
 
 

O GROAPĂ DE CULT COłOFENI DE LA SEBEŞ-RÂPA ROŞIE 
 
 

Diversitatea copleşitoare a formelor de relief cuprinse în habitatul atât de 
complex al comunităŃilor CoŃofeni din Transilvania este, cu siguranŃă, rezultanta 
unei sume de factori, în strânsă legătură cu activităŃile social-economice. La 
aceşti factori, rolul peisajului trebuie privit tot mai insistent ca unul hotărâtor în 
preistorie, în relaŃia om-habitat, chiar dacă în puŃine situaŃii o abordare strict 
arheologică o poate evidenŃia. 

Unul dintre siturile CoŃofeni ce poate fi privit şi analizat din această 
perspectivă este cel de la Sebeş (germ. Mühlbach; ung. Szászsebes) - Râpa Roşie 
(Rothberg) (jud. Alba). Râpa Roşie este numele dat unei înălŃimi (496 m altitudine 
maximă) aflată în zona de contact a Podişului Secaşelor cu Valea Mureşului, la 
dreapta zonei de confluenŃă a Secaşului cu râul Sebeş. FascinaŃia celor care trec 
pe lângă acest deal este dată de versanŃii abrupŃi de culoare roşie săpaŃi de natură 
sub forma unor mici “canioane”. Aceste forme spectaculoase, unice în România, 
au rezultat în urma expunerii la eroziunea permanentă a agenŃilor pluviali (Fig. 
1-2). Roca masivului este compusă din straturi masive de tuf vulcanic, pietriş, 
argilă talcoasă, nisip galben, roci acvitaniene cu aspect roşiatic, alături de 
conglomerate de cuarŃ, gresie şi şisturi cristaline, peste care s-a format la partea 
superioară un strat de “loess”. Pentru geologi, Râpa Roşie constituie un veritabil 
martor al evoluŃiei zonei de la fund de mare (prin fauna acvatică surprinsă la 
baza masivului) până la apariŃia unei faune terestre, în vecinătate, la Răhău fiind 
descoperită măseaua unui mamut1. 

Primele cercetări arheologice în aşezarea de pe platoul superior al dealului 
aparŃin rectorului Gimnaziului Evanghelic din Sebeş, profesorul Fr. W. Schuster, 
şi datează din anul 1865. ObservaŃiile sale de pe teren corespund celei dintâi 
semnalări în literatura de specialitate a unui sit CoŃofeni2, cu peste două decenii 
înainte ca G. Halavács să semnaleze aşezarea CoŃofeni de la Bocşa Montană-
ColŃan (jud. Caraş-Severin)3, considerată până azi cea mai timpurie mărturie 
asupra monumentelor culturii CoŃofeni4. Perieghezele lui Schuster vor duce la 

                                                
1 Râpa Roşie a fost declarată în anul 1958 monument al naturii, constituind, în egală măsură, o 
rezervaŃia geologică, botanică şi arheologică. CompoziŃia sedimentelor cu oxizi de fier include 
Râpa Roşie în rândul “straturilor de tip Valea Jiului”. Vezi Borza 1959, p. 16-17, 26, 28, 38-41, 
fig. 10; Acker 1964, p. 659-660. O ramificaŃie nord-vestică se continuă şi în hotarul satului 
Lancrăm, unde poartă numele de Râpa Lancrămului. 
2 Schuster 1867, p. 6-9, 14. 
3 Halavács 1887, p. 49-52, fig. 14 a-b. 
4 Roman 1976, p. 9; Ciugudean 2000, p. 9. 
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identificarea unei aşezări CoŃofeni, din care se observau în malurile surpate 
urmele unor complexe cu inventar bogat, interpretate de acesta, la vremea 
respectivă, ca morminte de incineraŃie. Descrierea amănunŃită a ceramicii găsite 
(vase de mari sau de mici dimensiuni, cu ornamentaŃie specifică, “ce nu lipsea 
niciodată şi era răspândită peste tot corpul vasului”), ne indică, fără dubii, 
apartenenŃa descoperirilor la cultura CoŃofeni, confirmată de cercetările viitoare. 
Schuster acordă acestor descoperiri o vechime foarte mare şi precizează că 
materiale asemănătoare au fost găsite şi într-un “mormânt” din dosul Cărămidăriei 
de la Sebeş5. În anul 1911 un alt sas din Sebeş, W. Lederhilger, descoperind 
aşezarea CoŃofeni de la Răchita-Vârful Zăpozii, o considera, just, contemporană 
locuirii de la Sebeş-Râpa Roşie6, fapt ce demonstrează că acestuia nu îi erau 
străine materialele lui Schuster din ultimul sit amintit. 

Paradoxal sau nu, deşi, după cum am văzut, aşezarea este cunoscută de 
peste 140 de ani, interesul acordat studierii sale nu a captat atenŃia specialiştilor 
care, în cel mai bun caz, au preluat din vechile observaŃii ale lui Schuster7; 
probabil din cercetările acestuia sunt publicate de către H. Schroller, în anul 
1933, o ceaşcă cu toarta supraînălŃată de tip CoŃofeni de la Sebeş8. Săpături 
sistematice au fost demarate de I. Al. Aldea începând cu anul 1966, însă acestea 
s-au concentrat pe un mic platou numit Papuc, aflat la poalele Râpei Roşii9 (Fig. 
2/1-2). Abia în anul 1999, în urma desprinderii unor falii de pământ, situl de 
deasupra Râpei Roşii este redescoperit, fiind găsite cu acest prilej numeroase 
materiale şi urmele a două complexe CoŃofeni10. În condiŃiile în care eroziunea 
înainta de la an la an, s-a impus realizarea unei săpături de salvare derulată în 
vara anului 200111. 

Unul dintre obiectivele cercetării din anul 2001 a fost acela de taluzare a 
profilelor rezultate în urma ruperii faliilor de pământ şi de recuperare, pe cât 
posibil, a informaŃiei privind contextul provenienŃei numeroaselor materiale arheolo-
gice scurse pe panta abruptă spre râpă. Astfel, în dreptul descoperirii a două bucăŃi 
de gresie de mari dimensiuni a fost conturată o groapă distrusă parŃial de alunecările 

                                                
5 Schuster 1867, p. 6-9, 14. Despre activitatea de colecŃionar şi arheolog amator a lui Fr. Schuster, 
vezi Simina 2002, p. 217. 
6 Lederhilger 1911, p. 32. 
7 Gooss 1876, p. 38; MarŃian 1920, p. 385; Roska 1941, p. 79; Roska 1942, p. 260, nr. 87; RepArhAlba 
1995, p. 167. 
8 Schroller 1933, p. 76, pl. 26/7. 
9 Aldea 1968. 
10 Cercetarea din anul 1999 le este datorată colegilor Ovidiu Ghenescu şi Radu Totoianu, pe 
atunci, ambii, studenŃi ai UniversităŃii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 
11 Săpătura de salvare a fost întreprinsă în baza autorizaŃiei de săpătură nr. 250/2001 ca şantier-
şcoală, cu studenŃi ai specializării istorie-arheologie din cadrul UniversităŃii “1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia. Tuturor le mulŃumim şi cu acest prilej. Colectivul de specialişti a fost format din Dr. 
Ioan AndriŃoiu şi C. I. Popa. 
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amintite. Complexul (notat de noi cu G 1/2001) pornea de la cca 0,30 m de sub 
nivelul vegetal actual, dintr-un nivel de culoare neagră-maronie, cu materiale 
arheologice, ce suprapunea un alt nivel, de culoare maronie, de asemenea cu 
materiale arheologice, şi se adâncea în sterilul de culoare galbenă. Groapa era de 
formă aproximativ circulară, cu diametrul de 1 m şi profilul în formă de sac, 
adâncindu-se cu 0,90 m de la momentul conturării sale. łinând cont de bulversă-
rile şi posibilele telescopări ale sedimentelor arheologice de pe acest sector, suntem 
rezervaŃi în a atribui complexul unui nivel superior CoŃofeni real (Fig. 4-5). 
Aceasta în pofida faptului că o secŃiune trasată perpendicular pe buza terasei, în 
apropierea complexului discutat, a relevat existenŃa, într-adevăr, a două niveluri 
de depuneri CoŃofeni, cu consistenŃe asemănătoare celor descrise de noi mai sus. 

Inventarul gropii a fost sărac, raportat la dimensiunile sale. Mai cu seamă 
în jumătatea inferioară a apărut ceramică de tip CoŃofeni, comună, foarte frag-
mentată, ce provenea însă de la vase diverse ca formă şi destinaŃie (ceşti, stră-
chini, castroane, vase de provizii), decorate prin incizie, impresiune, unele în 
maniera împunsăturilor succesive (Pl. 2-3), ce se pot data pe parcursul fazei a 
III-a. Alături de ceramică au mai apărut, cu totul sporadic, urme de cărbune şi un 
mic fragment de ocru roşu. Aproape de gura gropii, la partea superioară, se aflau 
aranjate mai multe pietre (gresii), trei dintre ele purtând pe una din feŃe urme de 
folosire/finisare, ce ne determină să le interpretăm drept fragmente ale unor 
râşniŃe. Prin prisma acestor piese litice, toate depuse cu partea activă în sus, 
putem aprecia şi cele două pietre similare descoperite iniŃial în pământul scurs 
din complex. 

În zona centrală, pe acelaşi nivel de depunere a râşniŃelor, se găsea un 
bolovan dintr-un conglomerat de piatră, pe jumătate lucrat, pe jumătate spart în 
antichitate (dimensiunile actuale: h = 21 cm; lăŃimea maximă = 23 cm). PorŃiunea 
păstrată intactă se poate observa doar pe una din feŃe şi pe partea superioară. 
Roca relativ moale a fost prelucrată Ńinându-se seama şi de forma naturală a 
pietrei, cu feŃe rotunjite marcate pe linia mediană de o “coamă” mai reliefată. Pe 
aceasta s-au practicat trei rânduri de adâncituri-pereche, o serie la mijlocul 
înălŃimii piesei şi alte două pe muchia superioară. Spre perechea de adâncituri, 
pe partea superioară, puternic şlefuită, s-au sculptat două suprafeŃe de formă 
lenticulară dispuse oblic. 

Privită ca un întreg, piesa relevă atât unele valenŃe vag artistice, cât şi 
unele valenŃe simbolice, cu conotaŃii inedite în viaŃa spirituală a comunităŃilor 
CoŃofeni. După modul de realizare, sculptura pare a reda o figură antropomorfă, 
cu capul de formă circulară, pe care au fost redaŃi cei doi ochi dispuşi oblic. 
Fosele nazale sunt sugerate prin perechea de adâncituri aflată sub nivelul 
ochilor. Repetarea perechii de adâncituri ar putea sugera o prelucrare identică a 
pietrei dacă era aşezată în poziŃie răsturnată. Subliniem puternica finisare a porŃiunii 
superioare, cu un lustru similar pietrelor folosite ca râşniŃe (Pl. 1; Fig. 5). 
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Groapa de la Sebeş-Râpa Roşie, prin structura şi compoziŃia inventarului, 
apreciem că avea o destinaŃie specială, de bothros. Aceasta credem că se detaşează 
de restul gropilor comune, care puteau folosi unor nevoi uzuale, cotidiene (gropi 
de provizii sau pentru extragerea lutului şi/sau depozitarea resturilor menajere). 
Privită în ansamblu, ea nu constituie un exemplu izolat în atmosfera spirituală a 
comunităŃilor CoŃofeni. Însă numărul gropilor cercetate cărora li s-a atribuit un caracter 
special este extrem de scăzut. În egală măsură şi numărul contextelor cu depuneri 
votive. P. Roman, la momentul elaborării monografiei sale, în anul 1976, nu avea 
la dispoziŃie nici un astfel de complex12, în timp ce în ultima monografie apărută, 
H. Ciugudean discută doar două situaŃii de acest gen (Aiud-CetăŃuie şi Turia)13. 

La Aiud-CetăŃuie a fost găsit un craniu de bovideu depus şi îngropat 
parŃial sub vatra unui bordei CoŃofeni14 (Fig. 6). În aşezarea CoŃofeni de la Turia 
a fost cercetată o groapă cu diametrul de cca 0,70 m, ce se adâncea în solul viu la 
o adâncime de 0,30 m, în care au fost depuse o amforă ornamentată, o strachină 
şi bucăŃi din patru metacarpe de animal. Autorul cercetării sitului de la Turia, Zs. 
Székely, aprecia că groapa face parte din rândul complexelor rituale şi o analiza 
ca pe o descoperire singulară din aria culturii CoŃofeni15 (Fig. 7). 

Totuşi, aici trebuie să avem în atenŃie şi alte descoperiri similare, unele 
doar semnalate, altele, mai recente, descrise amănunŃit. O mai veche descoperire, 
uitată de cei care au abordat mai recent complexele rituale coŃofeniene, este cea 
de la Boiu-Măgulicea (jud. Hunedoara). Aici, pe marginea de est a locuirii 
CoŃofeni, a fost dezvelită o groapă de cult de formă circulară, cu diametrul de 
0,74 x 0,72 m, care pornea din stratul de cultură şi se adâncea până la adâncimea 
de 0,78 m. Se pare că groapa a fost arsă în prealabil, lucru sugerat de prezenŃa pe 
fundul şi pereŃii acesteia a unor bucăŃi mici de cărbuni. Inventarul era format din 
fragmentele a şase vase sparte undeva în afara gropii şi depuse (clădite) intenŃionat 
în aceasta, printre care câteva vase de dimensiuni impresionante (o amforă, un 
vas-borcan, o cană), alături de un fragment de os carbonizat16. Complexul aparŃine 
fazei finale CoŃofeni17 (Fig. 8). 

Deşi nu este amintită de H. Ciugudean în anul 2000 în rândul 
complexelor de cult CoŃofeni, cu câŃiva ani înainte acelaşi cercetător, împreună 
cu N. Boroffka, semnala prezenŃa unei asemenea gropi ce conŃinea un material 
arheologic variat (ceramică, unelte de os şi silex, topoare de piatră perforate, 
râşniŃe etc.) şi în situl de la Poiana Ampoiului-Piatra Corbului (jud. Alba)18. 

                                                
12 Roman 1976. 
13 Ciugudean 2000, p. 41-42. 
14 Ciugudeanu 1978, p. 51-52, fig. 4. 
15 Székely 1997, p. 24, pl. IV/3; V. 
16 Nu se precizează şi nu ştim să se fi efectuat analize osteologice în vederea determinării 
provenienŃei animale sau posibil umane a osului carbonizat. 
17 AndriŃoiu 1983, p. 93, 96, fig. 4. 
18 Ciugudean şi Boroffka 1993, p. 89. 
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Un alt complex CoŃofeni făcut recent cunoscut, căruia i s-a conferit o 
destinaŃie cultică, a fost cercetat la Şeuşa-Gorgan (jud. Alba). În apropierea 
punctului celui mai înalt al măgurii pe care s-a dezvoltat situl a fost cercetat un 
complex (G 7, după numerotarea dată de autorii cercetării) care pornea din 
primul nivel de locuire CoŃofeni. Acesta se prezenta sub forma unei gropi care se 
adâncea cu peste 1 m de la nivelul de săpare antic. Lentilele de pământ surprinse 
în conŃinutul gropii au relevat o umplere a sa destul de rapidă. Materialul 
arheologic se concentra, cu precădere, pe fundul gropii, fiind format din vase 
întregi sau întregibile, sparte pe loc, unelte de os şi piatră, rare resturi faunistice 
şi bucăŃi de lemn carbonizat. Aproape de fundul complexului au fost găsite 
numeroase fragmente, unele masive, dintr-un altar (?), netezite şi ornamentate cu 
triunghiuri îngropate realizate prin împunsături succesive. Chiar pe sterilul 
format din argilă, în apropierea unei mici nişe ce se adâncea cu cca 0,50 m au 
fost depuse două vase întregi, o strachină şi o ceaşcă cu toarta supraînălŃată. În 
această cavitate, aflată pe fundul complexului, în timpul cercetărilor era încă 
activ un izvor ce o alimenta permanent (Fig. 9). PrezenŃa izvorului a permis 
emiterea ipotezei funcŃionării pe acest loc a unei fântâni, din care se aproviziona 
cu apă comunitatea stabilită acolo. După dezafectare se apreciază că groapa se 
transformă într-o simplă groapă menajeră (?)19. Consemnăm numărul mare al 
uneltelor lucrate din os prezente în acest complex20. 

În ultimii ani, la Hunedoara-Grădina Castelului (jud. Hunedoara), pe 
înălŃimea stâncoasă de aici, a fost cercetată o depunere distrusă în parte de 
factorii naturali, una dintre acestea formată din două castroane invazate CoŃofeni, 
de mari dimensiuni, sparte pe loc. Vasele au fost depuse direct pe stânca locală, 
fiind observate pe o arie de 0,30 x 0,45 m21. 

În fine, fără a avea vreo altă confirmare din literatura de specialitate, mai 
notăm totuşi că R. Florescu vorbea de existenŃa mai multor gropi rituale 
descoperite în aşezarea CoŃofeni de la Boarta-CetăŃuie (jud. Sibiu)22. Fără 
pretenŃia de a discuta aici problematica încadrării cultural-cronologice a 
mormintelor din necropola de la Poiana Aiudului-Dealul Velii (jud. Alba), 
amintim doar faptul că, potrivit autorilor cercetării Tumulul V/1975, în zona 
mormântului 3 este consemnat un complex cultic atribuit unei faze târzii a 
culturii CoŃofeni23. 
                                                
19 Ciută 2004, p. 130, fig. 3-5; Ciută şi colab. 2005, p. 367-368, pl. 42/1; Beldiman şi colab. 2005, 
p. 28-29, 34. 
20 Ciută 2004, p. 130; Beldiman şi Sztancs 2005, p. 370, 502, tabel 3; Beldiman şi colab. 2005, p. 
28, 34. 
21 Sârbu şi colab. 2005, p. 179. 
22 Florescu 1980, p. 63. 
23 M 3 a fost găsit în caroul de SV, la – 0,50 m adâncime. Cadavrul, adult, chircit pe partea stângă, 
a fost aşezat pe o ridicătură, orientat NE-SV. La cca 0,30 m de picioarele defunctului era aşezată o 
placă-idol de tip bucranium, decorată în tehnica Furchenstich, în jurul căreia se aflau alte 
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În funcŃie de zona săpării gropii de cult, raportată la aşezare, putem 
observa că toate complexele de acest tip cunoscute în aria complexului cultural 
CoŃofeni se găsesc în perimetrul aşezărilor (Sebeş-Râpa Roşie, Boiu-Măgulice, 
Şeuşa-Gorgan, Poiana Ampoiului-Piatra Corbului şi Turia). Doar într-un singur 
caz, la Hunedoara-Grădina Castelului, complexul se află situat în afara aşezării, 
dar aici nu avem o groapă rituală, ci o depunere direct pe stâncă. 

Gropile de cult (bothroi) sunt prezenŃe constante, specifice preistoriei şi 
antichităŃii, dar întâlnite până în vremurile actuale. Elementul principal în 
diferenŃierea lor faŃă de gropile comune îl constituie, în general, depunerea unor 
obiecte cu conotaŃii cultice24. 

Dintre complexele rituale CoŃofeni, un caz foarte interesant este, desigur, 
cel al gropii-puŃ de la Şeuşa-Gorgan, motiv pentru care vom stărui asupra sa. 
Colegul M. Ciută a subliniat faptul că în timpul cercetărilor s-a putut observa că 
umplerea complexului s-a realizat destul de rapid25. Acest lucru implică, prin 
urmare, o depunere rituală, urmată de o astupare a puŃului. Dacă admitem faptul 
că acea sursă de apă era activă în preistorie, cunoscută şi folosită de către 
comunităŃile CoŃofeni, nu există dubii asupra caracterului special al acestui 
complex. Pledează în acest sens şi cantitatea mare de vase destinate păstrării 
apei. Rămân însă de lămurit o serie de probleme: 

1. Dezafectarea unei surse de apă atât de importantă pentru o locuire 
consistentă în zona înaltă pare ilogică. În acest caz, aspectul magico-religios 
putem spune că a primat în faŃa celui de ordin strict practic. Aprovizionarea cu 
apă potabilă a comunităŃii trebuie să se fi compesat prin cunoaşterea şi folosirea 
unei surse alternative, probabil aflate în vecinătatea sitului de la Gorgan. 

2. Stabilirea locuitorilor de pe Gorgan nu a fost determinată de prezenŃa 
acestei surse de apă ca potenŃial izvor pentru alimentarea aşezării, întrucât 

                                                                                                                    
fragmente din cca 8-10 vase, toate ornamentate cu împunsături succesive, între care o strachină cu 
Trichterrand şi gâtul unei amfore cu partea superioară de acelaşi tip, în care s-au găsit grăunŃe 
carbonizate. Din inventar mai făceau parte şi alte materiale ceramice care se diferenŃiază tipologic 
de lotul prezentat, între care sunt de remarcat o ceaşcă bombată cu toarta supraînălŃată aparŃinând 
cert Bronzului timpuriu (cf. Vlassa şi colab. 1985-1986, p. 62, pl. VIII; IX/2). ApartenenŃa acestor 
descoperiri mediului CoŃofeni este negată de H. Ciugudean, care atribuie necropola, în întregime, 
Bronzului timpuriu (Ciugudean 1995, p. 28; Ciugudean 1996, p. 60-62, 80, 97, fig. 37; 90/1), deşi 
în monografia sa asupra culturii CoŃofeni discută placa-idol de tip bucranium de pe Dealul Velii în 
acest context (Ciugudean 2000, p. 40), cu toate că nu o face explicit. 
24 Vezi una dintre primele sinteze asupra acestor complexe la Hutchinson 1935, p. 1-19, cu 
numeroase exemple din preistorie şi antichitate; înainte au fost deja publicate gropile desemnate cu 
termenul de bothroi din Serbia (Childe 1923, p. 9), de la Troia (Blegen 1932, p. 438-439), Thermi 
(Lamb 1932, p. 70-71). Pentru zona Greciei, a se vedea alte descoperiri din ultimele decenii (Caskey 
1955, p. 36-37; Nicolaou 1980, p. 68; Carter 1989). Exemple de bothroi sunt enumerate, recent, în 
bibliografia românească, cu prilejul publicării sintezei asupra sitului de la ParŃa (Lazarovici şi 
colab. 2001, p. 208, 210-211, 213-214, 284-287). 
25 Ciută 2004, p. 130. 
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dezafectarea sa are loc încă din faza iniŃială de locuire CoŃofeni a promonto-
riului. În această ordine de idei “nefirescul” existenŃei unui izvor pe vârful dealului 
a generat probabil corelarea sa cu anumite credinŃe magico-religioase, în care s-
au cumulat o serie de practici legate de fertilitate (râşniŃe, zdrobitoare, apă). 

3. Privind astfel lucrurile, spre deosebire de etapa anterioară de locuire 
eneolitică, din vremea culturii Tiszapolgár-Decea Mureşului, în timpul locuirii 
CoŃofeni asistăm la o tratare şi manifestare distinctă în raport cu sursa de apă 
prezentă aici: probabil un simplu izvor, folosit în mod curent de locuitorii 
Tiszapolgár-Decea Mureşului, şi groapă-puŃ amenajată ca loc de ceremoniere a 
unor ritualuri de către comunitatea CoŃofeni. 

4. Atestarea unor astfel de practici la Şeuşa-Gorgan nu credem că schimbă 
caracterul sitului de aşezare, căreia i se subordonează aceste manifestări de 
suprastructură. De altfel, ideea noastră este întărită de consemnarea în legătură 
directă tot cu spaŃiul domestic de pe Gorgan a unei gropi de mici dimensiuni, 
probabil de fundare a unei locuinŃe (L 107 2004), în care au fost descoperite 
două ceşcuŃe cu toarta supraînălŃată întregi, fragmentele a două torŃi de la alte 
două ceşti şi o strachină cu Trichterrand, toate bogat ornamentate26. 

Pentru groapa-puŃ de la Şeuşa-Gorgan avem exemplul puŃurilor rituale 
neolitice descoperite la ParŃa şi Şaitoş27. 

S-ar părea că singurul numitor comun vizibil pentru gropile reunite în 
acest studiu este dat de prezenŃa constantă a fragmentelor de râşniŃe, întâlnite în 
trei cazuri, în complexele de la Sebeş-Râpa Roşie, Şeuşa-Gorgan28 şi Poiana 
Ampoiului-Piatra Corbului. 

Obiceiul depunerilor de râşniŃe în aşezări îşi găseşte o veche tradiŃie în 
cursul epocii neolitice. Ne stă acum la îndemână exemplul de la Caransebeş-
Balta Sărată, din mediu vinčian, unde, legat de fundarea unei locuinŃe, s-au 
cercetat două mici gropi, în fiecare fiind depuse câte o râşniŃă cu faŃa în jos şi un 
zdrobitor, în colŃul opus fiind depuse alte trei râşniŃe, dintre care două tot cu faŃa 
în jos29. Depuneri de râşniŃe sunt consemnate şi în complexele de cult din tell-ul 
de la ParŃa30. Mai apropiată în timp de faza finală CoŃofeni este groapa aparŃinând 
grupului Copăceni de la Fântânele-Dâmbul Popii (jud. BistriŃa-Năsăud), din care 
proveneau două fragmente de râşniŃe, alături de câteva lespezi, tipare şi alte 
materiale interpretată drept complex ritual al unor metalurgişti31. Din aceeaşi 
                                                
26 Ciută 2004, p. 132. 
27 Lazarovici şi colab. 2001, p. 286-287. 
28 InformaŃiile asupra prezenŃei mai multor fragmente de râşniŃe şi chiar zdrobitoare în complexul 
de cult de la Şeuşa le datorăm amabilităŃii colegului Marius Ciută, ele nefiind prezentate în 
rapoartele de săpătură (cf. şi Ciută 2006). 
29 Lazarovici şi Petrescu 2003, p. 75. 
30 Lazarovici şi colab. 2001, p. 225, fig. 183. 
31 Soroceanu 1974, p. 367, 369, fig. 3; Rotea şi Fizeşan 1996, p. 223; Rotea 2003, p. 36, 45, pl. 
XXXII/5. 
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perioadă datează râşniŃa cu cele două “mojare” aflate într-un tumul de la începutul 
Bronzului timpuriu cercetat la Almaşu Mare-La Cruce (AB), legate de măcinarea 
minereurilor32, dar şi râşniŃele de mână aflate în construcŃiile cu aspect tumular 
cercetate la Iacobeşti-Islaz (AB) (trei râşniŃe într-o construcŃie şi o râşniŃă într-o 
altă construcŃie similară), în zona minieră Roşia Montană33. Pentru bronzul mijlociu 
amintim cazul de la OarŃa de Sus unde, în cadrul locului de cult Wietenberg 
descoperit aici, au fost aflate şi o serie de pietre de râşniŃă puse în legătură cu un 
râşnit ritual34. Măcinarea rituală a unor cereale sau materii vegetale a fost avută 
în vedere şi prin prezenŃa unor râşniŃe în anumite complexe, cum este cazul unor 
descoperiri din prima epocă a fierului de la Teleac35 sau Dunăreni (jud. Dolj)36. 

Modul de prelucrare a “capului” de piatră de la Sebeş-Râpa Roşie, cât şi 
modul de dispunere (cu partea superioară în sus) în relaŃie cu râşniŃele aranjate 
pe marginea gropii ne obligă la găsirea unui posibil răspuns relativ atât la 
simbolistica sculpturii, cât şi la destinaŃia, în sine, a gropii. 

Statutul de “artă insolită” a sculpturii preistorice în piatră de pe teritoriul 
României nu ne permite să evaluăm la scară reală fenomenul întâlnit în aria 
complexului cultural CoŃofeni şi nici să-i urmărim un succedaneu real. Deşi 
aparent frapant, totuşi sculptura în piatră nu este total străină mediului CoŃofeni. 
Din aşezarea de la Bocşa Montană-ColŃani provine o piesă lucrată din cremene 
de culoare vineŃie, interpretată drept sceptru, redând o figură animalieră37. De la 
Bretea Mureşeană-Măgura Sârbilor se cunoaşte o piesă lucrată din piatră, 
interpretată ca posibil cap de statuetă antropomorfă CoŃofeni (Fig. 10)38. 

Nu lipsit de importanŃă însă este faptul că, într-o groapă de fundare a unei 
locuinŃe aparŃinând culturii Petreşti din situl de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara) 
au fost descoperite, printre altele, şi şase fragmente de râşniŃe şi un cap de om 
mascat ritual, sculptat în gresie locală39. Asemenea complexului G 1/2001 de la 
Sebeş-Râpa Roşie, şi la Turdaş au fost găsite în groapa de fundare doar 
fragmente de râşniŃe, fără a se găsi un exemplar întreg. S. A. Luca leagă prezenŃa 
fragmentelor de râşniŃă, într-una din ipotezele sale, de un posibil “râşnit ritual” 
ce urma să consacre respectivul loc. Asocierea lor cu capul de om mascat ritual 
ar asigura fertilitatea şi fecunditatea grânelor zdrobite40. 

                                                
32 Ciugudean şi Inel 2003, p. 39. 
33 Pescaru şi colab. 2003, p. 139-140. 
34 Kacsó 1987, p. 82. 
35 Vasiliev şi colab. 1991, p. 151. 
36 Boroffka 1995, p. 101, 110. Pentru râşniŃe folosite în râşnitul ritual, vezi şi Soroceanu 1995, p. 
42-43. 
37 Müller 1964, p. 541; Roman 1976, p. 18, pl. 51/15; Ciugudean 2000, p. 40, pl. 118/12. 
38 Rotea 1981, p. 21, pl. III/1. 
39 Luca 1997, p. 37-39, fig. 1. 
40 Luca 1997, p. 40-41. 
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Este greu să decelăm o anumită semnificaŃie a modului de dispunere a 
pieselor litice din groapa de pe Râpa Roşie. Dar, cu siguranŃă ea nu este una 
întâmplătoare. Remarcăm, aşa cum am mai făcut-o, faptul că toate fragmentele 
de râşniŃe sunt cu faŃa în sus, inclusiv partea activă ca râşniŃă a “capului” 
sculptat, ultimul aflat în poziŃie centrală faŃă de restul exemplarelor. Prin acest 
mod de dispunere cu faŃa în sus, râşniŃele – probabil fragmentate intenŃionat în 
antichitate şi parte din ele aruncate, parte depuse ritual – rămâneau încă active. 
Era probabil destinaŃia ce o rezerva comunitatea CoŃofeni de aici depunerii în 
cauză, în cadrul unei ceremonii legată de fertilitate şi fecunditate. 

Mult mai “bizar” în acest context ne apare însă “capul” de piatră sculptat. 
După particularităŃile prezente pe una dintre părŃile sale, acesta ar fi avut o dublă 
destinaŃie, într-un caz cel de râşniŃă. Prin poziŃia sa centrală în cadrul depunerii, 
o putem chiar numi “râşniŃa-principală”. ParticularităŃile stilistice ale piesei ne 
determină însă să îi căutăm “capului” adevărata semnificaŃie, întrucât pare destul 
de clar că rolul de râşniŃă îi este unul subordonat. În acest efort, nu putem omite 
din vedere asemănările izbitoare dintre modul de realizare a părŃii superioare, cu 
cei doi ochi oblici sculptaŃi pe suprafaŃa circulară şi capul discoidal al unor 
statuete antropomorfe din lut întâlnite în cadrul aceluiaşi mediu cultural, pe care 
se pot observa redaŃi ochii schematizaŃi într-o manieră apropiată. Este cazul 
statuetelor descoperite în aşezările CoŃofeni transilvănene de la Agrişteu41 (Pl. 
4/1), Lopadea Veche42 (Pl. 4/2), Câlnic43 (Pl. 4/4) şi Straja44 (Pl. 4/3). Un 
exemplar de la Bâzdâna, în Oltenia, prezintă ochii şi nasul redaŃi sub capul de 
formă discoidală45 (Pl. 4/5). 

Cu altă ocazie, recent, încercam o posibilă interpretare a plasticii antropo-
morfe coŃofeniene, prilej cu care am tras concluzia că statuetele acestui complex 
cultural, prin poziŃia lor de orantă, nu pot fi văzute ca expresia unei divinităŃi 
dominante, de genul Marea-ZeiŃă, ci ca adoranŃi ai unei divinităŃi, probabil urano-
solare, prin prisma formei discoidale a capului reprezentărilor cunoscute46. Pornind 
de la una din funcŃiile “capului” sculptat de la Sebeş-Râpa Roşie, cea de râşniŃă, 
ca şi de la asocierea sa în respectivul complex cu mai multe râşniŃe, putem aprecia 
că ne aflăm fie în faŃa reprezentării unei divinităŃi subordonate unui cult al 

                                                
41 Lazăr 1979, p. 28, pl. XVI/1; Ciugudean 2000, p. 39, pl. 118/6; Popa 2004, p. 129-130, pl. V/4. 
42 Paul 1969, p. 72, pl. XV/2; Roman 1976, p. 30-31, pl. 51/8; RişcuŃa 1996, p. 70, pl. II/3; 
Ciugudean 2000, p. 39, pl. 117/5; Popa 2004, p. 129-130, pl. V/6. 
43 Roth 1943, pl. V/1; Lazăr 1979, p. 35, pl. XVI/5; RişcuŃa 1996, p. 70, pl. II/4; Ciugudean 2000, 
p. 39, pl. 117/4; Popa 2004, p. 129-130, pl. V/12. 
44 Ciugudean 2000, p. 39, pl. 117/9; Popa 2004, p. 129-130, pl. V/9. 
45 Tătulea 1983, p. 221, fig. 7/8. Piesa, considerată drept “protomă (buton ?) ce redă într-o manieră 
originală chipul uman”, a fost datată de autor în epoca dacică. Noi considerăm că ea aparŃine 
locuirii CoŃofeni, prezentă, de altfel, aici. 
46 Popa 2004, p. 131. 
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fertilităŃii şi fecundităŃii, fie, precum în cazul petreştean de la Turdaş, a unei 
măşti umane purtată de un adorant. 

Caracterul accidental al apariŃiei gropii de cult de pe Râpa Roşie şi 
imposibilitatea de a cerceta complexul în raport cu zona imediat învecinată, 
distrusă de alunecările de teren, ne privează, desigur, de anumite observaŃii ce se 
puteau dovedi extrem de folositoare. Revenind la una din ideile de la care am 
pornit prezentarea aşezării CoŃofeni de la Sebeş, credem că, în acest caz, peisajul 
oferit de Râpa Roşie a fost determinant în apariŃia şi evoluŃia sitului, alături de 
alŃi factori strategici, sociali sau economici. Aşa s-ar putea explica şi prezenŃa 
gropii de cult, într-o zonă plină de mister despărŃită de vale printr-un abrupt de 
peste 200 m, cu numeroase creaŃii fantastice săpate de natură în roca roşiatică. 
Încropirea unei aşezări permanente a fost facilitată de existenŃa, imediat sub 
platou, a unui izvor constant, captat, de altfel, prin conducte în epoca romană47. 

Probabil aşezarea de pe platoul superior al Râpei Roşii aparŃinea aceleiaşi 
comunităŃi prezente în aşezarea, mult mai bine cunoscută în literatura de specialitate, 
de pe Papuc (81 x 45 m), de unde şi confuziile create în folosirea toponimelor 
Râpa Roşie şi Papuc, ultimul desemnând, cum subliniam, doar o mică porŃiune 
din etajarea naturală a dealului. Şi aici, similar situaŃiei de pe platoul superior, au 
fost sesizate două niveluri de locuire CoŃofeni, ambele cu complexe şi materiale 
specifice fazei a III-a48. 

Din punct de vedere spaŃial-geografic, singurele gropi cu caracter special 
întâlnite în aria CoŃofeni se concentrează în Transilvania. Şi din acest punct de 
vedere, dacă privim lucrurile comparativ pe linia manifestărilor spirituale, prin 
prisma plasticii antropomorfe, spaŃiul intracarpatic a constituit câmpul unei 
expresii diferite şi cu mult mai bogate decât cea pe care o cunoaştem în 
momentul de faŃă în regiunile învecinate ocupate de acest impresionant complex 
cultural. Cu excepŃia descoperirii de la Turia, din faza CoŃofeni I, restul gropilor 
de tip bothros din aria CoŃofeni se datează în faza a III-a, devenind, deci, un 
fenomen specific acestei secvenŃe de regionalizare. 

Nu aş cuteza să cataloghez siturile în care au apărut astfel de complexe cu 
termenul, cred prea pretenŃios, de centre de cult, deşi anumite elemente ar putea-o 
indica. Cu toate acestea, alte staŃiuni CoŃofeni care nu au oferit până în prezent 
complexe cu destinaŃie specială sunt văzute ca centre spirituale, în care se oficiau 
anumite practici magice, aşa cum s-a avansat în cazul cunoscutei aşezări de la 
Cuptoare-Piatra Ilişovii49. Deocamdată, în lumea CoŃofeni sud-dunăreană astfel 

                                                
47 Acker 1964, p. 660; RepArhAlba 1995, p. 170. 
48 Roska 1942, p. 260, nr. 87; Aldea 1968, p. 91-101, fig. 1-9; Roman 1976, p. 11, 14-15, 35, 43, 
45, 49, 85, pl. 2, nr. 128; 4/5; 19/5, 10; 23/4; 31/1; 32/4; 36/9, 16; 39/14; 47/19; 52/34; AndriŃoiu 
1992, p. 17-18, notele 95, 101, 112; RepArhAlba 1995, p. 167-168; Ciugudean 1996, p. 119-120; 
Ciugudean 2000, p. 11, 16, 19, 32, 36-37, 50, 80, nr. 514, pl. 67-69; 125; 134/4; 141/2. 
49 Maxim-Kalmar 1992, p. 79. 
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de complexe nu sunt amintite, lipsind aproape orice relaŃie cu lumea spirituală. 
O excepŃie o constituie totuşi desenele murale de pe pereŃii peşterii de la Rabicha-
Peştera Măgura (reg. Vidin, Bulgaria), unde ne apar trei ipostaze ale marii ZeiŃe-
Mamă ce pot aparŃine locuirii comunităŃilor CoŃofeni prezente aici50. 

C. RişcuŃa şi C. łuŃuianu repertoriază recent în rândul centrelor importante 
ale culturii CoŃofeni aşezările de la Deva-Dealul CetăŃii, Şinca-Cetatea Păgânilor, 
Boarta-CetăŃuie, Bretea Mureşeană-Măgura Sârbilor, Căpud-Măgura Căpudului, 
Câlnic-Dealul Mare, Sebeş-Râpa Roşie etc. Cei doi lansează şi conceptul de 
înălŃimi de tip “acropolă”, cu valenŃe sociale, politice şi militare, înconjurate de 
“centuri” de locuire51. O idee care credem că are toate şansele să fie confirmată 
prin investigaŃii de amploare viitoare, prin exemplul poate “clasic” al lumii 
coŃofeniene, cel de la Deva-Dealul CetăŃii. O situaŃie similară a fost observată şi 
în cazul aşezărilor CoŃofeni de la sud de Dunăre, din Bulgaria52. Cu siguranŃă, 
aceste aşezări importante constituiau, în acelaşi timp, centre zonale cu rol în 
menŃinerea legăturilor pe spaŃii vaste, contribuind în egală măsură la uniformizarea 
culturii materiale, dar şi la regionalizarea acesteia, fenomen specific fazei 
CoŃofeni III53. 
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A COłOFENI CULT PIT FROM SEBEŞ-RÂPA ROŞIE 
 

ABSTRACT 
 

A ritual pit (bothros) was unearthed during rescue excavations in the CoŃofeni settlement of 
Sebeş-Râpa Roşie (Alba County). Ceramics and a piece of red ochre were found in the pit, as well 
as an offering of grinding stones placed face up at the mouth of the pit. A carved stone head 
appeared in the middle of the pit, which was undoubtedly the most interesting find. The rock is of 
local origins and only the eyes and nostrils are visible on it. The head is extremely well polished 
above the eyes, which might suggest it had also been used as a grinding stone. The style of the 
sculpture greatly resembles that of CoŃofeni anthropomorphic figurines. The bothros belongs to a 
CoŃofeni III settlement. 

The author has analyzed other CoŃofeni cult pits (Boiu, Şeuşa, Turia) and has noticed how 
few they are, compared to the large number of CoŃofeni settlements discovered. Most finds of 
CoŃofeni anthropomorphic figurines and ritual pits are in Transylvania. This proves once more that 
the CoŃofeni culture is restricted to the Transylvanian area. 
 
 

                                                
50 Guérassimova şi Stoytchev 1992, p. 79-80. 
51 RişcuŃa şi łuŃuianu 2003, p. 64. 
52 Alexandrov 1994, p. 3. 
53 Vezi Roman 1976, p. 47; RişcuŃa, łuŃuianu 2003, p. 64-65. 
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Fig. 1. - Plan general cu situarea aşezărilor CoŃofeni de la Sebeş-Râpa Roşie şi Papuc. 
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Fig. 2. - 1-2 - Imagini cu Râpa Roşie de la Sebeş. 
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Fig. 2. - 3-4 - Imagini cu Râpa Roşie de la Sebeş. 
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Fig. 3. - “Capul” sculptat în piatră din groapa rituală de la Sebeş-Râpa Roşie. 
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Pl. 1. - Cap sculptat din piatră din groapa rituală CoŃofeni de la Sebeş-Râpa Roşie. 
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Fig. 4. - Planul gropii rituale de la Sebeş-Râpa Roşie. 
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Fig. 5. - Imagini cu groapa rituală de la Sebeş-Râpa Roşie în timpul cerectărilor. 
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Fig. 6. - Planul locuinŃei CoŃofeni de la Aiud-CetăŃuie (după H. Ciugudean). 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7. - Profilul secŃiunii de la Turia, cu gropa rituală CoŃofeni (după Zs. Székely). 
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Fig. 8. - Planul cu groapa rituală CoŃofeni de la Boiu (1) şi ceramică din inventar (după I. AndriŃoiu). 
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Pl. 2. - Ceramică din inventarul gropii rituale CoŃofeni de la Sebeş-Râpa Roşie. 
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Pl. 3. - Ceramică din inventarul gropii rituale CoŃofeni de la Sebeş-Râpa Roşie. 
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Pl. 4. - Plastică antropomorfă aparŃinând culturii CoŃofeni: Agrişteu (1), Lopadea Veche (2), Straja (3), 
Câlnic (4), Bâzdâna (5) (după V. Lazăr 1-4; I. Paul 5; H. Ciugudean 6; C. M. Tătulea 7). 
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Fig. 9. - Imagine din groapa rituală CoŃofeni de la Şeuşa-Gorgan (după M. M. Ciută). 
 
 

 
 

Fig. 10. - Piesă lucrată din piatră (cap de statuetă antropomorfă ?), 
din aşezarea CoŃofeni de la Bretea Mureşeană (după M. Rotea). 


