


Zoltán SZÉKELY 

Săpături în aşezarea neolitică 
de la Ariuşd în anii 1977-1978 

(Rezumat) 
Lucrarea completează rezultatele referi
toare la aşezarea neolitică de la Ariuşd 
(dealul „Tyiszk"), publicând stratigrafia 
părţii sudice a aşezării şi planul de situa
ţie al „sectorului cuptoarelor", descope
rite, respectiv ridicate în cursul săpături
lor din campania din anii 1977-78. 

în timpul campaniilor de săpături execu
tate la Ariuşd în aşezarea neolitică de la „Tyiszk" 
în anii 1977-78 scopul urmărit a fost stabilirea 
sistemului de fortificare la această aşezare. 1 Re
zultatele observaţiilor făcute privind această 
problemă au fost publicate, precum şi alte desco
periri importante. 2 Stratigrafia părţii sudice a 
aşezării a rămas însă nepublicată, v. profilul Şan
ţului nr. 1. executat în direcţia est-vest. în urmă
toarele rânduri publicăm observaţiile făcute, pre
cum şi planul de situaţie al „sectorului cuptoare
lor" descoperit în această campanie de săpături. 

Planul de situaţie al locului de aşezare de 
la Ariuşd a fost ridicat de Ferenc LÁSZLÓ, cu 
săpăturile din anii 1909-1912 3 LÁSZLÓ a făcut 
profilul părţii nordice a aşezării, în direcţia 
est-vest, precum şi al şanţului executat în 
direcţia nord-sud. Locul săpăturilor executate în 
anii 1925, 1967-1973, 1975, 1977-1978 este 
prezentat printr-un plan de situaţie făcut după 
săpăturile făcute în anii 1977-1978 (Fig. 1.). 
Cercetările din aceşti ani - cu excepţia celor din 
anii 1977-1978 - au fost făcute în partea nordică 
a aşezării, în continuare, unde LÁSZLÓ a făcut 
săpăturile lui. în această parte LÁSZLÓ a con

statat următoarele şapte nivele de depuneri în 
profil, de sus în jos: 1. humus gălbui mult răvăşit 
prin gropile săpate pentru plantaţiile de arbori; 2. 
humus negru amestecat cu resturi arheologice; 3. 
terramara (galbenă verzuie) cu urme de aşezare; 
4. strat de chirpic ars cu fundamente de locuinţă 
şi vetre; 5. un alt nivel de terramara intermediară; 
6. un al doilea nivel de chirpic ars cu resturi de 
locuinţă şi vetre, mai compact decât primul; 7. un 
al treilea nivel de terramara, cu vetre răzleţe, aşe
zate peste solul viu. Şase din aceste nivele conţin 
bogate resturi arheologice de caracter neolitic. 

în campania de săpături din anul 1977 au 
fost executate şase şanţuri (S I-VI), iar în anul 
1978 cercetările au fost continuate în casetele 
deschise la S I. Profilul sudic din est spre vest al 
acestui şanţ se prezintă în felul următor: Stratul 
de humus este gros de 20-30 cm, între 3 şi 5 m 
este o groapă, un şanţ lat de 1 m 60 cm şi adânc 
la mijloc de 40 cm, sub care este lut galben. 
Stratul de cultură (nivel I) începe la 6 m, sub 
stratul de humus gros de 30 cm şi se îngroşează 
până la 14 m, având grosime de 40 cm. între 14 
şi 17 m este o groapă, lungă de 3 m şi adâncă de 
1 m, la capătul ei vestic are o adâncime de 170 
cm, conţinând'fragmente de vase şi câteva pietre. 
La 18 m şi 20 cm este înfiptă în lut o pară groasă 
de 5 cm şi lungă de 60 cm, cu capăt ascuţit. Stra
tul de cultură de la 16 m până la 27 m este gros 
de 30-40 cm, după care începe gura lată de 1 m 
a unei gropi adânci de 180 cm, având forma de 
sac, cu fund plat şi lat de 180 cm. Stratul de cul
tură de la 28,5 m până la 31,5 m este gros de 60 
cm, iar între 29,5 şi 30,5 m este un strat lat de 80 
cm şi gros de 10-15 cm ars în roşu. La 38 m este 
gura unei gropi late de 1 m, peste care este un 
strat de chirpic lat de 10-20 cm. Groapa are tot 
forma de sac, la adâncime de 60 cm este un strat 
de cenuşă gros de 3 cm şi îngroşat la colţul estic 
până la fundul gropii. La fund este un alt strat de 
cenuşă gros de 10 cm, care acoperă jumătatea 
fundului gropii, şi la capătul lui au fost câteva 
fragmente de vase. Partea inferioară a gropii cu 
fund plat este lată de 1,7 m, având aceeaşi 
adâncime. La 35 m, sub stratul de cultură (nivel 
I), la adâncime de 70 cm începe un lat strat de 
cultură (nivel II) intercalat de un strat fin de lut, 
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gros de 5-40 cm. Acest strat de cultură se află pe 
lut galben, sol viu, în care între 38 m şi 51 m, 
unde se află şi şanţul lui LÁSZLÓ, lat de 1,5 m, 
executat în direcţia nord-sud, au fost cuptoarele 
de ars oale prezentând până la 68,5 m un strat de 
chirpic ars roşu, intercalându-se între resturi de 
cuptoare şi straturi de cărbune. Cele două straturi 
de cultură nu se continuă mai departe. 

Pe platoul de'alului cu S I. au fost 
secţionate - în afară de un complex de cuptoare 
- mai multe cuptoare, dintre care un cuptor a fost 
în şanţul făcut de LÁSZLÓ (Fig. 3.). Spre vest de 
acest şanţ, la o distanţă de 3,5 m a fost descope
rit un complex de cuptoare compus dintr-un cup
tor central şi din câte un cuptor lateral de ambele 
laturi (Fig. 6.) 4 . în jurul complexului de cuptoare, 
până la şanţul lui LÁSZLÓ au fost descoperitei 1 
cuptoare de formă rotundă cu gure spre nord sau 
spre est. Dintre acestea un cuptor (nr. 6.) s-a păs
trat într-o stare bună şi s-au putut stabili forma şi 
dimensiunile lui. Fundul este lat de 180 cm şi 
corpul lui, care se îngustează spre sus, este lat de 
70 cm. Sub un strat de chirpic ars roşu peretele 
cuptorului gros de 10 cm a fost ars în culoare 
vânătă, iar sus, în formă de cerc, a fost o deschi
zătură acoperită cu fragmente de vase de provizii 
arse secundar. La fund a fost un strat de cărbune 
gros de 10 cm (Fig. 5.). Cuptoarele complexului 
au fost construite pe un schelet de nuiele, după 
cum arată fragmentele cu ampretele lor din 
peretele cuptoarelor. Forma cuptoarelor a fost 
rotundă, înălţimea 80-100 cm, diametrul 1 m. 

Gropile au avut forma de sac, cu gura lată 
de 1 m, lărgindu-se spre fund, având o lăţime de 
aproape 2 m, iar adâncimea lor a fost 1 m şi 20 
cm. In interiorul lor n-au fost resturi arheologice,. 
din ele a fost scos lutul pentru construirea cup
toarelor. 

în privinţa stratigrafiei s-a putut constata 
existenţa a două straturi de cultură aparţinând 
culturii cu ceramica pictată, denumită cultura 
Cucuteni - Ariuşd; aceste straturi sunt despărţite 
unul de altul printr-un strat de lut. Stratul de cul
tură sub humus (nivel I) conţine sporadic resturi 
de cultură, topoare plate de piatră, vârfuri de 
săgeată din cremene, fragmente de vase pictate şi 
nepictate, din care puţine sunt integrabile, şi 

bucăţi de ehirpie, La distanţă de la capătul şanţu
lui, până la 55 m sub humus, de la 10 cm stratul 
de cultură este gros de 60-70 cm, La 35 cm 
începe al doilea strat de cultură, sub un strat de 
lut fin, gros de 10 cm, în acest strat care se 
întinde de la 38 m până la 61 m, gros de 40-50 
cm, sunt resturile cuptoarelor. Au fost găsite vase 
întregi numai în complexul de cuptoare (nr. 1. şi 
2.), în celelalte numai fragmente de vase decorate 
şi nedecorate. 

în concluzie se poate constata că pe 
partea sudică a platoului aşezarea culturii cu 
ceramica pictată a avut două straturi de cultură 
dintre care în cel de jos au fost cuptoarele de ars 
oale. în materialul arheologic descoperit în cele 
două straturi nu s-a putut constata o diferenţă de 
dezvoltare culturală. Cercetările mai târzii, execu
tate între anii 1979 şi 1986 în sectorul cuptoarelor 
au adus rezultate importante privind partea sudică 
a dealului, care nu a fost cercetată de LÁSZLÓ 5 . 
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Kiegészítések az 1977-1978-as 
erősdi ásatások eredményeihez 
(Kivonat) 

A dolgozat kiegészíti az erősdi neolit ős-
telepre (,,Tyiszk"-tető) vonatkozó régészeti isme
reteket. Az 1977-78-as ásatások anyagának nagy 
részét már rég közölték, de a település déli részé
nek sztratigráfiája és a „kemencék övezetének" 
helyrajzi vázlata most kerül először nyilvános
ságra. 

New Results Concerning the 
Diggings in Ariu§d (Erôsd), 
Covasna County, in 1977-78 
(Abstract) 

The paper completes the archaeological 
information referring to the ancient settlement 
from the Neolithic, called „Tyiszk". A great 
amount of the material of the diggings of 
1977-78 has already been published, but the 
stratigraphy of the southern part of the settlement 
and the plan of the place occupied by the ovens 
is revealed for the first time. 
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Figura 1. Fragment din profilele făcute de F. LÁSZLÓ (Şanţul I. a intersectat profilul N-S la m. X X . ) 117 



Figura 2. Planul de situaţie al săpăturilor 

LEGENDA 

EH 1-Humus 

g£ 2. Lut galben 

ggâ 3. Strat de cultură I. 

4. Strat de lut 

HUnS 5. Strat de cultură II. 

133 6. Groapă 

1 '','rX' 7. Chirpic 

8. Cărbune 

118 Figura 3.4. Profilul sudic al Şanţului I., săpătura 1977-78, segmentul m. 72-54 
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