\'ă), (llllc�tl�CUJ având 1) arder� bun[\. La demontarea din o.;cqiu!lc· :---a oh ... ervai cii at:1t pc panL':1 
inft.'l"t('arfl Git �i �1(' supr ilfap pc cart"' il ro:,! aşezat �e ră�tn.?JI.ă urme dt' nu ieiel Ciută. Gligor 20U�. I � i. 
!-:xi .... knţa 'lL't':..tor imprc;;.iuni delll\.)nqr(\IIk:! \.'fI Ililxlul de , . .'oll .... lrucţie al .. dtarullii (' a"t.::llIăn;)li)f ClI I..�(i ,ti 
ll1e."t'jllf-altar petre�tene de:--I,:upcrllt.' la Pianul de Ju,,-Podc:i (Paul ll)9�. il))) ":1l1 Ghirhom (jud. Albdl 
,.-'ddc" ! q7� . . +i-

PL' lin scht..' kt (k material lernn()� ( nui t"l� ) \� aplii.:a ,'Malul de argilă L'arc. ulterior efa al"\. 
i\ltarul gr[lrlitr arc (l I'ormfl drcptunghiulară. il\'[tnd dimt..'n .... iunik de 1.5 x I In. ylarginile .... unt uşor 
in5]ţate. cela ce ne L1Cc să prt'suplln�m că. iniţial. a avut o form:l alhiatfl (Ciută. GligOL 2003. 1-+), Era 
i)riL'ntat c"t-\'tst. l"U o lI�oară dc\'icrc. Coordonatorul şantiefuiui cOJl .... ideră eli aled,t[i de\ic..'n' 
l'ure:-;.punde Cli traiectoria soarelui pc- '.:er În lunile :..eptcmhrie-octombri .... cfllld er,IU ri?coltate prodw,ek 
agricu!t'. (kci. Îlltregul complt!\ po,uc fi a�o('iat tkpUllcrii uc ofrande Îlll'hinat(' di\'inităţii (arc 
a,,;i�urase G rt'coltă bo�atfi (Ciuta. Gligor 2003. � i). 

e c _ 

In L'apătul de \'est al altarului aU fost dl.�:-cnperilL'. aliniatl' . trei fragmellte de rfl?niţă ue Ill{m[\ �i 
il dşniţ2. înm .. 'gibila. aCt:asta din urmă de formA :lproximi.Hiv oval;\. cu dimensiunile de 60 x �O cm:;;i o 
�-:rn:-;.illll..' de 5 Clll. Spre capătul de est �t! altarului au fost Jt'scoperite ) fragmente de picură. unul dintrl' 
dc. lin frt'cătoL se pare că provine dintr-o rClşnlţă spartâ. Însă utilitaka ct'\(lrlaltc două nu ne estL' 
nmn"cută. Un alt fragm:.!nt de râşniţă il fost descoperit in ilpropierea laturii dt' sud a altarului. Ţ{)(lk 
ri';iniţek au fost găsite cu parte;..t acti\'j Întoarsă -.;prc pănl,int. fapll"afe a determinat s.ii "c preslipună efi 
�tCl''it L"OI.nplcx ar putea fi pus În legănlfi� cu lnch�i�rca unui ciclu agricol. 

In asociere cu alturul au fosl de:')copt:ritc- �i trl'i vast, IncJ.drctrca lor fiind fflCută pe baza , 
tipologiilor pwpu:..c de' N. lcn.:oşan (lercoşan 2002. :no �i urm.L In apropierea râ�niţelor din clpătul 
de \est au fost descoperite două \'ase: unul lllinialural. imitând. ca formă. o oală bitronconică ClI huza 
cilindri-:ă supraînăllală. prezcnlând pc bUlii două lUnile ascuţilc şi perforalc. iar celiilalt. o cupă cu 
fpl"llla tronconică. uşor bomb'ilă. prezcnt<lnd ca ornam�ntt:! două proeminente (j;.;cu�ite. suh I"orm{l de 
cLoc de pa�ărc. interprl"!tat� ca posibile coarne de cons�H:ratiC' (Ciut�. Gligor 2003. pl. 72). un al treilea 
\·as. de<..;coperit fragmentar. era plasat in Centrul altarului şi prezintă. ca omamenlaţie. proeminente. 
Slarea in carc il fost descoperit ne indreptăţeşte să presupunem că a fost spart în mod ritual. Acest tip 
de ritual se întâlneşte în cadrul sanctuarului de la Par�a, apaninând culturii Vinca (Luzaro\·ici. 

l)raşoveanu. Maxim 2002. 50-(0) . 

Toah:: cele trei vase aparnn categoriei ceramicii fine. de culoare cărămizie. sunt lustruite şi 
prezintă În pastă. ca degresanL ni�ip cu bobul mit'. Au fost �lIpliSe unei arderi oxidante de ,"oane bllllfl 
calilale ICiuIă. Gligor �003. 22). La mică dislanlă de ahar a mai fosl dcscoperit un vas cu picior 
pcrforal. lustruit, de culoare maronie, Are o Înâlţime de aproximati\' ')? cm şi un diametru maxim de 
Jg C111. OrnamentatÎa constă din benzi de linii incizatc. di<..;puse. În formă de .. W·', incadrate de şiruri de 
Împullsături. 

La aproximativ 2 m vest de altar ti fost descoperită o groapă cu depuneri rituak (G1): in 
inte.riorul ci au fost găsite o râşniţă. o mare cantitate tie cochilii de melci şi fragmente de ceramică fină. 
iar În apropiere o dăhilă de cupru (CiuIă. Gligor 2003. 12. i 3). 

AnaJo�ii pentru aceSI lip de compkx dc cult se inlillnesc şi În cadrul ahor culturi cllcolilice. , . 
Pcnlru cultura Vine" Se cunoaşte complexul de la Paria I Lazaro\'ici 2002), In cazul culluni PClrcşt; an 
fost di? .... copcrite două me�e-al(ar: una de formă lriunghiulură la Pianul de Jos şi o alta la GhirbniTI. În";1 
forma acesle;a nu a PUlUl fi delerminală I Paul 1992. 105), Analogi i se Întâlnesc şi la t;'atal Hii\"li" 
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'.iIldL' au fu,",' dc..'<,;cllpcritt: altare de forma rntundă sau 0\,11:1. În j'icl.:ilre "an:.:luar '..I:'rt:clal (L�IZarn\'icl 

1901. 3':;,1. În �tn�alul \.:ullurii Cucutcni. un fcnomen dc:-. ÎmftLlit il eun..;tltuit' 'lInp:irţire<:\ altaruluI î!l 
patru Zl'Ilt'" ('SIC \'orba despre acele \'ctre În forma J� cnl('�. considerate altare pentru J,r:-; oframk In 
",ncluarc (Monah-Cuwş 198�. I I 7J. 
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1. Recons(ituirea grafIcă a aharului-grânar (A,/2000 - după Ciută. Gligor 2003. 15): 2. Grundnss 
complex Ti'l.apo1gar C 11200 1- după C,ulă. Ghgnr 2003. 131 



o amenajare cu destinatie specială (altaml-grânar) aparţll1ând cuhurii T"zapolg'" 

In gClll."'Tal �lllarek au o trăsătur{j cOlllunfl. �i JJlWllL' Ltp:ul că au fo�t Ot: .... coperite În aSOCieî\:' ,:lI 

\a�\"� Gl!t.' In mod I..'crt H\eaU un rol În catinll riru.durili)r llIagj(.:o-rdigjoa�t'. AqkL la )'.:'llŞ(I in 
apropierL'<l altarului a foq dcsc()p�nt vasul cu un picior pcrforat . Din compk\ul Je la Pana pn.J\ in 

<ll1lfore. L'upe �i vast' an!ropomorft' ("Bocitoare-a", .. Omul carc strigă" ). Un ah tip de \'a:-: cultie ('stt� 
�tlllfora l'L1 l ina sau doufl to�lrte. La Căscioarele. alături dl� un altaL a fost Jesl:opc:rit Uil \''-1S asKos. Gh. 
Lazaw\"ici este de părere că aceste vase trebuie pust' în legătură cu unele ri tualuri de tipul libaţiiloL in 
ele păslrjndu-se. probabil. lichidul ,,,elU (Lazarovici 1\191. 15). , 

In cazul altareiof-şranar depunerea ofrandelor �(' putea face fie prÎn arderi .. Jumigatio". fie 
prin llt-puneri ... oblatio". In ceea ce priveşte aharul dt! la Şeuşa. Înclinăm ... ă crcJL'1ll că rilualurile 
de�raşuratt' aici sc Însl.Tiu în categoria "oblalio". at[1I uah)rită lipsei cenuşii (În cazul ritualuri lor de tir 
.Jumigatio" ct'nll�a este prezentă În cantitme mare). c .. ît �i datorită prezenţei râşniţelor În cadrul 
alt.lrului. �tiut fiind faptul efi r:l�nitul a fost practicat aJe ... ea ClI rol cultic. chiar În cadrul sanctuaruh.ll 
dl' la Pianul ue.' Jo" a!lfll1ulI-se () râşniţă care a to�t pusă În legătură cu rCtşnitul cultic (AJUta 197'+ . .+11. 

În L'onclu7ie. altarul grânaf de la Şeuşa poate fi pus în legătură cu ritualuri!e de final dl' "czon 

agricu1. Starea fragml?nli:lră în cart' a fost dl"scopcrit nu 'it' datore<1Lfl lInt�i di:-'Inl�t'ri intenţionate. ci 
limpului. altarul fiind probabil părăsit. Exiqă multe rilu,duri conform cărora obiectele Jt' cult "unt 
lii,ale a .. :olo und� au fost utilizate. chiar şi in (f(H..htla populară distrugerea vttrei IOl'uinţei fillld de n.1u 

,llI!!UL Caracterul t..:'uhic al allanJlui granar rl2"ic�(' şi Jin faplul că eSlc an1pla'iUl pe lin \·:trf de tI ... ';1I 
domin[ind baZInul inferior al �111reşullli. 

Altle" 1974 

h:Tl'(l�;Hl 2002 
L1/.aro\'ii..:i \991 

l.al.i.Utl\·lci. Draşovt::lnu. 
\:kl.'(lm 21)O� 
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• 1. AI. Alde;t . .  A/{(jm! magi! IH'iflWi" dni'opail ÎI/ LI.}t':lIU'(l !I("ofirioi ,1< Ili 
Ghirboff! ICO!1lWW Hl'I'gltin, Jud. illha./. în Aflu/III1l. XIL 1l)7�.p..ţ0--4K 
. :\'1 CIută, A. Gligor. /)c.\C'opcrirÎ arheologiel' ÎI! sitll/ il!' 10 .)'euşu-,. (;org(l!l" 
(COlii. Cill.',;Ild. )/u/. A/ha!. în /\Jllllrllll. Xl .. 2()(l:'. p. 1-3K. 
- 1'-;, Icrc ( J�an , CIIltllW Ti'�af1(}/,I!.âr, Cluj-Napuca. 2(){)2. 
- Gh. Lal.aro"ici. Vel1l1.\ cle Z,i1U11I. f)nprt: crrdillrde ŞI pmericilc rc/:gÎ(Jo.'it'· 

I/Iagic!'. în AcraMP. XIV-XV. 1991. p. 11-.1Il. 

- Gh. Laz3rovit:i. r:l J)raşuvc;Jnu. Z. Maxim. Porţn. Timi�oara. �002. 
- 1). Monah. ŞI. Cu'-'oş. Aşl':.arill' ol/furi/o,- Cllnlfflli dill România. BIKurqli. 
19�5. 

I. Paul. Crdfllm Pel!'(\ui. BUl:urqti , 1 YY2. 

AN ARRANGEMENT WITH A PARTICULAR PCRPOSE (THE GRANARY -ALTAR) 

BELONGING TO THE AENEOLITHlC AGE 

SUMMARY 

The arrangeJnenl prC'scntcd here is silualcd insidc thl.� prehistoric �ilc of "Şeusa-Gorgan·· (lh(' CIUguLI 

cummun.::. Alha rount)'). The rampaign of 2001 brnughl [lnnUI lh(' romple!\.' ulh.:o"t:ring ,'11' lh(' complex, whidl 
�� lIHai nl..'d an arran ge IllC nI. pro bah I y on(' n r -.; uit. hr.: I (lng i ng 10 1 hi.' T ISlapol gâr se t1kmc Il 1 . 

LTpon thc fragm��nls' rClllo\'al rrom thc complex. one could notice un their In\\'.::r sidt: I\\'ig prints J'WTll 
the wU\lden "hed" (ln whieh thc bral.ing: made (1j' e1ay mi.\cd with a brgc quantlty of organIC d(':;rc(j)i!l� 

::-uhSI;LlhT was placed. Thc complex had a slight rivcrbed :-;harc. 



NOROCEl, B, BAN DAC - PAUL A MIHAI 
��----

T111" "gralldry-aJtlr" i;-, (i'llllh.'l'!cd \'.'ith tllL' �!,lrilUallll,\nl({'",t:ILilln, lh:'!lI'.H.I!.. plac� \\11 thl.' O\;" __ �I,,jL'L (,j :1"", 
�nd '_ft" lhe .i\.!n ... :ullurai .,casoll 

EXPL;\NATION OF FIGURES 

Fig 1 .Craphic n:-conslrui.,tion of the granary·�·dtar 1 A 1/2(00); 
rig. 2, Grundriss Tiszapolg(ir complex (e 1/20(1), 


