ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
IX1
-IN HONOREM VALERIU SÎRBUInterdisciplinaritate în Arheologie și Istorie
Timişoara, noiembrie 2021

Editura MEGA
Cluj-Napoca
2021

Editor: Sorin FORȚIU
Coordonator: Dorel MICLE
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA
Coperta: Aurelian SCOROBETE
Această lucrarea a apărut sub egida:

© ArheoVest, Timișoara, 2021
Președinte Lorena SMADU
ISBN 978-606-020-407-7 (General)
ISBN 978-606-020-408-4 (Vol. I)

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.

UN CUPTOR CELTIC DE OLAR DESCOPERIT LA COȘEIU,
JUDEȚUL SĂLAJ
Horea Pop*
* Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău; horeapopd@yahoo.com
Abstract. The researches at Coșeiu, although of small extension and carried out in a short amount
of time, highlighted the fact that the area subjected to the archaeological excavation is inferior
in vestiges. The investigated surface is not located within the perimeter of the sites marked on
the GUP Coșeiu commune. The 2020 campaign revealed that the sites issued by DJPC Sălaj
for the development of the construction work are not extended on the investigated perimeter.
The pottery kiln is not surprising; such installations are located near watercourses and peripheral locations connected to the settlements, due to the danger of burning buildings covered with
straw, reed or other organic material.
The Celtic pottery kiln was not accidentally located in the western extremity of the
research area. Only in that part does the clay appear as a geological layer. In this particular
layer, the kiln could be dug and probably part of the raw material needed to make pottery come
from this sector.
The La Tène settlement (3rd‒2nd c. BC) characterized by a clayey black layer in which
some hand-made, wheel-made and graphite pottery was found (in 2007), is most probably located around the medieval church, on the flattened plateau and not on the steep-sided slopes
where the limestone layer was shallow, and the archaeological features were rugged to dig.
Neither the Neolithic nor the medieval dwelling was found in the surface investigated in 2020,
their real spatial distribution being very likely according to the GUP 2007. Moreover, the excavated area's easter side was affected by the access road from the village to the church. Also, the
western site was affected by household pits that were related to the activities of the old Human
Dispensary, according to the oral testimonies and the Google 2009 images. To the northwest
of the surfaces S5, S6 and S6, recorded in 2020, a septic tank was projected on the architectural blueprints. According to the field situation, the area affected by this tank is much larger.
Keywords: Coșeiu, La Tène, settlement, pottery kiln, celtic pottery.

1. Introducere
În anul 2020 a fost cercetat un cuptor celtic de olar în localitatea Coșeiu din
județul Sălaj (Fig. 1). Obiectivul principal al cercetării preventive de la Coșeiu, din
punctul în care se intenționează construirea Sălii de ceremonii funerare și împrejmuire,
l-a constituit eliberarea terenului de sarcină arheologică în vederea predării amplasamentului pentru ridicarea edificiului. Viitorul edificiu se află la o distanță de 70 m SE
de biserica reformată, monument de arhitectură din localitate (Fig. 2). Stratigrafia staţiunii arheologice de la Coșeiu, precizarea cadrului cronologic în care se desfăşoară
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evoluţia sa, stabilirea caracterului sitului, a etapelor evolutive, toate au reprezentat obiective prioritare ale cercetării. Toate aceste aspecte au părut dificil de sesizat, mai ales
datorită faptului că situl a fost afectat, de-alungul timpului, nu doar de eroziunea naturală, dar mai ales datorită construcţiilor edilitare (biserica monument, casa parohială,
Dispensarul uman al comunei, fose septice, canalizări, împrejmuiri, gropi menajere
moderne) şi lucrările agricole.

Fig. 1. Amplasarea localității Coșeiu pe harta României (Google Earth).

2. Cadrul geografic
Biserica reformată din comuna Coşeiu se ridică pe un promontoriu al localităţii, pe parcela parohiei reformate. Promontoriul este aflat la confluența a două cursuri
de apă cu debit fluctuant. Siturile arheologice, identificate prin material arheologic în
anul 2007 la cercetarea bisericii, sunt foarte probabil amplasate pe platoul superior al
promontoriului, nu pe pantele acestuia unde a fost efectuată cercetarea preventivă pe
suprafața afectată de proiectul investițional. Diferența de nivel între baza promontoriului și platoul superior este de 15 m (Fig. 2).

3. Istoricul cercetării
Localitatea sălăjeană Coşeiu apare în documentele de arhivă în anul 1299 ca şi
Kusal şi mai apoi tot astfel la 13452. Primii proprietari ai aşezării erau membrii familiei nobiliare Jakcs (Jakch) de Coşeiu. În secolele XV‒XVI, Coşeiu apare de mai multe
ori ca şi oppidum, adică târg, indicând importanţa locală a aşezării.
Biserica reformată din comuna Coşeiu se ridică pe un promontoriu din localitate, pe parcela parohiei reformate. Biserica a fost construită ca şi mănăstire franciscană, al ramurii minorite. După date istorice viaţa monahală în mănăstire a încetat în
1

1
2

Suciu, 1967, p. 169.
Petri, 1902, p. 734.

350

Fig. 2. Amplasarea zonei afectate de proiect față de Biserica Reformată din Coșeiu.
anii 1550, odată cu răspândirea reformei, iar în curând biserica mănăstirii a fost transformată în biserică reformată3.
Prima cercetare arheologică sistematică în Coșeiu la acest obiectiv ecleziastic
a avut loc în anul 2007. Cercetarea bisericii reformate din Coşeiu, deşi de anvergură
redusă, a adus importante noi informaţi despre acest monument medieval de arhitectură din judeţul Sălaj. Pe baza acestora poate fi reconstituită evoluţia generală a construcţiilor vechii mănăstiri şi a habitatului din preajma acestora. Deşi, în absenţa unor
elemente clare de datare, nu s-a putut oferi o cronologie absolută descoperirilor făcute,
totuşi a fost propusă o cronologie relativă internă a monumentului și a siturilor suprapuse de acesta4. Astfel prima locuire este o aşezare neolitică surprinsă sporadic prin
fragmente ceramice mărunte. Următoarea cronologic este o aşezare La Tène (sec. III‒
II îHr) caracterizată printr-un nivel negru lutos în care au fost descoperite câteva fragmente ceramice modelate cu mâna şi la roată, altele cu grafit în pastă specifice acestei
perioade. De asemenea, prin câteva fragmente ceramice ornamentată cu linii incizate
în val, este presupusă o așezare din perioada arpadiană, urmată de ridicarea edificiului
în stil gotic.
Campania anului 2020 a constat în trasarea a 11 unităţi de cercetare acoperind
toată zona afectată de proiect (Fig. 13). Materiale arheologice au apărut doar în complexul C3 identificat în S7 și martorul dintre S7 și S8. S-a optat pentru decapare mecanică datorită resturilor vegetale (zona a fost livadă neîntreținută în ultimii ani) și a rocii
sterile sesizată imediat sub humus. Săpătura manuală a venit în completarea celei mecanice în momentul identificării complexelor arheologice în extremitatea vestică a suprafeței cercetate.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia sitului este extrem de simplă în acest
sector (Fig. 5, 6). În suprafaţa excavată s-a observat o simplificare considerabilă a
succesiunilor de straturi din cercetările anterioare ale sitului din anul 2007. Astfel, între
3
4

Pascu, Pop, Culic, 2008, p. 116-117.
Pascu, Pop, Culic, 2008, p. 122-123.
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Fig. 3. Vedere aeriană din timpul cercetării preventive
(foto Horațiu COCIȘ, MJIA Zalău).

Fig. 4. Planul general al săpăturilor.
adâncimea de 0,00‒0,20‒0,25 m, a fost sesizat un humus negru afânat, iar de la adâncimea de 0,20-0,25 m steril (calcar în majoritatea suprafeței și argilă galbenă sterilă
cu intarsii de calcar în extremitatea vestică)5.

4. Prezentarea descoperirilor
În suprafața cercetată au fost descoperite doar patru complexe arheologice.
4.1. Complexul C1
Tip complex: Groapă menajeră (latrină?). Locaţie: S6 (Fig. 4), extremitatea nord-vestică, conturată la imediat la decapare, pornind de la suprafața solului, adâncimea -0,0‒
1,5 m (Fig. 6). Formă complexului patrulateră, surprinsă pe 1,5 m în profilul nordic
5

Pop, Cociș, 2021, p. 404-405
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Fig. 5. Complexul nr. 1.
și pe 0,3 m în cel vestic. Datarea complexului: epoca contemporană, înc. sec. XX.
Elemente de inventar: Sol negru granulos cu fragmente de cărămidă spartă, Sol maroniu cu fragmente de cărămidă spartă, Sol negru argilos cu fragmente de cărămidă spartă (Fig. 5).
4.2. Complexul C2
Tip complex: groapă de stâlp. Locaţie: S7 (Fig. 4), conturat la adâncimea -0,7 m. Diametru 0,45 m, adâncimea 0,10 m. Datarea complexului: epoca modernă, sec. XIX‒XX.
Elemente de inventar: Sol argilos cu arsură neagră antrenat din Cx 3 (Fig. 6).
4.3. Complexul C3
Tip complex: cuptor de olar fără amenajări speciale de tip groapă de deservire. Locaţia
descoperirii: S7 și martorul dintre S7 și S8. Conturat la adâncimea -0,50 m (Fig. 4).
Orientare cuptorului aproximativ S‒N. Dimensiunile cuptorului: lungime 2 m, lățime
1,25‒1,50 m. Cuptorul prezintă un perete median, cruțat în lutul local în care a fost săpat. Lungimea peretelui ars la roșu era de 1,50 m. Pereții laterali ai cuptorului, în zona
camerelor de ardere, aveau culoarea roșie de la temperatura generată de instalația de
coacere a vaselor și prezintă grosimi variabile determinate de intensitatea focului (0,05‒
0,12 m). Adâncimea păstrată a camerelor de ardere este de 0,35 m și prezintă umpluturi asemănătoare de lipitură de cuptor, fragmente din grătar și fragmente ceramice
celtice modelate la roată în arsură roșie (spre fundul cuptorului) și negricioasă (spre
gura cuptorului). Datarea presupusă a complexului: epoca La Tène, sec. III îHr. Elemente de inventar: ceramică celtică modelată la roată (Fig. 10), fragmente de lipitură
de cuptor și de grătar (Fig. 11). Fragmentele de grătar au max. 0,15 m grosime, iar
perforațiile păstrate au diametre de max. 0,04‒0,05 m.
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Fig. 6. Complexul C2 și C3 la conturare.

Fig. 7. Complexul C3 la conturarea completă.
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Fig. 8. Complexul C3 la golire.
Elementele cuptorului au fost realizate din lut local amestecat cu pietriș cu bobul mare
amestecat cu paie, dar arderea, deși la temeratură mare, nu a dat consistența conferită
recipientelor arse sub bolta acestuia (Fig. 6‒9, 12).
4.4. Complexul C4
Tip complex: groapă de stâlp. Locaţie: martor dintre S7 și S8 (Fig. 4), conturat la adâncimea -0,70 m (Fig. 9). Diametru 0,55 m, adâncimea 0,20 m. Datarea complexului:
epoca modernă, sec. XIX‒XX. Elemente de inventar: Sol argilos cu arsură neagră antrenat din Cx 3.
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Fig. 9. Complexul jumătatea vestică a C3 tăiată de Complexul C4.

5. Analiza descoperirilor
Pe baza ceramicii descoperite în complexul C3, modelată exclusiv la roată, cuptorul poate fi datat larg în sec. III îHr. Recipientele, de la care provin cele câteva fragmente ceramice, sunt strachini, castroane (Fig. 10/2‒7; 13) și vase mai mari (oale, Fig.
10/8‒15; 13). Toate au fost arse reducător, culoarea maronie, prezentă la unele fragmente, fiind determinată fie de controlul defectuos al tirajului, fie de o ardere secundară oxidantă. Un fund de oală atrage atenția prin prezența unor linii incizate care nu
sunt specifice olăriei celtice (Fig. 10/14; 13). Cuptorul nu este o prezență insolită la
nivelul Sălajului. Două astfel de instalații au fost descoperite în cursul săpăturilor de
pe Centura Zalăului. Acestea au funcționat în sistem de baterie deservite de o groapă
în care din cuptoare era trasă cenușa, dar și ceramica rebutată. În cazul de la Coșeiu,
cuptorul nu prezenta groapă de deservire, iar alimentarea se făcea dinspre pantă, cenușa
fiind trasă spre gura instalației, de acolo și coloritul cenușiu, negricios al umpluturii
din acel segment.
În general descoperirile arheologice au fost realizate de-a lungul văilor6. În ceea
ce priveşte perioada care ne interesează este vorba de descoperiri întâmplătoare, din
periegheze sau ca urmare a unor campanii de săpături sistematice. Dintre toate, Valea
Zalăului este cea mai bogată în descoperiri. Cele mai importante sunt grupate chiar în
jurul oraşului Zalău, cum este şi cazul sitului de la Aghireş-Sub păşune, de pe Centura
municipiului.
Cercetările din anul 2008 au identificat la Aghireș și două cuptoare de olar,
complexe numerotate convențional C. 53/2008 şi C. 53/1/2008 deservite doar de o
groapă comună (C. 53/2). La aceste complexe camera de ardere era prevăzută tot cu
un perete median. Pe grătare şi din camerele de ardere au fost descoperite numeroase
fragmente ceramice celtice lucrate la roată, un consistent material fiind recoltat şi din
groapa de deservire7.
6
7

Pop, Pupeză, 2006.
Băcueț et alii, 2009, p. 45-53.
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Fig. 10. Ceramică celtică descoperită în complexul C3 (cuptor de olar).

Fig. 11. Fragmente de grătar din complexul C3 (cuptor de olar).
Cuptoarele celtice pentru ars ceramică nu sunt o raritate în nord-vestul Transilvaniei8, iar în judeţul Sălaj cel de la Coșeiu este al treilea descoperit. Tipul constructiv este specific celţilor9, astfel de instalaţii, două cuptoare deservite de o groapă menajeră fiind descoperite în toată lumea celtică10. Materialul ceramic este specific în cea
8

Németi, 1974; Dumitraşcu, 1979.
Corpus, 1987, p. 187; Pieta, 1996, F 7, 9, 10.
10
Karl, 1996, p. 289.
9
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Fig. 12. Planul și profilele Complexului 3.
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Legenda
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Humus. Sol negru afânat fără pigmenți
Steril. Calcar așchiat
Steril. Argilă maronie cu fragmente de calcar mărunt
Sol cenușiu cu calcar mărunt
Sol maroniu cu calcar mărunt
Sol negru granulos cu fragmente de cărămidă spartă
Sol maroniu cu fragmente de cărămidă spartă
Sol negru argilos cu fragmente de cărămidă spartă
Nivelare cu argilă și sol negru peste fosa septică din beton
Nivelare cu piatră calcaroasă spartă cu mici fragmente de cărămidă
Sol argilos cu arsură neagră din Cx 3 (complexul Cx 2)
Arsură neagră cu lipitură de grătar din cuptor
Arsură roșie de boltă și grătar din cuptor
Arsură roșie in situ (pereți și picior median cuptor)

Fig. 13. Ceramică celtică descoperită în complexul C3 (cuptor de olar).
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mai mare parte celţilor central europeni11, spaţiul Tisei Superioare12 şi din Transilvania13
şi se încadrează cronologic în general în sec. III îHr.

6. Concluzii
Cercetările de la Coșeiu, deşi de mică anvergură, desfăşurate într-un timp scurt,
au evidenţiat faptul că spaţiul supus cercetării este unul extrem de sărac în vestigii arheologice. Prezența cuptorului de olar nu surprinde, astfel de instalații de foc fiind amplasate în preajma cursurilor de apă și excentric față de așezări, datorită pericolului incendierii construcțiilor acoperite cu paie, stuf, sau alte materiale combustibile. Cuptorul
celtic de olar nu a fost amenajat întâmplător în extremitatea vestică a sectorului cercetat. Doar în acea parte a zonei afectate apare argila ca steril local. În acest steril cuptorul
a putut fi săpat și probabil o parte a meteriei prime, pentru confecționarea ceramicii,
putea proveni din acest sector.
Aşezarea La Tène (sec. III‒II îHr) caracterizată printr-un nivel negru lutos, în
care au fost descoperite în anul 2007 câteva fragmente ceramice modelate cu mâna şi
la roată, altele cu grafit în pastă specifice acestei perioade, este amplasată foarte probabil de jur împrejurul bisericii medievale, pe platoul drept, ușor de administrat și nu pe
pantele laterale, unde și roca calcaroasă sterilă era la mică adâncime, în care complexele arheologice erau greu de săpat. Nici locuirea neolitică sau cea medievală nu au
fost surprinse sub nicio formă în spațiul investigat în acest an. Mai mult, latura estică
a suprafeței cercetate a fost afectată de calea de acces din sat spre biserica monument.
De asemenea, latura vestică, după mărturiile localnicilor și a imaginilor Google Earth
din 2009, a fost afectată de gropi menajere, care au ținut de funcționarea vechiului Dispensar Uman, acum în curs de demolare.
În ceea ce priveşte descoperirile de factură celtică, ele ar trebui să fie un indiciu
sigur al atribuirii etnice. Prezenţa unui cuptor de tip celtic, cu fragmente de vase celtice în apropierea unei aşezări, necercetate deocamdată, ridică de asemenea unele semne
de întrebare privindu-i pe adevăraţii beneficiari și arealul deservit de centrul de producție ceramică.

11

Waldhauser, 1996, Abb.1; Szabó, 2005.
Kotigoroško, 1995, p. 59-60.
13
Ferencz, 2006; Ferencz, 2007, p. 82-104: Berecki, 2008.
12
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