
CL PRIVIRE LA 
LOCl'IREA COTOFENI DE LA DEVA·"MĂGl'RA MISOVET" (jlJD. HUNEDOARA) 

PL' k'ritoriul al.:tual al ora?ului De\ a, locuirea umană S-'-I sUeCedJI de-il lungul CPOCi!(l!" 
rn .. 'j"torict'. <Irealul oferind condi�ii bune pentru un h"bitJI de lUlH!ă durată. �h.·ea�ti.l lllultumită in bun{l " . 
Jllă\ură luncii fenîk �t Mureşului. Un mediu o�pitaljl'r au oferit ÎIl:,ă şi \'ăik micilor afluClqi ai 
:v1urcşului. iz\-'orâti din Muntii Poiana Ru�că. 

!ncepând cu enco!iiicul. deteriorarea relativ..:-; :-.fâri de acalmie a c\'cnilllt'lilelor a Indemnal 
l'UlllUlliUiţilc umane să prefere locurile mai puţin cxpu..,�' c\cTltualilor agrt�ori cart: ar fi str;i:hâtu{ 
cU\Darul rvluft'7u1ui. Întemeind aştl[1rÎ în lona deluroa . ..,{t de la sud (il' actualul ora�. O a'it'll1t'IlCd 

d�cDlr(', d ..... rn,li mici dimensiuni, data fiind dmplu.\<.Irea 1.:1 pe p] ;u oul unui de�t!. I.:ste Ct�,1 dr: la i\"1i:;;()\t.'t. 
J:-iupra .... "aruia J(1rc..;( :-.ă atrag atcnţia prin ace-stc r:l.11duri. 

In \'lra ace...;tui an, 'imprL'lInă eLI ,.:o!cgii Doril: Pelr�'ic �i \lircea Gligol. Ile-am Jepla\;tt la L.lţa 

!')L'lIllli in scopul efectuării unei perieghczl'. lJ�all1l în discuţie numit. rvlăg.ula \lişo\'cţ, l'stl' d 

formatiunI..' stâncOilsă din rOI.:ă anuezitică .... illlată la apro'\lIllti\' � km. spre \'e�1 d(.' oraşul Di.'\'a <fig. Il. 
P;!l'lt'a :-'lIp�rioară '\e p!"czint{' ... uh form:.t unui phllou lllăr�inÎI de pame ahruplc. sÎngllr<.l cale aCL'e:-.ihil;1 
fiinu cea dillspre nord e::-I. �"rura rocii a a1f:-ts atenţia în IlInpurih:.- moderne. a'\tfel c[! uealul a den:'nÎL l) 
"\11·.,:'t dl' piatra de buna c)litatt: pentru di\·cr..,t.� dc':-.tina�ii l:dililarc. E\.p!n<ttarl'a ace:-.tl'ia <1 du .... ÎnL'\ ilahil 
la <.ll..,trugnca ulll'i pflqi din aşezarea prei..,torică. in lOlla ..,ud-\::.,-.;tidi. Pe <.le altă parte' tOClll.li ih:ca:-.ta 
I...'xp!uatarc a fJcut p()�ibiIă :-,cll111alarca a�l'zării dc-l11uit acoperit.:- Je păm[tnt şi de COpal'! platoul 
irnp[ldurillJu-sc [Il timp. Ca urmare iocul a ajun" şi in Jt,�nţia .lrheologlloL urma unei sCI...�ţillni (It-:. 
'undaj cunl):-icândlHie i.lJ"'roximati·, în centrul plarlHIIUJ. I:Sle iden1.ifIcau J�lfel n a�l'l.are Cotnfcnl 

(-\ndriloiu 1 975, �95). a cflrui "trat de c ultură t.>qc de o.prn\imati\· 50 1.'!1l. Se' parc' Îlbâ că (\ ill\eqigaţil� 
Illeli alllpl::i nu .... -a cfe("(u"tl. (le aici şi demersul prezentei cOlllunicări. 

KC\\.�nind let ac�iunea Întreprillsă dl2' noi, d(.�pla"'[lIldu-ile pc' marginea \'�slil"ă a platolilui am 
\)h"l'rvat fragmente de vase printre rădăcinile copaciloL expuse de alunecarea păm<.Întului cauzată dt' 
plmk dll1 perioada pr�cedcntă. Magi.ind pe curba de- ni\ci şi îndepărtftnd �tratul de frunze si pămflnl 
;1T11l'�tc\ .. at cu resturi vegetak. am descnperit În [rei lo(:uri apropiate' ullul de altul fragmente m;Ji marI;.i 
mai mi..:i de vase. unele acoperite cu dccoruri specifice culturii Coţofcni. incadrahik în faza a treii.: a 

('vo!uţicÎ ace:-;teia şi fPJrte puţin material litic. constând din aşchii de silex şi cuarţit. 
Ccramica reprezentiltă de cea mai mare parte a fragmentelor este cea de uz ("()J}lUll, un singur 

fragment de mici dimensiuni atcst<tnd prezenţa cel puţin a unui produs de ccnlmicâ fină (Roman 1976, 
IS-19).Este vorba de () mică parte din buza unui vaS de dimensiuni reduse, din pastă neagră ameskcată 
cu nisip fin. decorat În partea �uperioară cu linii incilalc ublice parale1c� i:.lr dedesubt În registn.', un 
decor cu aparen!{1 ue grilă. obţinUI prin incizil pun<.:wte (fig.2/2). 

Cc:ramiC"i:I ue uz comun a fost obţinută tot cu lin aport dt! nisip la materialul argilos. lJe <.:u!oarL' 
brun-c{m.imizie, prezinta o suprafaţă cu asperităţi. Desigur şi Jciditatea :-.olului de pădure a contribuit b 
aspectul ci actual. Printre fragmentele recuperate se află: o parte din peretck unui vas cu toartă, 
nedccorat ifig.2/1 1), fragment de perete de vas decorat (li linii incizate în formă de ramurii de hrad. 
despărţite prin linii verticale (rig.l/S). fragmente decorate cu linii paralele oblice (fig.219) sau în reţea 
{fig. 217 1. parte din buza unui vas cu bnîu in relief sub marginea superioară şi lInii paralele dede:-;uht 
(fig.l/IOi. o alta decomtă cu crestături pe marginea e,tcrioara (fig.2/6) şi Încă una cu crestături pc 
parte'a exterioară şi incizii (fig .2/3). Am reţinut şi un fragment de toartă decoratii cu şiruri paralele de 
iIKizii pUJlc(me şÎ Cli linii paralele pe laterale (fig,2/1) şi lin fragment de perete decorat prin 
împunsături succesive în coloane paralele (fig.2/5). 

La un loc ClI ceramica se an au bucăţi de chirpici ars cu urme!c de parÎ si nuiele conSi.?n'atc. 
indic:md existenţa unor locuinţe de suprafaţă cu pereti din împletitură de nuiele !utuita. Sub acestea se 

aflau frai!ITlcntc din roca dealului de dimensiuni mai miCI sau mai mari. " 
Ana!izând cele de mai sus �c poate �runt! cu (ertitudine că avem lÎ!.:-.a face cu o aşczart.' 

Coţofeni aparţinând fazt'i a treia, caracteristic acestei t.!tape pentru Transilvania fiind amplasan.'<l pe 
iniilţimi (Roman 1976. Ciugudean 2000.16-17). Acoperind probabil întreg: platoul Măgurii Mişo\'eţ. cu 



46 --------------------------------------
ANTONIl' MARe 

locuÎn\c tit- �lIprara�[l. ofer�a o hun':' \'Îzlbilita!(: ",prt' \'ale-a i\'lurcşului şi "pre dlih. ... �I dealuri!..' 
ÎlwceÎnatl'. p,lnfl .... prc culoarlil Slreiului. 
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Fig. 1. Harta dealului Mişo"c\ şi a dealurilor Oevei 
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III (adru maÎ larg. ac ... � a stă aşezare nu e�le ..,ingubră În Z\."lila Dcvt:Î. Este ştiU! fapwl \.:a pc 
tkalul C\·t:l1ii �-au evidenţiat locuiri ue la poalt: până �pn .. '" \,;1:"1": la �Udlll oraşului. p� ut'aJul unde :-.e al�ă 
umpla,ul cartierul ,,1\1icro l.�". de asemenea :>--3 de�coperit () a�t.!Z:1re Coţofeni \ Andriţoiu 1975.394). [n 
aprop ier" "  tv1işovetului. pe dealul Pialra Coziel s-a descoperit (1 alta (prubabil contemporană' 
1 Anurilo iu 1975. :195). iar pe dealul Almaşului la fel I aceaSlă aşezare a foSi deja dislr",ă aproap" 
complel de aploalarea pieirei). Privind aspccnd unor culmi vecine Măgurii Mlşo"eţ. ",le foanc 
prob<1bîl ca şi pe 3ccslea să-şi fi uurat locuin�e purtătorii culturii COlofeni (mă refer la MişlI\'c{td Mare 
şi Nucen. Viitoare perieghezf. pe care le avem În plan. ne \"Of confirma sau infirma presupunerile. 

Revenind la Măgura Mlşoveţului. în prezent. aproape Jumătate din suprafaţa ei a fost diSlru,ă 
de carieră. Prin urmare. ţinând cont de cele pr�zentate. consider că aşezarea ar trehu) să intre în atenţia 
ill\"l�qig:aliilor amănunţite. prin deschiderea unor secţiuni şi măcar a unei supmfeţe mai mari pentrll (j 

oh{inc dale (u privire la întinderea ei. atât ca suprafaţă cât si În timp. Am convingerea că cele sllrprin�c' 

În urrll<.l unei asemt?nca investigalii vor aduce complel;;iri ncce:::.arc privitoare la jquria (Oll1llllltăţiltlr 

Cnţn ren i. chIar dacă beneficiem deja de două monografii generale a acestora. Pc dl? alt;.) parlL'. 

amClIlarea cercc-tririi în teren va duce la pierderea dcfiniti\'ă a silului. datorită cJrierei ,-'arc \';j d\';tnsa in 
următorii nni. Avem deja. din păcate. asemenea exemple. 

.-'\ndnţ( \lli ! C) /) 
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,\BOUT THE COŢOFENI HABITA nON FRO"'I DEVA·"MIŞOVEŢ HILL" 
(HUNEDOARA COl'NTY, 

SlIMMARY 

In thl2' prchistoricillly timcs. Deva area and ilS nClghhorhoods (lllcrcd good nmditions for il ]ong 
habitatlon of thc Coţofcni <":Dmmunity memhcrs. Thcsc cstahlished their settlcll1cnts upon thc Citatiel Hill and 
nthcr hills. :-.outh rrom Devn, \vich offered il strategica!!y pl<.H.'cmcnl aneI a long distan<..:c visihility. Sueh 
SCtlk'mCIlIS wcre attestcd hy thc rasi archeological sean.:hes. upon Ihe CO/ia Slonc Hill and in MiCf(l 15 dislri<..:1. 

In thc �arnc context ir's placed lhc scttlcmcnl rrom Ih.: Miş(IVe\ Hill. where wc l"ound sllm� pOller)' 
fraglllcnts. typical for coţorcni [II period, aher an archeological prospect ing. It hecomc� more then nt.'l'l".;sary a 
systcmati� search of lhe site in the near future, other way wc will loo.,>e it definitive!y, hccause of the andesitic 
stonc extraction from the quarry of the hill we !alk abOli\. 

EXPLANATION OF FIGURES 

r'.g. 1. Map of thc Mişovei Hill and Deva fliIIs 
Fig. 2. Ceramic material belonging In CotofcnI settlcrnent from Mişovet Hill. 


