
RECONSIDERAREA AR~IUŞDULUI 

ANTON NIŢU 

Cercetarea arheologică a culturii cu ceramică pictată Ariuşd-Cucu
teni-Tripolie a început aproape concomitent, prin descoperirile întîmplă
toare, în spaţiul carpato-dunărean, la Şipeniţi în Bucovina, Ariuşd în 
Transilvania şi Cucuteni în Moldova 1, dar primele săpături sistematice au 
fost efectuate de Fr. Laszl6 la Ariuşd (1907-1913) şi ele preced pe acelea 
executate de H. Schmidt la Cucuteni (1909-1910). 

Sfîrşitul neaşteptat al lui Fr. Laszl6 a privat rezultatele activităţii 
lui ştiinţifice de monografia definitivă asupra Ariuşdului, dar i-a' lăsat 
răgazul elaborării a două studii sintetice prealabile, primul . cu privire la 
stratigrafia depunerHor 2 şi al doilea asupra formelor ceramicii de la 
Ariuşd 3. 

Ca metodă de săpătură, la Ariuşd s-au urmărit în modul cel mai de
taliat complexele de habitaţie (locuinţe cu gropile stîlpilor, vetre în aer li
ber, cuptoare etc.), cu notarea riguroasă a ceramicii descoperite, după 
modelul săpăturilor din aria tripoliană, preocupate de la început de solu
ţionarea enigmei ,,platformelor" de lut ars, şi s-au determinat şase nive
luri de aspeot Cucuteni A, numerotate de sus în jos (II-VII), dintre care 
trei "niveluri de locuinţe", alternînd cu "depuneri de resturi casnice'\ care 
manifestă denivelări periodice. Această stratigrafie nu poate fi reconsi
derată teoretic, ci interpretată şi perfectată numai prin săpăturile noi de 
la Ariuşd 4. 

Studiul formelor ceramice, însoţite de schiţarea convenţională a 
decorului, redat prin linii şi benzi haşurate şi nu prin tente, este sintetizat 
într-un tabel final al repartiţiei lor în funcţie de nivelurile stratigrafice s. 
Acest tabel final permitea de la început o apreciere în linii generale a com
plexelor ceramice corespunzătoare celor şase niveluri stratigrafice şi evi
tarea unei interpretări ipotetice a etapelor evolutive ale ceramicii de la 
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Ariuşd. Mai mult, publicarea postumă a ceramicii, pe baza protocoalelor 
săpăturii şi a datelor de inventar, ar fi permis, cel puţin pentru cele trei 
niveluri de locuinţe, definirea exactă a complexelor ceramice în funcţie 
de complexele de habitaţie, ceea ce, din punctul de vedere al perfecţionării 
actuale a metodei săpăturilor cucuteniene, constituie condiţia obligatorie 
pentru definirea poziţiei stratigrafice, tipologice şi cronologice a comple-
xelor cerami:ce în cadrul fiecărei et·ape a culturii cucuteniene. 

Monografia săpăturilor de la Cucuteni 6 a stabilit schema fundamen
ta·lă a marilor etape evolut•ive, Cucuteni A, AB şi B, pe baza unei anaHze 
stilistice definitive a ceramicii pictate. Cu toate acestea, eludarea delibe
rată a exploatării complexelor de habitaţie 7, urmărind strict succesiunea 
pe verticală a nivelurilor stratigrafice şi a tipologiei ceramicii, constituie 
imperfecţiunea metodei săpăturilor de la Cucuteni, deoarece ea nu putea 
defini complexe ceramice pe baza asocierii categoriilor şi grupelor stilistice 
ale ceramicii, necesare determinării etapelor secundare ale perioadelor 
cuctteniene (fazele ABl şi AB2, Bl şi B2). Aceste precizări au fost stabili
te prin săpăturile noi de la Cucuteni s. 

Concepţia şi metoda lui H. Schmidt, sistemul periodizării şi .al clasi
ficării st,ilistke a ccramicii, s-au impus în aceeaşi măsură cercetării arheo
logice româneşti. De aceea, săpăturile efectuate în aşezările cucuteniene 
între cele două războaie mondiale rămîn marcate de aceeaşi imperfecţiune 
a metodei de săpătură, determinînd pentru fiecare aşezare etapele cronolo
gice corespunzătoare "etapelor stilistice" ale evoluţiei ceramicii cucute
niene, pe baza ansamblului ceramicji descoperite în funcţie de niveluri.le 
stratigrafice, adică fără nici o ancorare în realitatea stratigrafică şi tipo
logţcă a complexelor ceramice corespunzătoare etapelor cronologice. 

Aceste situaţii demonstrează necesitatea reconsiderării complexelor 
ceramice şi a condiţionării poziţiei lor stratigrafice şi tipologice, atît pen
tru staţiunile importante cu locuire intensivă şi stratigrafie verticală, cît 
şi pentru aşezările cu locuire extensivă şi stratigrafie orizontală, în funcţie 
de datele certe obţinute în aşezările săpate metodic după al doilea război 
mondial. 

Reconsiderarea complexelor ceramice şi a etapelor lor evolutive în 
depunerile multiple ale staţiunii Ariuşd decurge din necesităţi multiple : 
una de ordin general, privind reconsiderarea complexelor ceramice ale 
aşezărilor de caracter Cucuteni A 'în funcţie de puţinele .date certe obţinute 
prin săpăturile postbelice, deoarece se referă numai la aşezările din De
presiunea din NE Moldovei, Cucuteni, Truşeşti 9 şi Hăbăşeşti 10, în raport 
cu aproape totalitatea datelor incerte rezultate din săpăturile antebelice, 
în vederea întocmirii unui sistem complet şi definitiv de periodizare a 
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Cucutenianului A; altele de ordin particular, Ariuşdul fiind staţiunea cu 
scara verticală cea mai largă de depuneri, Cucuteni A în toată aria culturii 
cucuteniene, oferind puternica prezumţie a determinării evoluţiei cera
mici.i pictate la începuturile ei şi a etapelor ei evolutive, constituind astfel 
scara de referinţă pentru aşezările Cucuteni A cu un singur nivel strati
grafic şi tipologie; de asemenea, această referire la poziţia stratigrafică, 
tipologică şi cronologică a Ariuşdului s-a făcut simţită cu acuitate in dife
rite momente ale cercetării practice şi teoretice nu numai cu privire la 
celelalte două staţiuni cu stratigrafie verticală, Cucuteni şi Izvoare 11, ale 
Cucutenianului A, ci şi la aşezările faciesului Stoicani-Aldeni din zona de 
interferenţă a culturilor Cucuteni şi Gumelniţa in S Moldovei şi NE 
J\Iunteniei 12. 

Nepublicarea la timp a rezultatelor integrale ale săpăturilor de la 
Ariuşd a îngreunat deopotrivă cunoaşterea reală a complexelor tipologice 
tn funcţie de nivelurile stratigrafice, a etapelor evolutive corespunzătoare 
nivdunlor stratigrafice şi tipologice, a poziţiei tipologice şi cronologice a 
Ariuşdului în cadrul Cucutenianului A, ca şi posibilitatea raportării corec
te la , diagrama Ariuşdului a cercetărilor referitoare la Cucutenianul A şi 
facipsul Stoicani-Aldeni. 

Incercarea unei asemenea reconsiderări a Ariuşdului in acest arti
col se menţine inevitabil într-o virtualitate teoretică, dar in funcţie de 
datele certe şi mai ales de punctele critice implicate în cercetarea practică 
.şi teoretică a Cucutenianului A. 

Singura posibilitate de a cuprinde complexul Ariuşd ca entitate a 
Cucutenianului A este, pe de o parte, definirea globa,lă ·a complexului ce-
ramic în ansamblul depunerilor stratigrafice şi, pe de altă parte, încerca
rea de a preciza limitele iniţială şi finală, în funcţie de repartizarea oate
goriilor ceramice în primul nivel (VII) şi în ultimul nivel (II), după tabe
lul sintetic a1llui Fr. Lasz16 (fig. 2). 

Schiţarea decorului pe formele ceramice permite recunoaşterea ca
tegoriilor şi speciilor ceramice, aşa cum ·au fost transpuse în figură, şi re
partizarea lor în nivelurile-limită, VII (fig. 2/6-12) şi II (fig. 2/1-3), sau 
în nivelurile intermediare VI-IV (fig. 2/4-5) : 

Ceramica bicromă pictată cu "alb liniar pe roş" apare din nivelul 
VII (fig. 2/7) 13 şi continuă pînă la nivelul III 14 ; 

Ceramica bicromă cu zone decorative sintetice apare din nivelul 
VII (fig. 2/8-9, 11) 15, continuă în nive'lurile VI-IV (fig. ·2/4) 16 şi ~u

rează pînă în nivelul II (fig. 2/1- 2 ; 7 j3) 17 ; 

., 
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Ceramica tricro:mă pe fond brun~ specia cu benzi înguste şi interspa
ţiu mare de culoare albă, apare din nivelul VII pînă în nivelul II (fig. 
2/3, 10)18. Această specie suplineşte perfect ceramica tricromă pe fond 
brun cu benzi normale, reprezentată în nivelurile intermediare (VI) (fig. 
2i5) 19 : 

Ceramica tricromă pe fond alb apare din nivelul VII (fig. 2/12) pînă 
în nivelul IV 20 ; 

Ceramica cu decor adîncit apare sporadic în nivelul VII (fig. 2/6), 
V şi IIF1• 

Această repartiţie este în funcţie de formele integre sau întregite 
ale ceramicii, încît discontinuitatea unor categorii sau specii între nive
luri este neconcludenrtă, atîta timp cît ele sînt reprezentate în nivelul in
ferior şi superior, cum este cazul ceramicii bicrome (fig. 2f1-2, 8-9; 7/3) 
şi al ceramicii tricrome pe fond brun (fig. 2/3, 10). Descreşterea număru
lui de exemplare ale ceramicii tricrome pe fond alb de la nivelul VII la 
nivelul IV (fig. 2/12) şi discontinuitatea ei în ultimele niveluri sînt apa
rente, deoarece această categorie durează şi proporţia ei creşte continuu 
chiar după dispariţia ceramicii bicrome, pînă în etapa finală a Cucutenia
nului A (fig. 1/1- 2, categoria 12). 

Hotărîtoare rămîn repartiţia şi proporţia categoriilor şi speciilor ce
ramice în nivelurile-limită, pentru determinarea duratei Ariuşdului în · 
cadrul Cucutenianului A. Incertitudinea lăsată de analiza tabelului for
melor nu putea fi remediată decît prin publicarea integrală a ceramicii. 
De asemenea, pentru determinarea complexelor ceramice şi a etapelor co
respunzătoare. definirea categoriilor şi speciilor ceramice nu poate fi limi
tată la terminologia elementară şi generică a "ceramicii bicrome" şi "ce
ramicii tricrome" din cercetarea curentă, deoarece ambe1le categorii şi cu 
deosebire ceramica bicromă prezintă diferenţieri accentuate după regiuni
le geografice ale ariei culturii cucuteniene şi comportă specii decorative 
multiple, care însumează o evoluţie proprie şi o circulaţie diferită de-a 
lungul etapelor ceramicii cucuteniene, determinînd diferenţierile tipolo
gice între complexele ceramice ale diferitelor etape evolutive (fig. 1/1-2). 

Primul nivel (VII) a rămas interpretat ca o "depunere de resturi 
casnice" denivelată . Specia ceramicii pe fond brun cu benzi inguste şi 

interspaţiu alb mare este atestată · în această depunere (fig. 2/10), deşi 

fragmentele ceramice cu decor publicate provin din primul "nivel de lo
cuinţe" de deasupra acestei depuneri 22. In ambele cazuri, apariţia acestei 
specii ceramice este posterioară complexului ceramic din nivelul Bonţeşti 
2, unde ea nu este documentată, şi ar indica momentul apariţiei acestei 
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specii caracteristice Depresiunilor su'bcarpatice (fig. 8/2) în cursul evolu
ţiei ceramicii tricrome pe fond brun (fig. 1/1-2, specia 11) şi ar marca 
chic;r prima secvenţă tipologică şi cronologică a Ariuşdului. 

Ceramica tricromă pe fond alb este a testată de asemenea în nivelul 
VII (fig. 2/12). Un suport inelar de vas din acest nivel (fig. 2/13, 23) are un 
decor cu romburi cruţate pe fondul a~lb prin interspaţiul haşurat cu linii 
de culoare neagră, care se apropie ca tehnică şi decor de cele două frag
mente din nivelul Bonţeşti 2 24 şi de la Ciorani (fig. 11/4) 25, decorate cu 
benzi unghiulare cu contur negru (zigzag la Bonţeşti şi probabil romburi 
la Ciorani), cruţate pe fondul alb cu linii negre şi una singură brună la 
Ciorani şi cu linii brune la Bonţeşti. In aşezările Bonţeşti şi Ciorani, aceste 
fragmente unice reprezintă categoria ceramicii tricrome pe fondul alb. In 
nive'lull Ariuşd VII, proporţia acestei categorii creşte, confirmînd secvenţa 
posterioară nivelului Bonţeşti 2 a .speciei tricrome pe fond brun cu benzi 
înguste din nivelul VII. 

Depunerii inferioare de la Ariuşd trebuie însă să-i corespundă un ni
vel de locuinţe pe solul virgin, care ar reprezenta real "primul nivel de 
locuinţe" 26. Poziţia stratigrafică, tipo1logică şi cronoligcă a complexului 
ceramic corespunzător acestui prim nivel de Iocuire depinde . de aparte
n_enţa sigură a celor două categorii de ceramică tricromă, pe fond brun şi 
pe fond alb, atribuite depunerii inferioare (VII) de la Ariuşd. 

Nrvelul superior (II) constituie ultimul . "nive~l de locuinţe", învelit 
de pătura de humus negru. Deşi în acest nivel s-au găsit in situ vase în
tregi, ele aparţin categoriilor cerarriicii bicrome şi tricrome pe fond brun 
(fig. 2/11-3). Fragmentele ceramice însă aparţin sigur şi categoriei tri
crome pe fond alb, deoarece ea există în toate aşezările similare, cu ce
ramică bicromă · şi tricromă, din Depresiunea subcarpatică a Moldovei, 
Izvoare II 1b27, Frumuşica2B, Calu (actua>lul Piatra Şoimului)29, Ghelăieşti30 
şi Gura Văii 31. Poziţia tipologică şi cronologică a nivelului Ariuşd II de
pinde de proporţia categoriei ceramicii tricrome pe fond alb. 

Proporţia reală a categoriilor şi speciilor ceramice şi variaţia ei in.:. 
tre nivelurile stratigrafice de la Ariuşd nu se putea calcula decît pe ba7a 
publicării integrale a ceramicii. Cu toate acestea se poate stabili o valoare 
simbolică a lor prih retotalizarea tabelului sintetic al formelor reprezenta
tive pentru categoriile ceramice, dar nu în funcţie de numărul total al 
exemplarelor pentru fiecare formă ceramică în ansamblul celor' şase ni
veluri 32, ci în funcţie de numărul exemplarelor pentru .fiecare formă ce
ramică în ansamblul fiecărei categorii ceramice din · fiecare nivel (fig. 3). 
Acest raport global, totalizînd numărul exemplare lor · întregi aie formelor 
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penJ.;ru fiecare categorie ceramică, sugerează proporţia între categoriile ce
ramice ale fiecărui nivel şi variaţia acestei proporţii între niveluri. Difi
cultăţile rezultă din faptul că pentru unele categorii nu s-a putut restitui 
forme întregi pentru fiecare nivel, cu deosebire pentru ceramica tricrornă 
pe :fond alb, iar unele forme sînt însumate sub aceeaşi rubrică, deşi apar
ţin la categorii diferite, şi deci trebuie excluse, deopotrivă . la Ariuşd şi 

Olteni, deoarece nu se poate deduce categoria pe care ele o reprezintă în 
diferitele niveluri 33. 

O asemenea evaluare trebuie încercată. atît pentru nivelurile-limită 
. (VII şi II), cît şi pentru nivelurile intermediare (VI-III) de la Ariuşd, din 
dublul punct de vedere al determinării variaţiei proporţiei categoriilor 
între nivelurile de la Ariuşd şi al comparaţiei acestor niveluri cu variaţia 
proporţiei categoriilor în aşezările cu un sing,ur nivel stratigrafic. 

Ceramica bicromă, caracteristică Depresiunilor Carpaţilor orientali, 
în Transilvania şi Moldova, constituie o categorie .secundară în cadrul ce
ramicii pictate, dar o categorie sintetică, asociind în zonele decorative 
modalităţile celorlalte categorii ale ceramicii bicrome şi creind astfel spe
cii decorative multiple, definite sumar la Frumuşica 34 şi mai complet la 
Gura Văii, numai în funcţie de ceramica existentă în această aşezare as, 
fiind diferenţiate prin modurile de asociere şi dispoziţie a zonelor deco
rative în raport cu formele ceramice : pahare cu o zonă superioară (.ll 

decor pictat cu alb liniar şi o zonă inferioară de caneluri orizontale eu 
alveole sau buline pictate cu alb, la Ariuşd (fig. 2/1, 8) sau Frumuşica (fig. 
10/4) 36; vase piriforme cu o zonă superioară cu decor pictat cu alb liniar, 
o zonă pe umăr de caneluri orizontale sau oblice cu alveole umplute cu 
alb şi o zonă inferioară cu motive cu contur adîncit cruţate cu alb întins, 
la Ariuşd (fig. ·2/11), Frumuşica (fig. 10/3) 37 sau Bonţeşti (fig. 10/1) 38 ; 

amfore cu partea superioară decorată cu o zonă liberă sau cu decor liniar 
alb încadrată· de două zone canelate cu alveole albe, iar pe umăr cu o zonă 
eu decor adîncit şi pictură cu alb, la Izvoare II lb. Frumuşica sau Gura 
Văii 39• 

La Ariuşd, această categorie prezintă două caracteristici : specia de
corativă a craterelor cu o zonă inferioară cu decor adîncit şi pictură cu 
alb are un decor specific cu ove (fig. l0/1, 3), dar pe craterele de la Ariuşd 
in mod frecvent ovele nu sînt delimitate de conturul adîncit, ci cruţate 
direct prin cu'loarea aibă (fig. 2/11); specia decorativă a cratere1or cu o 
zonă cu decor canelat pe umăr este predominanrtă (fig. 7 13), în timp ce în 
aşezările din Depresiunea subcarpatică a Moldovei ea apare sporadic. 40 
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Celelalte categorii ale ceramicii bicrome Cucuteni A există şi la 
Ariuşd sau Olteni. Categoria cu decorul pictat cu alb liniar pe lustru negru 
sau roş, de asemenea, caracteristică Depresiunilor subcarpatice, prezintă 
aspecte decorative identice la Ariuşd (fig. 2/7) sau Frumuşica (fig. 10/H) 41, 

la Olteni 42 sau Izvoare 43_ Categoria cu decor adîncit şi pictură cu alb pe 
lustrui roş al suprafeţei, caracteristică Depresiunii Prutului (fig. 8/4), este 
redusă cantitativ la Olteni şi Izvoare 44. !n fine, categoria cu decorul cane
lat şi rezervat cu culoare albă, predominantă la Drăguşeni (Săveni) în pe
presiunea Prutului 45, apare sporadic la Izvoare sau Oalu46 şi trebuie să 
existe si la Ariusd sau Olteni. . . 

Proporţia ceramicii bicrome, înglobînd ambele categorii (fig. 3), 
este depăşită de cele două categorii ale ceramicii tricrome, pe fond brun 
şi pe fond alb, în nivelurile-limită VII (9 exemplare faţă de 13) şi II (10 
faţă de 7 exemplare, dar fără tricroma pe fond alb). In realitate proporţia 
ceramicii bicrome creşte în nivelurile intermediare (VI-III), rezumate 
în medie de nivelul IV (20 faţă de 15), după cum indică şi nivelul de la 
Olteni (54 faţă de 32), corespunzător în medie nivelurilor intennediare de 
la Ariuşd, fapt evident şi prin multiplicarea formelor ceramicii bicrome 
{B 5-7) în nivelurile intermediare de la Ariuşd (fig. 2/4) şi la Olteni 47, cum 
sînt capacele identice cu acelea din nivelul Izvoare II 1 b, de la Frumuşica 
şi Gura Văii 48. Aceeaşi situaţie se repetă ·în aşezările din Depresiunea sub
carpatică a Moldovei, în care proporţia ceramicii bicrome precumpăneşte 
pe aceea a ceramicii tricrome în nivelul Izvoare II 1 b49 şi continuă să 

crească la Frumuşica 50 şi la Gura Văii. 
Mai concludent pentru diferenţierea complexelor ceramice din nive

lurile de la Ariuşd şi din celelalte aşezări similare este raportul proporţiei 
celor două categorii de ceramică tricromă (fig. 4). Evaluarea proporţiilor 
pe baza unui criteriu arbitrar, dar singurul, lasă în fiivelurile de la Ariuşd, 
VII (8 exemplare de tricromă pe fond brun faţă de 5 exemplare de triere
mă pe fond alb), IV (13 faţă de 2) şi II (7 exemplare de tricromă pe fond 
brun şi niciunul de tri~romă pe fond ~alb), o situaţie neconcludentă. Insă 
este evident că în nivelurile intermediare proporţia ceramicii tricrbme pe 
fond alb n-a scăzut, ci a crescut, după cum indică nivelUil echivalent de la 
Olteni (19 faţă de 13). Aceeaşi situaţie se poate verifica în aşezările din 
Depresiunea subcarpatică a Moldovei. 

Izvoare reprezintă prima srtaţiune, în care nivelurile stratigrafice . au 
/ 

fost diferenţiate tipologie şi definite în funcţie de proporţia celor trei cate-
gorii ceramke, bicromă, tricromă pe :fond brun şi pe fond alb, dar apreciată 
cantitativ, nu procentuaL Deoarece nici textul monografieli, nici legenda 
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figurilor nu indică apartenenţa ceramJicu, categorii'le fiind ţratate pe 
ansamblul nivelurilor 51, nu se poarte găsi nid un criteriu numeri'c pentru 
proporţia categoriilor ceramidi de la Izvoare. Pentru celelalte aşezări, se 
pot număra exemplcwele reproduse, întregi şi fragmentare, stabil!i.ndu-se 
astfeL acelaşi criteriu pentru o evaluare simbolică a raportului numeric 
dintre cele· două oategol'lii de cerami·că tricromă. 

. Exemplele citate comparativ pentru formele şi decorul ceramicii 
sint suficiente pentru omologarea complexului ceramic de la Olteni cu 
acela din nivelul Izvoare II lb, caracterizat prin preponderenţa ceramicii 
tricrome pe fond brun faţă de cea pe fond alb 52• In nivelul superior, 
Izvoare II 2, situatia se inversează prin absenţa ceramicii bicrome şi predo
minarea sau exclusivitatea ceramicii tricrome pe fond alb 53. Astfel, aceste 
două niveluri de la Izvoare fixează poziţiile extreme, în funcţie de care se 
înseriază complexele ceramice ale celorlalte aşezări din Depresiunea sub
c:arpatică a Moldovei. . 

Proporţia ceramicii tricrome pe fond alb în raport cu aceea a eera
micii tricrome pe fond brun în nivelul Bonţeşti 2 (2154 faţă de 155) pleacă 
de la unitate 7i poate coincide cu însăşi apariţia ceramicii tricrome pe fond 
alb, marcînd arstfel prima secvenţă a Cucutenianului. A. Evident, aoeste 
proporţii sînt în funcţie de săpătura redusă de la Bonţeşti, care nu poate fi 
continuată, dar chiar în această eventualitate variaţia nu s-ar schimba, 
cifrele păstrîndu-şi valoarea simbolică a proporţiilor. In schimb, proporţia 
celor două. categorii de ceramică tricromă se echUibrează uşor in favoarea 
celei pe fond brun la Frumuşica (98 faţă de 72) şi Calu (15 faţă de. 13), sau 
uşor în favoarea celei pe fond alb la Ghelăieşti (78 faţă de 90). 

Poziţia tipologică a nivelului . Izvoare . II 1 b se apropie de nivelul 
Ariuşd VII prin echilibrarea proporţiei între ceramica bicromă şi tricromă 
şi se paralelizează cu nivelurile mijlocii de la Ariuşd şi cu acela de la Olteni 
prin preponderenta ceramicii tricrome pe fond brun faţă de cea pe fond 

, alb. · Poziţia sttatigrafică şi tipologică a nivelului Izvoare II 2 este unică în 
ambele Depresiuni subcarpatice, prin preponderenta ceramicii tricrome pe 
fond alb şi absenţa ceramicii bicrome. 

Numai poziţia tipologi•că şi cronologică a nivelului Izvoare II la 
rămîne incertă. Definit prin proporţia covîrşitoare a ceramicii bicrome, de 
acellaşi caracter cu aceea din nivelul ·Izvoare II lb sau din aşezările Ariuşd
Frumuşica şi deci cu exemplarul de la Bonţeşti (fig. 10/1), ca şi prin pro
porţia infimă a ceramicii tdorome 56, de:opotr!i.vă pe fond brun şi pe fond 
alb 57, acest nivel poate ocupa o poziţie paralelă cu Bonţeştii, prin proporţia 
mică a ceramicii tricrome pe fond alb, sau o poziţie intermediară între 
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Bonţeşti şi nivelurile Ariuşd VII-. Izvoare II 1b, prin preponderenta 
ceramicii bicrome faţă de ceramica tricromă, păstrîndu-şi deci poziţia stra
tigrafică şi tipologică faţă de nivelul Izvoare II 1 b5B. 

!n toate aceste aşezări complexele ceramice apar diferenţiate tipo
logie, prin asrocierea ceramicii tricrame cu ceramka bicromă şi prin variaţia 
proporţiei celor două categorii de ceramică tricromă, şi sînt condiţionc:tte 
stratigrafic, prin repartiţia lor în aşezările cu un singur nivel şi prin supra
pnnerea lor în cele două staţiuni cu stratigrafie verticală, Ariuşd şi Izvoare, 
definind astf.el criteriile de clasificare a complexelor ceramioe şi de perio-
dizare a etapelor cronologice în cadrul Cucutenianului A. · 

Variaţia proporţiei celor două categorii de ceramică tricromă, 

coexistente de-a lungul întregei perioade Cucuteni A, arată clar că evoluţia 
lor descrie curbe inverse, prin descreşterea continuă a proporţiei catego
riei pe fond brun şi prin creşterea continuă a proporţiei categoriei pe fond 
alb, şi determină două orizonturi succesive: orizontul ceramicii tricrome 
pe f.ond brun şi orizontul ceramicii tricrome pe fond alb (fig. lf2, cat. 11 şi 
12). Tot staţiunea Izvoare a pus prima oară problema "valorii cronologice" 
a celor două fonduri ale ceramicii tricrome, a căror predominare succe~ivă 
este demonstrată de supr:apunerea nivelurilor Izvoare II 1 şi II 259. Punc
tul de întretăiere a celor două curbe evolutive şi de separare .a celor două. 

orizonturi marchează cezura capitală a Cucutenianuluţ . A şi . determină 
cele două faze proprii, organice şi logice, ale acestei peri,oa:de, în funcţie 
de criteriul oferit de categoria principală a complexelor cei-amice, eera
mica tricromă care defineşte marea etapă Cucute~ianului A; . în . acQrd cu 
criteriul major al periodi~ării celorlalte etape stilistice~ Cucvteni AŞ şi B. 

Curbele inverse ale evoluţiei celor două categorii qe ceramică tri
cromă detem1ină de o parte şi alta a punctului de îr~treţăiere etape simetric 
inverse, prin echilibrarea proporţiei celo~ ~ouă categ<?;riL în favoarea eera_: 
micii tricrome pe fond brun şi apoi a celei pe fond . alb, decupînd o etapă 
finală în orizontul ceramicii tricrome pe forid brun; marcată .prin secv~n
ţele gradate ale complexelor ceramice de ia ·:Fr~~uŞic~ Şi Calu,· şi q etapă 

1 ., ~ ~ ' - .- •. ,;" ; , ' -~, ' ' 

iniţială în cadrul orizontului ceramicii tricrome pe fond ·alb, marcată prin 
secvenţele complexelor ceramice de la Ghelăieşti şi Gurâ Văii. ·J\~tfel, ' eta
pele principale corespunzătoare celor două orizonturi ale ''cerkmidi t'ri.:: 
::rome sînt subdivizate în cîte două suhfaze (a-h). ' ' · <·~ · ' ·· ·o 

Cele două etape simetrice, de la sfîrşitul priniuhii 'otizorit şi de la 
începutul celui : de al doilea orizont, sînt accentuate · prin diversificarea 
speciilor decorative ale ceramicii trictome pe ·fond alb (fig.' 1/1..:2, sp.' '12'): 
Specia cu benzi înguste sau foarte înguste şi · cu alb pozitiv·, caracteristică 
Podişului central moldovenesc, prezintă două aspecte decorative, uhul cu 

i - Studii şi comunicări 
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volute simple (fig. 12/2) sau unite în formă de C, descoperit prima oară în 
RJafairl'a (Vas'lui)60, şi altul cu şpirale în Z cu o lmre a!lbă în ill1iterspaţfi (fi,g. 
12/3), descoperit la Ţigăneşti (Bacău) 61, dar găsite împreună la Ohetreşti 
(corn. Bălteni, Bîrlad) (fig. 12/2-3)62, care se întîlnesc identice în complexele 
cer amice din Depresiui1ea subcarpatică: primul aspect la Frumusica si 

' ' 
Calu63, iar ambele aspeste la Gura Văii64. 

In etapa finală a orizontului ceramicii tricrome pe fond alb din 
Depresiunea subcarpatică, nu este cunoscută specia cu benzi înguste şi alb 
pozitiv, dar este înlocuită de specia decorativă cu benzi obişnuite de lăţime 
medie şi alb pozitiv, care apare din etapa Calu şi durează pînă 'in nivelul 
Izvoare II 265. 

Asocierea ceramicii tricrome cu ceramica bicromă în complexele 
cPramice oferă al doilea criteriu de clasificare şi periodizare, în funcţie de 
categoriile secundare de ceramkă bicromă, marcînd a cezură clară în ori
zontul ceramicii tricrome pe fond alb: o etapă iniţială, în care continuă 
categoriile ceramicii bicrome din orizontul precedent în complexele de la 
Ghelăieşti şi Gura Văii (fig. 1/2, cat, 7, 9-10), şi o etapă finală, reprezen
tată numai de ceramica tricromă pe fond alb în nivelul Izvoare II 2. 

Cele patru etape secundare, care subdivid fazele în subfaze, ca şi 

ritmul secvenţelor marcate de variaţia complexelor ceramice de-a lungul 
etapelor principale şi secundare, sînt determinate, de fapt, în funcţie de 
creşterea treptată a proporţiei ceramicii tricrome pe fond alb şi de diver
sificarea speciilor ei decorative, definind cele patru etape prin predomina
rea cerami!Cii tricrome pe fond brun în prima etapă, (A 2a), echilibrarea 
celor două categorii de ceramică tricromă succesiv în favoarea categoriei 
pe fond brun sau pe fond alb asociate cu speciile decorative ale categoriei 
pe fond alb în etapele a doua şi a treia (A 2b şi A3 a) şi prin predomina
rea categoriei pe fond alb în etapa a patra (A 3b). Descreşterea continuă a 
categoriei ceramicii tricrome pe fond brun secondează creşterea categoriei 
tricrome pe fond alb şi proporţia ei devine infimă in etapa finală la Rugi
noasa66 sau chi<;tr ipexjstentă la I.zvo.~re . II 2. Specîa ct,~. benzi roşii îngţţgte 
şi cu .spaţiu alb mare corespunde speciei cu benzi înguste şi alb pozitiv a 
cerarpicii ttic~ome pe fond alb ~i prezip.tă ~e asemenea două aspecţe deco
rative, cu spirale unghiulare (îţg . . 8/~) sau cu volţtte (fig. 1~~/1), însoţind 

cer~upi~a ţrjq·om~ p_e fond _bru.If de-a lungp.l a trei etp.pe în. P~presiunea 
şq~)~a~pţlticij, deş~ ap.~re în etap~ finală lfi FedeJeşenJ în Po;1rt.a Ţr. Fr1,1,... 
rpoş61, fără a m~rca ş~G~~nţe~~ tipolqgke şi CfOJlolpgice ~le .co~plexe~or 

ceFam,ic~ ~n cac,lrl]l .celpr dpU.ă orizonturi flle cer~_J11ÎeÎÎ tri~rGme (fig. Uk·2_, 
c;a,t. H'). 
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Ascendenta ceramicii tricrome pe fond alb nu se poate expli'ca numai 
Cp o preferinţă, deoarece invers~rea celor două "fonduri de pictură" 68 con
stituie termenul ultim necesitat de evoluţia decorului pictat pe cerftmka 
Cucuteni A. Această evoluţie nu se putea limita la trecerea de la picture 
bicromă Protocucuteni şi Cucuteni A cu "alb întins" (fig. 7/1; 11/2) ]a 
pictura tricrornă pe "fond brun" (fig. 11/1), deoarece ea este precedată de 
trecerea de la pictura bicromă precucuteniană cu "alb liniar" la pictura 
protocucuteniană cu alb întins şi de existenţa .,fondului de culoare albă" 
pictat pe suprafaţa cu decor adîncit a ceramicii precucuteniene69. Aceste 
două funcţii ale culorii albe rămîn paral~le în cursul evoluţiei ceramieii 
pictate de-a lungul etapelor stilistice Protocucuteni şi Cucuteni A, pe cer::l
mica bicromă cu alb liniar sau întins protocucuteniană şi cucuteniană (fig. 
7/1-3; 10/2; 11/2, 5) şi pe ceramica tricromă pe fond brun eventual proto
cucuteniană sau strict oucuteniană (fig. 11/1). Prin inversarea fondului de 
pictură, ceramica tricromă pe fond alb realizează sintetizare·a celor două 
funcţii ale culorii albe, reîntoarcerea la "fondul de culoare" originar şi la 
decorul cu "motive pictat~ cu alb liniar" pe ceramica precucuteniană sau 
"rezervate cu alb întins" pe ceramica bicromă protocucuteniană şi pe 
ceramica tricromă pe fond brun cucuteniană70. 

Prin această. mutaţie hotărîtoare, definiţia dată de H. Schmidt eera
micii tricrome clasice de stil Cucuteni A, caracterizată ca ceramică origi
nar cu "fond alb" şi "decor în negativ11 71, este nu numai confirmată, ci ne 
apare astăzi limitativă, deoarece evoluţia picturii ceramice arată clar eă 
funcţia culorii albe trebuie extinsă şi asupra decorului, iar caracterul ori
ginal' -al fondului de culoare albă trebuie mutat pe ceramica precucute
niană. 

De asemenea, definiţia Cucutenianului A clasic dată de H. Schmidt 
pe baza ceramicii "tricrome pe fond alb" de la Cucuteni constituie astăzi 
punctul de reper al cercetării teoretice pentru stabilirea duratei integrale 
a acestei mari etape stilistice, prin obligativitatea prelungirii începutului 
ei pînă la prima apariţie a ceramicii tricrome pe fond alb, a cărei secvenţă 
iniţială şi ideală este indjcată de cele două fragmente singulare de la Bon
ţeşti' şi Ciorani (fig. 11/4). Acest punct de vedere teoretic este confirmat de 
cercetarea practică, prin coexistenţa Geramicii tricrome pe fond alb cu 
aceea pe fond brun pe întreaga durată a Cucutenianului A (fig. 111-2~ 

cat. 11-12). 
Geneza ceramicii tricrome pe fond alb a putut avea loc imediat 

după aceea a ceramicii tric:rome pe fond brun, adică în aceeaşi etapă ini
ţială Cucutenianului A, dar geneza ceramicii tricrome pe fond brun implică 
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un punct critic al cercetării practice actuale, deoarece ea a putut avea loc 
intr--o etapă finală a Protocucutenianului, indicată prin porţiunea haşu
rată sau punctată a curbei ei evolutive (fig. 1/1-2, cat. 11). 

In concluzie, prin prezenţa ambelor categorii de ceramică tricromă, 
pe fond brun şi fond alb, şi prin apariţia speciei cu benzi roşii înguste şi 
interspaţiu alb mare (fig. 1/1-2, sp. 11'), nivelul Ariuşd VII fixează înce
putul complexului Ariuşd în prima etapă a orizontului ceramicii tricro~e 
pe fond brun, dar într-o secvenţă posterioară complexului Bonţeşti (fig. 
1/3; 4). In cazul că acest nivel de depuneri, rezultate din denivelarea unui 
prim nivel de locuinţe Cucuteni A, s-ar fi suprapus peste urmele unui nivel 
de locuire numai cu ceramică bicromă sau cu ceramică tricromă numai pe 
fond brun, existenţa unui asemenea orizont nu putea s,căpa observaţiilor 

riguroase ale vechilor săpături de la Ariuşd. Nici un dat stratigrafic sau 
tip(Jlogic nu permite prelungirea complexului Ariuşd în etapa Protocu- · 

cu te ni. 
. Prin necunoaşterea proporţiei reale a ceramicii tricromE' pe fond 

alb şi prin prezenţa ceramicii bicrome, nivelul Ariuşd II nu poate fixa 
sfîrşitul complexului Ariuşd. Dacă această proporţie precumpăneşte pe 
aceea a ceramicii tricrome pe fond brun, acest nivel reprezintă o secvenţă 
paralelă cu complexele Frumuşica-Calu şi limitată la etapa finală a orizon
tului ceramicii tricrome pe fond brun (fţg. 1/3; 4). Dacă proporţia ceramicii 
tricrome pe fond alb depăşeşte pe aceea a ceramicii tricrome pe fond brun, 
acesL nivel marchează o secvenţă paralelă cu complexele Ghelăieşti-Gura 
Văii şi ar prelungi sfîrşitul complexului Ariuşd în etapa iniţială a orizon
tului ceramicii tricrome pe fond alb (fig. 1/3, A). 

Astfel, durata reală a complexului Ariuşd rămîne inclusă în totali
tatea depunerilor lui stratigrafice şi tipologice (VII-Il) în cuprinsul peri-
0adei Cucuteni A şi limitată în cadrul fazei A 2, . iar durata lui virtuală 
poate fi extinsă în etapa iniţială a fazei A 3. 

Importanţa complexului Ariuşd decurge tocmai din limitarea orizon
tului cronologic al unei scheme largi de stratigrafie verticală cu com
plexe diferenţiate prin asocierea categoriilor principale ale cer•amicii tri
crome cu categoriile secundare ale ceramicii bicrome şi prin variaţia 
proporţiilor acestor categorii, care ar constiţui scara de referinţă cu articu
laţia cea mai fină pentru determinarea secvenţelor tipologice şi cronolo-: 
gice ale complexelor condiţionate stratigrafic . în aşezările cu un si~gur 
nivel. ale orizonţului ceramicii tricrom~ pe fond brun din Depresiunile 
subct:l.rpatice.. -~. . , , ... . , 
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Dar, chiar o schemă numai cu cele "trei niveluri de locuinţe", esen
ţiale şi sigure, cu complexe riguros definite prin publicarea integrală a 
ceramicii din vechile săpături, ar fi fost suficientă pentru determinarea 
etapelor evolutive ale ceramicii de la Ariuşd în cadrul Cucutenianului A. 

* 
Primul arheolog care s-a referit ]a Ariuşd din perspectiva cercetă

rilor cucuteniene, ,interpretind ceramica de la Ariuşd în raport cu aceea de 
la. Cucuteni, a fost H. Schmidt, în acele "Excursuri" finale ale monografiei 
Cucuteni, făcînd cîteva observaţii esenţiale, ale căror concluzii definitive, 
în sensul adevăratei lor semnifieaţii, abia cercetarea actuală le poate trage. 

Observaţiile sale, completate chiar cu cîte o concluzie ad hoc, sînt 
foarte explicite72: 

Ceramica de la Ariuşd este exact inversul aceleia de la Cucuteni, 
ceea ce arată o evoluţie diferită şi independentă a ceramicii tricrome în 
cele două staţiuni. 

Începutul Ariuşdului poate fi socotit mai timpuriu decît acela al 
Cucutenilor, însă durata lui nu este tot atît de îndelungată. 

Decorul spiralic al ceramidi cu decor adîncit (fig. 2/6), de caracter 
"bandceramic", stă la baza decorului ceramicii pictate de la Ariuşd şi Cucu
tem, dar în acelaşi timp stă la baza ceramicii cu decor adîncit de la Tripolie 
(grupa 3) 73, anterioară ceramicii· cu decor adîncit de la Cucuteni74, ceea ce 
presupune în ambele arii un fond comun primitiv75. 

Originea primară a acestei evoluţii trebuie căutată l'a Tripolie. 
Observaţiile asupra Ariuşdului, completate cu acelea de la Tripolie, 

referitoare la caracteru~ originar al ceramicii cu decor adîncit tripoliene 
în raport cu caracterul evoluat al acestei ceramici la CucutenF6, şi cu con
cluziile asupra Cucutenilor, cu privire la filiaţia genetică a ceramicii cu 
decor adîncit cu ceramica pictată cucuteniană77 şi la caracterul finit al 
ceramicii tricrome ca termen final al unei evoluţii petrecute în alt spaţiu78, 
întregesc concepţia lui H. Schmidt asupra Cucutenianului A. 

Cercetarea practică şi teoretică a Cucutenianului A a precizat sen
sul corelaţiilor întrevăzute şi intuite de H. Schrhidt, reconstituind sistemul 
complet al acestor corelaţii, în care observaţiile şi concluziile sale rămîn 
puncte de reper exacte. 

Cele două stiluri ale ceramicii · tricrome, pe "fond brun" la Ariuşd 
şi pe "fond alb" la Cucuteni, sînt diferite, pentru că sînt succesive şi însu
mează evoluţia ,mitară a ceramicii tricrome cucuteniene. Ceramica tricro.:; 

69 

• 



niă pe fond brun, însoţită de ceramica bicromă, de la Afiuşd este mai 
veche, pentru că ea reprezintă prima etapă a evoluţiei ceramicii. tricrome 
în cadrul Cuctitenianului A din amîndouă Depresiunile subcarpatice şi 

este urmată în Depresiunea subcarpatică a Moldovei .şi Depresiunea Pru
tului de o etapă a ceramicii tricrome pe fond alb asociată, de asemenea, 
cu ceramica bicromă, la Ghelăieşti, Gura Văii şi Cucuteni, şi de . o etapă 
numai cu ceramică tricromă pe fond alb, la Izvoare II 2 şi Ruginoasa. Suc
cesiunea celor două orizonturi ale ceramicii tricrome însumează ciclul 
complet al evoluţiei ceramicii tricrome în aria originară din Depresiunile 
subcarpatice. 

Etapa iniţială, cu ceramică tricromă şi bicromă, Ghelăieşti-Gura 

Văii, a orizontului ceramicii tricrome pe fond alb din Depresiunea subcar
patică reprezintă etapa de racordare a orizontului cerainicii tricrome pe 
fond alb din Depresiunea Prutului, Truşeşti-Hăbăşeşti-Cucuteni, de 
asemenea, cu ceramică tricromă şi bicromă, la ciclul evoluţiei ceramicii 
tricrome din Depresiunea subcarpatică. Staţiunea Izvoare a pus şi pro
blema ariei originare, limitate la Depresiunile subcarpatice, a evoluţiei 

ceramicii pictate, bicrome şi tricrome79. 

Ceramica cu decor adîncit stă la baza acestei evoluţii, dar geneza ei 
s-a produs tot în aria originară cucuteniană. !n aria tripoliană ea precede 
ceramica tricromă, dar reprezintă numai etapa finală, Tripolie A so, a 
ceramicii cu decor adîncit precucuteniene şi totodată durează de-a lungul 
tuturor perioadelor ceramicii pictate tripoliene. De asemenea, ceramica cu 
decor adîncit Tripolie A este anterioară aceleia de la Cucuteni, pentru că 
şi ceramica cu decor adîncit precucuteniană durează pînă la începutul eta
pei finale a Cucutenianului A, la Ruginoasa81. 

In aria cucuteniană, ceramica cu · decor adîncit . defineşte marea 
etapă stilistică a Precucutenianului şi parcurge trei etape evolutive, a 
căror succesiune şi expanziune progresivă acoperă De-presiunile subcar-
patice în etapele I-III, Depresiunea Prutului în etapele II-III şi spaţiul 
tripolian în etapa Precucuteni III- Tripolie A. Descoperirea treptată a 
celor două niveluri de la Izvoare, I 1 - I 2, a demonstrat existenţa şi stra
tificarea orizohtului precucutenian în aria cucuteniană şi chiar în aria 
originară a ceramicii pictate82• Nimic nu arată mai elocvent caracterul 
expansiunii şi al pătrunderii relativ rapide decît forma triunghiulară, cu 
baza pe Carpaţii orientali şi vîrful pe Nipru, a ariei de răspîndire a aşeză
rilor Precucuteni III - Tripolie A in zona silvo-stepă dintre Nistru şj 
Nipru23. 
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In fine, descoperirea ceramicii liniare cu capete de note în aria tri

poliană şi cucuteniană, ca şi determinarea poziţiei stra:tigrafice a nivelului 

cu ceramică liniară sub nivelul Precucuteni II - Larga Jijia la Floreşti pe 

Răut 84, au demonstrat anterioritatea ceramicii liniare direct faţă de eera

mica precucuteniană şi au soluţionat problema fondului primitiv de for

mare, printr-un proces evolutiv direct de la una la cealaltăBS_ 

Sistemul periodizării în trei etape principale, preconizate şi definite 

treptat în cercetarea teoretică86, nu poate fi considerat ca definitiv şi com

plet. Posibilitatea unei subîmpărţiri în etape secundare a fost preconizatăB7 

5i este indicată de diferenţierea complexelor ceramice, prin imbricarea 

categoriilor. ceramice, în diferitele aşezări precucuteniene repartizate în 

cadrul etapelor principale, determinînd astfel secvenţe tipologice şi cro
nologice în interiorul fiecărei etape, nu între etapele stabiliteBB_ 

Ceramica precucute1iană din a5ezările de la Sf. Gheorghe I-II89, 
cu decorul în zone plisate de caracter Boian-Bolintineanu90, indică un ori-
zont mai vechi decît ceramica de la Eresteghin (Braşov) 91 şi marchează în 
cadrul fazei Precucuteni I (Zăneşti) o etapă iniţială, definită prin elemen
tele originare ale ceramicii Boian-Giuleşti. De asemenea, complexul 

ceramic din nivelul Izvoare I 2, cu un procent mic de ceramică Boian

Giuleşti, nu poate fi echiva'lat integral cu acela din nivelul precucutenian 

de la Traian-Dealul Fîntînilor, fără componenta Boian, şi deci trebui~e 

echivalat cu ace'la de la Mîndrişca (Adjud)92, conţinînd ·}a fel ambele cate
gorii ceramice. Complexele ceramice din nivelurile Izvoare I 2 şi Mîndrişca 
nu determină o etapă de "tranziţie", ci marchează în cadrul fazei Precucu
teni III, definită prin categoria ceramicii cu decor adîncit, o etapă iniţială 
prin supravi1eţu'irea categoriei ce:Damidi cu decor ex!d~at de factură Boitan 

(fig. 1/1-2, cat. 1). 

Raportul de succesiune strictă a primelor două faze ridică, de ase
ruenea, obiecţii, admiţîndu-se posibilitatea sincronismului ceior două 
aspecte, Zăneşti şi Larga Jijia. Singularitatea aşezării Traian-Dealul 
Viei nu numai pentru Depresiunea subcarpatică a Moldovei, ci şi pentru 
Depresiunea Prutului, este compensată în SE Transilvaniei prin diferen
ţierea celor două aspecte Zăneşti la Sf. Gheorghe şi Eresteghin şi prin 
prezenţa enclavei Zăneşti la Turdaş93. 

Numărul mare al aşezărilor de tip Larga Jija din Depresiunea 
Prutului este continuat de a:şezările din Depresiunea subcarpatică şi prin 
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cfe'Scoperirile numeroase de ceramică cu decor excizat şi adîncit din nive
lurile inferioare ale aşezărilor cu ceramică pictată Petreşti din S şi SV 
Transilvaniei, cum sînt orizontul cu ceramică Precucuteni II din partea 
superioarăa nivelului Turdaş la Pianul de Jos (Sebeş) 94 sau nivelul Precu
cut~ni II de la Daia Română95 . Insă nu există nici o poziţie stratigrafică 
intre fazele Precucuteni I-II, în timp ce succesiunea fazelor Precucuteni 
II-III apare dar în nivelurile suprapuse de la Bancu96 în Depresiunea 
Oltului şi nivelurile Izvoare I 1 - I 2 în Depresiunea Bistriţei. 

Această situaţie se complică prin concepţiile diferite cu privire/ Ia 
procesul genezei complexului Precucuteni şi chiar a complexelor din cele 
tre,i faze, atît în raport cu fondul comun şi celelalte aporturi grefate cu 
deosebire în primele două faze, cît şi asupra importanţei contribuţiei aces
tor componente la formarea complexului precucutenian. Inconvenientul 
cel mai grav este atribuirea exclusiv ·culturii Boian -a complexelor cu cera
mică excizafă Giuleşti şi Vidra din Moldova şi SE Transilvaniei97, desco
perite izolat sau constituind nivelul inferior în staţiunile cu ceramică pic
tată Ariuşd, ca la Feldioara sau. Leţ (Braşov) 89, în timp ce aceeaşi ceramică 
e~cizată în SV Transilvaniei reprezintă numai o categorie ceramică a 
complexelor Turdaş sau Petreşti, iar ceramica cu decor incizat sau adîncit 
de factură Zăneşti şi Larga Jijia reprezintă numai o categorie a comple
xelor Boian în SE Transilvaniei, ca la Feldioara99, sau a complexel.Qr Tur
daş în SV Transilvaniei, ca la Caşolţ-Poiana în Pisc100. 

Aceste două categorii ceramice constituie componentele complexe
lor Zăneşti şi Larga Jijia reprezentate prin aşezările Traian-Dealul Viei . 
şi Eresteghin sau enclava de la Turdaş, ca şi prin orizontul Precucuteni II 
de la Pianul de Jos sau nivelul Precucuteni II de la Daia Română. Este 
greu de conceput că în S Transilvaniei pătrunderea şi difuzarea cultur ii 
Boian a determinat concomitent constituirea unor complexe pur Boian sau 
pur Precucuteni, care s-au conţaminat reciproc cu aceleaşi categorii cera
mice şi au evoluat paralel cu cultura Precucuteni din Moldova şi cultura 
Bciian d_in Muntenia în acelaşi interval de timp, de-a lungul fazelor @iu
leşti şi Vidra. 

Pătrunderea culturii Boian a determinat geneza complexu'lui Precu
cuteni, accentuînd componenta Boian în me diul firav al ceramicii liniare 
din SE Transilvaniei, ca la Sf. Gheorghe, Eresteghin şi Feldioara, sau com
ponenta liniară în mediul ceramicii liniare cu capete de note din Moldova, 
ca la Zăneşti. In SV Transilvaniei, inexistenţa unui orizont pur a~ eera
micii liniare era compensată prin elementele ceramicii liniare angrenate 
în oomple::rul Vlilliăa-Turidlaş lOOa şi · whiiOOlarbe pnin pătrunderea acestui 
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complex în SV Transilvaniei. Trebuie, de asemenea, să se ţină seama de . 
faptul că elementele ceramicii liniare în complexul Vinca-Turdaş se 
refer-ă nu numai 'la ceramica liniară cu capete de note de pe Dunărea 
mijlocie şi din Moldova, ci şi la fondul general al ceramicii liniare de pe 
Dunărea mijlocie şi superioară. 

Repartiţia geografică arată, pe de o parte, că SE Transilvaniei, pînă 
la zona centrală de interferenţă cu cultura Vinca-Turdaş, constituie sau 
participă la aria de formare a aspectului Zăneşti şi că a~ezarea de la 
Traian-Dealul Viei poate reprezenta numai o pătrundere din SE Transil
vaniei în Depresiunea Bistriţei1°1, iar pe de altă parte· că evoluţia Precu
cutenianului este unitară în Transilvania şi Moldova şi s-a produs prin 
epurarea componentei Boian în primele două etape şi prin eliminarea ei 
în etapa finală. 

Pre2enta enclavei Zănesti la Turdas si a ceramicii Vinca-Turdas nu 
' , ' ' . ' 

numai în nivelurile inferioare de la Caşolţ-Poiana în Pisc sau Ocna Sibiu-
lui-}'aţa Vacilor 102, ci în orizontul sau nivelul Precucuteni II- Larga Jijia 
de la Pianul de J as şi Daia Română, confirmă rolul important acordat in
fluenţei ceramidi Vinca-Turdaş 'la formarea aspectuluj Zăn.eşti103. Din 
analiza ceramicii Zăneşti 104 se poate chiar postula că nu trebuie atribuite 
exclusiv celor două componente, liniară şi Boian, acele elemente de decor 
care existau sau au fost prelucrate pe ceradma Vinca-Turdaş, cum sînt 
canelurile în cazul ceramicii Boian sau unele elemente caracteristice eera
micii de fadură liniară din complexul Vinca-Turdaş. 

Ceramica Vin ca-Turdaş transmite cer amicii cu decor adîndt din 
faz-a Precucuteni I elemente formale caracteristice, care continuă şi în fa
zele Precucuteni II-III, dar mai a1es procedee stilistice, care nu se întîl
nesc decît în decorul ceraniicii Turdaş şi au determinat organizarea şi chiar 
structura decorului precucutenian. începînd din, prima fază. 

Motive cunoscute pe ceramica liniară dunăreană şi nedescoperite 
încă pe ceramica cu capete de note est-carpatică, ca zigzagul cu barbeluri 
oblice la exteriorul ungh1urilor inferioare, apare în decorul liniar al ce
ramicii Turdaş 10S şi în decorul adîncit pe ceramica Izvoare 1<2 (fig. 5}2)106. 

Decorarea fundului vaselor cu motive variate este obişnuită pe ce
ramica liniară dunăreană, dar pe fundul vaselor de la Turdaş sînt cu totul 
caracteristice motivele în zigzag dispuse cîte două de o parte şi alta a unei , 
benzi în: diametru107, care apar idenUce pe fundul vaselor de la Traian- · 
Dealul Viei (fig. 5/12~13)108• De asemena, pe fundul sau peretele vaselor 
la 'l'urdaş apare un motiv vegetal cu capătul trifurcat şi tija liniară, re-
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produs pe fundul vaselor la Izvoare 12 (fig. 5/3), dar cu tija punctată ~a 
pe benzile liniare ale ceramicii Zăneşti 109. 

Motivele cruciforme variate 110, cu braţele liniare sau petaUforme şi 
cu capetele libere sau barate, încrucişate în formă de X sau grupate în for
mă de rozetă, decorează fundul vaselor de la Turdaş, după moda ceramicii 
liniare, dar se repetă şi la baza peretelui, ca toate celelalte motive, vege· 
tale, pectiniforme, grupele de liniuţe sau de alveole. Motive cruciforme 
identice sau rozete cu trei petale apar pe peretele vaselor precucuteniene 
de la Traian-Dealul Viei (fig. 5/1) şi Izvoare 12 (fig. 5/8-10)111. 

Repetarea constantă a motivelor de pe fundul vaselor la baza pe
retelui pe ceramica de la Turdaş determină o "zonă decorativă deasupra 
fundului", uneori tratată diferit de restul decorului fiind acoperită cu linii 
verticale112, care ~a deveni cu totul caracteristică ceramicii precucutenie
ne, :fiind tratată prin caneluri verticale umplute cu ocru crud sau decorată 
cu benzi în vîrtej (fig. 5/4, 6-7) 113. 

Forma proeminenţelor cornute sau mamelonare şi decorarea aces
tora cu alveole, grupate sau dispuse în şiruri orizontale, verticale şi circu
iare sau într-un singur cerc, sînt de asemenea caracteristice ceramicii Tur
daş şi adoptate pe ceramica precucuteniană (fig. 5/11)114. 

Unele proeminenţe la Turdaş sînt decorate în partea inferioară sau 
la bază cu motivele de pe fundul vaselor, grupe de liniuţe sau motive cru
cHorrrie 115. Decorul principal, cu benzi în zigzag, se desfăşoară de la o pro
eminenţă la alta 161, ca pe ceramica liniară, dar pe ceramica Turdaş se ob
servă încercări timide de a desfăşura şi benzile arcuite de la o proeminen
ţă la alta 117, în timp ce pe ceramica liniară decorul cu spirale sau valute 
se desfăşoară liber sau este dispus în spaţiul dintre pvoeminenţe . 

. Prin combinarea acestor procedee de pe ceramica Turdaş, ceramica 
ptecucuteniană a creat decorul spiralic sau eliptic acroşat cu buclele sau 
elipsele în jurul proeminenţelor şi cu motivele cruciforme sau in formă de 
rozete cu trei petale dispuse în "anexele" motivului principal, la subsuoa
ra spiralelor sau în interiorul elipselor (fig. 5/1, 8-10), fixînd astfel struc
tura şi regulile stilistice ale decorrului geometric cucutenian. 

Prin aceste elemente :formale şi procedee stilistice, contribuţia ce
r.amicii Vinca-Turdaş nu poate fi redusă la o "influenţă secundară" asupra 
ccramicii Precucuteni, ci reprezintă aportul uneia din componentele com
plexului Precucuteni în aria lui de formare. 

Cercetarea Precucutenianului a însemnat determinarea unui orizont 
al ceramicii cu decor adîncit, care precede apariţia şi răspîndirea ceramicii 
tricrome în întreaga arie a Cucutenianului A (fig. 1/1-2, cat. 2). Elimina-
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rea cetamidi exdzate de factură Boian asigură trecerea pe primul plan a 
ce>ramicii cu de;cor adîncit, în funcţie de care se desfăşoară evoluţia şi con
tinuitatea decorului geometric pe ceramica cucuteniană .. 

* 
Cu toate acestea, în curmezişul întregii arii Ariuşd-Cucuteni-Tri

polie limita superioară a precucutenianului III (Bancu-Traian-Andrieşeni
Luka Vrubleveţkaia) delimitează în raport cu Cucutenianul A nu atît un 
hiatus118, cît un lapsus al cercetării practice, un interval spaţial şi temporal 
care se lărgeşte treptat, pînă la limita Precucutenianului II (Pianul de Jos
Daia Romînă) în S Transilvaniei şi III în Depresiunile subcarpatice (Bancu
Traian) şi pînă la limita orizontului ceramicii tricrome pe fond alb (Cucu
teni-Tripolie) în Depresiunea Prutului şi aria tripoliană, dar pe care cerce
tarea curentă nu l-a putut acoperi, parţial în spaţiu şi integral în timp, 
decît prin descoperirea faciesului Stoicani-Aldeni, răspîndit în S Moldovei 
pînă la linia Bîrladului şi în NE Munteniei pînă la rîul Călmăţui119. 

Această soluţie de continuitate între evoluţia Precucutenianului 
!-III şi evoluţia Cucutenianului A2-A3 preconizează interpunerea unui 
orizont al ceramicii bicrome (fig. 1/1-2, cat. 7), prin intermediul ·căruia 
s-a efectuat, logic şi organic, evoluţia ceramicii pictate cucutenien~, de la 
pictura bicromă cu alb liniar de pe ceramica Precucuteni I1Iri şi Protocucu
teni, la pictura tricromă pe fond brun pe ceramica Cucuteni A. 

Realhatea acestui interval de spaţiu şi timp o demonstrează poziţile 
stratigrafice, tipologice şi cronologice ale faciesului Stoicani-Aldeni, în ra
port cu Precucutenianul III şi cu fazele Gumelniţa Al şi Cucuteni A2. 

Tocmai interpretarea complexului ceramicii Stoicani-Aldeni a sta
bilit existenţa ceramicii bicrome pictate cu culoare albă de caracter proto
cucutenian şi a determinat raportarea ei la complexele Ariuşd şi Izvoare. 

Complexul ceramic caracteristic faciesului Stoicani-Aldeni a fost 
definit de la început în aşezările eponime, Aldeni (Buzău) şi Stoicani (Ga
laţi), ca o sinteză ,a ceramicii Gumelniţa şi a ceramicii Ariuşd-Cucuteni, 
Evident pe baza ceramicii "tricrome pe fond brun" de tip Ariuşd din ni
velul superior de la Aldeni 120, şi chiar cu precizarea exactă că întreg facie
su1 Stoicani-Aldeni, cu cele . două faze stabilite la Stoicani, reprezintă un 
contact între complexul c~tamic al fazei Gumelniţa Al şi acela al fazei 
timpurii de la Ariuşd, care corespunde tipologie şi cronologic etapei Pro
tocucuteni din restul Moldovei, evident pe baza ceramicii bicrome de ca
racter protocucutenian de la Stoicani şi Izvoare II 1121, dar implicînd şi po-
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sibilitatea unui contact cu fazele evoluate a celor două culturi componente, 
Gumelniţa A2 şi Ariuşd propriu-zis, evident pe baza ceramicii "tricrome 
pe fond brun" de la Stoicani122. 

Cercetarea faciesului Stoicani-Aldeni s-a desfăşurat în funcţie de 
această concepţie iniţială. In prima încercare sintetică, evoluţia acestui . 
cc)mplex cultural păstrează cele două faze, dar geneza şi sincronizarea lor 
sînt diversificate prin combinarea complexului ceramic Gumelniţa Al cu 
componente cucuteniene diferite, prima fază cu elemente precucuteniene 
fiind paralelă cu fazele Precucuteni III şi Gumelniţa A1 123, începutul fazei 
a doua cu elementele protocucuteniene ale etapei timpurii a fazei Ariuşd 
fiind paralel cu fazele Cucuteni Al (Protocucuteni) şi Gumelniţa A2, iar 
~fîr~?itul fazei a doua cu elementele etapei evoluate a fazei Ariuşd şi cu 
elemente ale fazei Gumelniţa A2 fiind paralel cu fazele Cucuteni A2 şi 

Gumelniţa A2 tîrzie Bl timpurie 124. 
O concepţie diferită, defineŞte faciesul Stoicani-Aldeni ca un aspect 

regional al complexului cultural Gumelniţa Al, fiind generat de influenţa 
ceramicii gumelniţene pictate cu culoare albă asupra ceramicii precucute
nien(~ si sincronk cu fazele Precucuteni III din restul Moldovei si Gumel-. . 
niţa ~1 din Muntenia 125. Constituirea acestui facies explică şi procesul 
adoptării şi dezvoltării picturii bicrome pe ceramcia pictată din etapa Al 
a fazei Cucuteni A (adică pe ceramica bicromă protocucuteniană din faza 
Cucuteni Al), prin evoluţia ceramicii Precucuteni III sub influenţa ce
ramicii pictate cu alb a fazei Gumelniţa Al126. 

Aceste deosebiri de concepţii sau de nuanţe în cadrul aceleiaşi con
cepţii sînt în neconcordanţă, pe de o parte cu poziţiile stratigrafice, tipolo
gice şi cronologice ale complexelor ceramice din nivelurile aşezărilor Stoi
cani-Aldeni în raport cu acelea ale complexelor ceramice din fazele Pre
cucuteni HI-Cucuteni A2 sau Gumelniţa Al-A'2, iar pe de altă parte cu 
structura complexului cţ:>ramic Stoicani-Aldeni în funcţie de cele două 
componente, cucuteniană (Protocucuteni - Cucuteni Al) şi gumelniţeană 
\Gumelniţa Al). 

Poziţiile stratigrafice şi cronologice ale faciesului Stoicani-Aldeni, · 
în funcţie de intercalarea acestui facies între fazele cucuteniene sau între 
fazele gumelniţene şi în funcţie de întretăierea fazelor Precucuteni III şi 
Cucuteni A2 respectiv cu fazele Gumelniţa ~1 şi A2, atît în interiorul 
cît ~i în afara ariei faciesului Stoicani-Aldeni, comportă date suficiente, 
chiar dacă nu totdeauna certe, în cercetarea curentă. 

Fragmentele de ceramică precucuteniană din depunerile atribuite 
fazei Boian V de la Tangîru (Alexandria) 127 paralelizează faza Precucuteni 
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III cu ultimele faze Boian (IV - Şpanţov şi V - Tangîru) şi limitează 

expansiunea ceramicii Precucuteni III la nivelul fazei finale Boian-Tan
gîru. 

In depunerile stratigrafice, · deşi imperfecte, de la Măgurele (Bucu
reşti), ceramica Precucuteni III este limitată şi datată prin depunerile de 
la începutul fazei Gumelniţa A1 128 şi este suprapusă de un fragment de 
ceramică Stoicani-A1deni descoperit în depunerile avansate ale acestei 
faze şi deci datat în cuprinsul fazei Gumelniţa A1 129, fixînd poziţia strati
grafică pentru sfîrşitul fazei Precucuteni III şi începutul faciesului Stoi
cani--Aldeni la începutul fazei Gumelniţa Al. 

Fragmentele de pahar Stoicani-Aldeni din nivelul Gumelniţa Al (Ia) 
de la Glina (Bucureşti) paralelizează faciesul Stoicani-Aldeni cu faza Gu-
melniţa A1 130. 

In nivelul Precucuteni III de la Traian-Dealul Fintinilor, fragmente 
b~crome de caracter protocucutteniJan şi vooe de aspect "gumela:liţean"131 
arată în acelaşi timp apariţia ceramicii Protocucuteni şi pătrunderea fa
ciesului Stoicani-Aldeni la sfîrşitul fazei Precucuteni III în aria pură a 
Protocucutenianului. 

Complexul ceramicii de la Ciorani (Adjud) prezintă trei orizonturi 
culrtu:ro1Je, a căror supriapnne:re s't:raltigrafică n-a putut fi stabilită riguros în 
primul sondaj 132: Precucuteni III (fig. · 6/1), Stoicani-Aldeni (fig. 6/2-4; 
11/5), şi Cuculteni A, au cromatiJcă biteromă au aJ~b întilns· (fdg. 11/2), 
ce:ramkă trlicromă pe fond brun (fig. 1/1) şi rm fragmerut de cera
mică tricromă pe fond alb (fig. 11/4), identice cu fragmentele de la Bon
te~ti 133. Insă, faptul că nici ceramica Stoicani-Aldeni nu apare în comple
xul ceramic al aşezărilor precucuteniene din S Moldovei (Mindrişca:), nfci 
ceramica Precucuteni III nu apare niciodată în . niciunul din nivelurile 
multiple ale aşezărilor Stoicani-Aldeni din S_ Moldovei şi NE Munteniei, 
stabileşte clar raportul de succesiune a celor trei orizonturi de la Ciorani 
.şi intercalarea . faciesului Stoicani-Aldeni între fazele Precucuteni III şi 

secvenţa iniţială Bonţeşti a fazei Cucuteni A2. 
Ceramica din nivelurile suprapuse de la Bonţeşti (Rîmnicu Sărat)134, 

cu suprafaţa neagră sau bru?ă decorată cu caneluri acoperite cu culoare 
albă păstoasă, ca la Stoicani, sau cu decor spiralic adîncit şi prevăzut une
ori cu perle piriforme, ca la Dodeşti, este evident de caracter Stoicani-Al
deni. De asemenea, un fragment de ceramică bicromă pictat cu alb pre
zintă un decor cu benzi orizontale cu capetele unghiulare 135, identic ca pe 
a:niorele de la Dodeşti (fig. 9/2). Este clar că, pe de o parte, cele patru ni
veluri de la Bonţeşti alcătuiesc o staţiune de caracter mixt, în care nive-

. • 

1 
77 



!urile inferioare (5-3) aparţin unei aşezări de tip Stoicani-Aldeni şi n~mai 
nivelul superior (2) reprezintă aşezarea cucuteniană de tip Ariuşd, cu ~e
ramciă bicromă (fig. 10/1) şi ceramică tricromă pefond brun şi alb, iar pe 
de altă parte succesiunea nivelurilor Stoicani-Aldeni şi Cucuteni A fixează 
poziţia stratigrafică şi cronologică pentru sfîrşitul faciesului Stoicani-Al
deni înaintea secvenţei iniţiale a fazei Cucuteni A2. 

Definirea clară a complexelor ceramice din cele două niveluri rle 
la Brăiliţa (Brăila), primul de aspect Stoicani-Aldeni corespunzător nive
lurilor Stoicani 6-4 (prima fază), cuprinzînd organic ceramică bicromă 
de caracter Ariuşd primitiv136, iar al doilea de aspect pur Gumelniţa A2 
final - Bl timpuriu, cuprinzînd ca import ceramică bicromă şi tricromă 
pe fond brun şi pe fond alb de caracter Cucuteni A 137, discriminează net 
apartenenţa culturală a componentelor complexelor ceramice din cele 
două niveluri şi fazele lor cronologice, marcînd o cezură între cele două 
niveluri (Brăiliţa r-şi IIa), măsurată de durata corespup.zătoare nivelurilor 
Stoicani 3-1 (faza a doua), de durata corespunzătoare fazei Gumelniţa A·2 
timpurie şi cel puţin de secvenţa Bonţeşti de la începutul fazei Cucu
teni A2. 

In aşezările eponime, apartenenţa la .complexul ceramic Stoicani
Aldeni a fragmentelor de ceramică "tricromă pe fond brun~' din nivelul 
Aldeni III138 şi a celor două fragmente~ din nivelul Stoicani 1, · unul cu 
pictura corodată şi altul cu pictura "tricromă pe fond alb", nu brun (fig. 
11/3)139,. TIJU este Sttaibilită şi nu dettermină po~ţii str1atigrafice, tipologice 
şi cronologice pentru sfîrşitul faciesului Stoicani-Aldeni în raport cu faza 
Cucuteni A. Apartenenţa sigură a ceramicii tricrome cucuteniene la com
plexul Stoicani-Aldeni ar determina o poziţie de anterioritate la nivelul 
etapei Protocucuteni = faza Cucuteni Al, în funcţie numai de ceramica 
tricromă pe fond brun ca etapă finală a faciesului Stoicani-Aldeni, sau o 
poziţie de sincronism, în funcţie de ceramica tricromă pe fond alb, a etapei 
finale Stoicani-Aldeni cu faza Cucuteni A2. Prezenţa ceramicii tricrome 
în nivelurile superioare Aldeni III şi Stoicani 1 indică numai o locuire 
posterioară de caracter Cucuteni A2 sau A3, în funcţie de proporţia celor 
două categorii de ceramică tricromă. Aşezarea Bonţeşti, în centrul ariei 
Stoicani-Aldeni, arată că aşezările Stoicani-Aldeni sînt căpătuite chiar de 
prima secvenţă a fazei Cucuteni A:2. 

!ntrepătrunderEm complexelor şi fazelor faciesului Stoicani.,.Aldeni 
cu acelea ale culturilor Gumelniţa şi Cţ1cuteni impliGă fenomene culturale 
diferite. 
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Răspîndirea Precucutenianului III în Oîmpia română pînă la con
fluenţa Argeşului 140, aa bază de plecare pentru evOilruţia ooramicii Precucu 
teni III ca una din componentele complexului Stoicani-Aldeni, şi lipsa aşe
zărilor din faza Gumelniţa Al în NE Munteniei, a cărei ceramică consti
tuie cealaltă componentă; arată că aria de formare a faciesului Stoicani
Aldeni acoperă deopotrivă S Moldovei .<;>i NE Munteniei. 

Prezenţa ceramicii Stoicani-Aldeni în aşezările extreme, Glina, Tan
gîru şi Cuneşti141 sau Tîrpeşti şi Traian-Deahil Fîntînilor, reprezintă circu
latia ei în ariile pure ale culturilor Protocucuteni în NV Moldovei sau 
Gumelniţa Al în Cîmpia română în cursul fazelor Cucuteni Al (Protocu
cuteni) şi Gumelniţa Al. 

Prezenţa ceramicii bicrome şi trierome Cucuteni A este document?
tă :mmai în depuneri posterioare faciesului Stoicani-Aldeni, ca în aşezările 
eponime, sau în complexe ceramice Gumelniţa A2 din ari~ Stoicani-Aldeni, 
ca la Brăiliţa IIa, sau din Cîmpia munteană, ea la Gumelniţa 142, şi repre
zintă nu simple "importuri" în afara ariei cucuteniene, ci un dublu feno
men de extindere în sens invers a ce'lor două 0"4-lturi în cursul evoluţiei 
lor. Pe de o parte, identitatea complexului ceramic din nivelul Brăiliţa 
Ha cu acela din aşezările tipice GlJ.melniţa sau Sultana arată extinderea 
culturii gmnelpiţene în faza A2 din Cîmpia română peste aria Stoicani
Alcţeni din NE Munteniei. Pe de altă parte, proporţia ceramicii "tricrome 
pe fond ~b" diiln n~ve;LuJ gu,rnelniţea11 de 1~ Brăli.J.iţa dep~şeşte pe aceea 
din aşez~rea cucuteriană Bonţeşti şi corespunde aceleia din aşezările cucu
tenicne extinse uniform din Depresiunea subcarpatică şi Podişul ce11tral 
molcioyenesc în S Moldovei, Cp aşezările de la Tg. Bere şti 143, pînă în NE 

1~unţenie~ 1~4, începînd cu Bonţeştii, lichidind facieţ;ul Stoicani-Aldeni şi 
împiedicînd p~trunderea culturii Gumelniţa A 2 în ariq cu~ut.epian~ de~a 

l~mfL~l fazelor Clfcuteri A 2 - - A 3. 

R~pînqirea . în ariile vecine a certamicii Sooicani-Aldeni la niveluJ 
f~zelor Prolto~i (Oucuten:i Al) şi Gumelniţa Al şi a ceramidi Cu
culţepi f\. la ni'VIelul fa4ei Gumelniţa A2, ca importuri sau enc1ave străine 
~'e me4tul 'lqbal, nu t:r.elbuie confundată cu elemen:tJei1e d'e transmisiune 
diin complexul cemmicili Stoioani-Aideni, păstt;r,ate orgJa~Ilic în comple
~·!:e Gelt'latmi~Ge ~e Î1!i~1or ult&i®re aie celor două cu~t4ri, Ouruteni A2-
i'\;i şţ G~~lp~ţp. A?-Bl, d~ a:sruJ}irl~ ~~rol"ţl nu se poabe i'{lsislba aici 141i. 

Straitig'l'lafiP şi .cronologic, faciesrul Stoicani .... A.ldeni rămîne integrat 
fazei Gumelniţa A 1 şi Cucuteni A 1 (Protoeucuteni) şi este integral ante~ 

riQf fazei Cucuteni .t\ ~· 
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Analiza tipologică a faciesului Stoicani-Aldeni s-a dovedit însă 

ireductibilă: Concepţiile interpretative au primat analiza complexului . 
ceramic, în funcţie de cele două componente, ceramica protocucuteniană, 
ca evoluţie locală a ceramicii Precucuteni III, şi ceramica Gumelniţa A 1, 
faţă de care se polarizează evoluţia Precucutenianului pentru sinteza com
plexului ceramicii Stoicani-Aldeni. Hotărîtoare este analiza ceramicii 
pictate a acestui complex, a cărei interpretare diferită şi chiar unilaterală 
explică şi deosebirea dintre concepţii. O asemenea analiză rămîne integral 
de făcut pe baza ceramicii rezultate din săpăturile vechi şi noi, dar în 
spiritul caracterului sintetic al ceramicii Stoicani-Aldeni. 

Categoriile ceramice, specifice celor două componente, nu rămîn 
independente şi juxtapuse, ci elementele lor, sub triplu! raport al form.:>
lor. decorului şi tehniCii picturale, sînt de regulă sintetizate pe acelaşi vas. 
Contribuţia celor două componente nu poate fi discriminată uşor şi riguros, 
deoarece altît aeramirca pl'lotJOicucuteniană cît şi oea gumelniţeană comportă 
elemente continuate de pe ceramica din faza precedentă, r·espectiv Precu
cuteni III şi Boian V, iar ceramica protocucuteniană conţinea elementele 
ceramicii Boian II-III, intrate şi păstrate în sinteza ceramicii precucute
niene, chiar după eliminarea ceramicii excizate din complexul Precucuteni 
III. Ceramica Gumelniţa A 1 a putut reactiva sau determina manifestarea 
acestor elemente de forme şi decor în contextul ceramicii Stoicani-Aldeni. 
In consecinţă, se poate postula pentru metoda analizei că nu trebuie atri
buite strict ceramicii Gumelniţa A 1 decît acele elemente formale, care nu 
existau pe ceramica Precucuteni III şi deci nu aparţin componentei proto
cucuteniene . 

· De asemenea, sinteza ceramicii Stoicani-Aldeni crează elemente 
proprii, prin evoluţia formelor şi cu deosebire a picturii ceramice, care se 
traJnSmit faz;elor ullberioarre a ceior două culturi sau nwnai uneia d'lnltre ele, 
printr-un proces de diferenţiere determinat de legătura organică dintre 
ceramica Gumelniţa A 2 sau -Cucuteni A 2 şi componenta respectivă din 
complexul ceramicii Stoicani-. Aldeni. Este evident că pictura bicromă cu 
"alb pe roş" a ceramicii Stoicani-l\1deni se dezvoltă cu deosebire pe eera-

'• mica Cucuteni A şi deci aparţine componentei cucuteniene din complexul 
Stoicani-Aldeni. 

• • 

, . 

. 
• 

Problema delicată a ceramicii pictate a faciesului Stoicani-Aldeni 
se pune începînd cu ceramica pictată cu "culoare albă liniară pe lustrui 
negru" al suprafeţei, atribuită de plano ceramicii Guinelniţa A 1 din NE 
Munteniei 146. In adevăr, pe ceramica Stoicani-.. Aldeni pictată cu linii albe 
se poate constata transpunerea decorului pictat cu grafit. sau culoare albă 
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de pe ceramica Gumelniţa A 1 şi se poate urmări pîhă la detalii duetul 
identic al liniilor bifurcate caracteristice decorului gumelniţean 147: Tot de 
oamater ~elrnil:ţean, din cauza frecvenţei lui 148, poate fi considerat şi 
motivul benzilor liniare oblice pictate cu alb în zona liberă sau canelată 
de pe gîtul vaselor Stoicani-Aldeni (fig. 9/1; 11/5), deşi el există in teh
nica a:dîncită pe ceramica Precucuteni III 149. Decorul cu benzi m~rginite 
de linii si întretăiate în jurul unui patrulater central, constituind motivul 
"în vîrt~j" creat de ceramica Boian-Gumelniţa 150, cu linille incrustate 
cu alb pe ceramica Boian (Karanovo IV) şi pictate cu grafit pe ceramica 
Marli.va (Ka'l'lanovo V) 151, apaTe şi pe oerami.rCa bicromă pictată cu linii a:lbe 
pe fond roş sau pe cer ami ca tricromă pe fond brun din · faza Cucuteni A 2 
la Frumuşica 152. Această transmisiune nu se putea face decît prin interme
diul ceramicii pictate cu grafit sau cu culoare albă a faciesului Stoicani
Aldehi. 

Expli!cmea originii şi evoluţiei oeramicii pi,otJarte ou culoare albă pe 
lustrui negru sau roş al suprafeţei din faciesul Stoicani-· Aldeni suh 
influenţa ceramicii Gumelniţa A 1 din NE Munteniei constituie un .cerc 
vicios, deoarece această ceramică aparţine · faciesului Stoicani-Aldeni şi 
exact originea picturii cu culoare albă a acestei ceramici trebuie explicată. 
Pentru ca explicaţia să fie valabilă, ar trebuica pictura cu culoare albă să 
fie frecventă pe ceramica Gumelniţa A 1 din afara ariei Stoicani-Aldeni 
şi să dezvolte un decor paralel cu acela pictat cu grafit. Pictura cu culoare 
albă liniară sau întinsă apare chiar de la începutul fazei Gumelniţa A 1 la 
Tangrîu sau Petru Rareş, dar este sporadică şi uneori asociată pe acelaşi 
vas cu pictura cu grafit 153, ca o variaţie a tehnicii picturii şi ca b încercare 
de trtalniSiprmere ;a g,ralfiltulrui în cruloare. Oeramioa pidlată cu culoare a1bă 
continuă în :fiaza Gume<lniţa A2, dar ervo~ruţi1a decoru1ui p[atart cu alb se 
limirtelază cel mru]t l>a reproducerea aspecteior ,maii :simp'Iirf:i!cate ale deco
rulrui pictat cu grafit. 

De ia:semenea, pe cerami,ca protocucuftenilană trecerea de La pictum 
cu alb liniar la piCtura cu "alb întins", pentru cruţarea motivelor pe lustrui 
negru sau roş al suprafeţei, a putut fi stimulată sau chiar inspirată de eera~· 

mica gumelriiţeană pictată cu grafit sau culoare albă pe lustrui negru,' 
deoarece acesta este procedeul obişnuit al decorului spiralic şi pe ceramiCa 
Gumelniiţa Al nortl-dunărealnă sau pe ceramiaa Marita (Ka:ranovo V ·== 
Gumelniţa A 1) sud-balcanică 154. Ceramica Precucuteni HI posedă . însă 

ambeilie procedee de ardere, ltistru cenuşiu- $au roşti, înoit 'pictura 'cu-;,:aJ.h 
~iniar" a putut fi aplicată deopotrivă pe ambele fonduri · ale suprafeţei. De· 
aceea, schimbarea fondului suprafeţei pe ceramica . bicromă 'prot6cucute.::· 
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niană poate fi determinată de tehnica arderii la roş a pastei, caracteristică 
ceramicii cucuteniene, dar poate constitui o selecţie în vederea evoluţiei 
organice a ceramicii pictate cuc1,1teniene, de la pictura bicromă cu "alb 
liniar şi întins" protocucuteniană la pictura "tricromă pe fond brun-ro~" 
din perioada Cucuteni A. 

Rarile urme de pictură cu culoar~ albă semnalate pe ceramica Boian 
aparţin unui orizont de .contaminare între ceramica Boian şi Precucuteni 
şi nu rezolvă originea ei· pe ceramica Boian sau Precucuteni III. De ase
menea, ele pot indica originea picturii cu culoare albă pe fondul închis al 
ceramicii Gumelniţa A 1, dar în ambele cazuri nu au avut ca urmare dez
voltarea picturii cu culoare şi evoluţia aspectelor ei decorative 155. 

Pe ceramica· Stoicani-Aldeni pictată cu "culoare albă liniară sau 
întinsă pe roş" se pot indica motive identice cu acelea pictate cu grafit pe 
suprafaţa arsă la roş a ceramicii Gumelniţa A 1, cum sînt "elipsele opace 
flancate de perle semilunare" 156 sau chiar benzile liniare late caracteris
tice ceramicii Boian-Gumelniţa 157, dar aspectele decorative sînt diferite 
şi au mai curînd un caracter propriu ceramicii Stoicani-Aldeni. De ase
menea, pe ceramica bicromă Stoicani-Aldeni pictura cu alb este aplicată 
direct pe suprafaţa lustruită sau acoperită prealabil cu un fond de culoare 
roşie 158, · ceea ce nu şe întîmplă pe ceramica Gumelniţa A 1 şi constituie 
evidE.·nt o caracteristică a ceramicii cucuteniene. 

Existenţa unei ceramici de caracter cucutenian în complexul Stoi
cani·-Aldeni este demonstrată prin categoria ceramidi cu decor adîncit de 
tradiţie Precucuteni III, atît sub raportul formelor cît şi al decorului. Paha
rul de la Stoicani (fig. 5/8) 159, cu decorul în şiruri orizontale de alveole şi 
cu zona de caneluri verticale pentru incrustaţia cu ocru deasupra fundului, 
reproduce decorul paharului de la Tg. Negreşti (fig. 5/6). Decorul cu o 
zonă de caneluri orizontale pe gît, dar prevăzută cu grupe de alveole pe 
creste şi însoţită de şiruri de alveole punctate sub gură sau pe umăr, pe 
bolurile 160, paharele 161 sau craterele (fig. 9}1) ceramicii Stoicani-Aldeni 
este acel~ de pe paharele Precucuteni III de la Traian şi Izvoare I 2 (fig. 
5/5) 162 şi exprimă sinteza anterioară a ceramicii Precucuteni (caneluri 
late; linii de puncte adîncite), liniară cu capete de note (linii de puncte 
adîncite şi grupe de alveole) şi Boian (zone canelate). Decorul ,,în vîrtej" 
cu benzi arcuite şi r-cbnturate cu linii adîncite, dispus în jurul fundului sau 
·extins pe ·peretele vaselor Precucuteni III (fig. 5/4;, 7), continuă pe vaSele 
Stokaini-Aldeni 163 şi pe paharul Cucurtmi A2 de la Izvoare II 1164. Bol u
rile de la Podeşti, în formă de ceaşcă cu buza prelungită cu o coadă termi
nată · în formă de cîrlig sau protomă zoomorfă 165, frecvente şi la Suceveni 
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(Galaţi) 166, sint identice cu bolurile din aşezările Precucuteni II de la 
Vlădeni (Iaşi) 167 sau Floreşti .168 şi din aşezarea Precucuteni III de la1 Holer
cani169, supravieţuiesc în ceramica Cucuteni A 3 la Poieneşti (Vaslui) şi 

Hăbăşeşti 11o, dar lipsesc complet din inventarul formelor ceramicii Gumel
niţla Al. V~asele pithoi cu torţile digiltJate sîn1t ounoscurte nurnai în ceramka 
Precucuteni III, Stoicani-Aldeni şi Cucuteni A 2- A 3 171. Vasele antro
pomorfe, redînd numai partea inferioară a imaginii umane, de la Dodeşti 
se întîlnesc în ceramica C~cuteni A 3 de la Ruseştii Noi I 172. 

AceSite transmlisiuni de fonne şi decor de 'ia ceremioa Precucuteni III 
la ceramica Cucuteni A nu se pot explica decît prin prezenţa componentei 
cucuteniene în complexul Stoicani-Aldeni şi prin existenţa unui orizont 
protocucutenian în aria pură cucuteniană. 

Ceramica Stoicani-Aldeni aplică pictura bicromă cu culoare albă 
în cadru~ decorului adîncit, alveolat sau canelat al ceramicii precucute
niene, indiferent pe forme ceramice cucuteniene sau gumelniţene, creînd 
categorii şi specii cu aspecte decorative caracteristice ceramicii bicrorne 
Stoicani-Aldeni, pe care le transmite integral ceramicii bicrome eucu
teni A. 

Categoria ceramicii bicrome pictate cu "alb liniar pe roş" continuă 
pictura cu "alb liniar pe suprafaţa cenuşie sau roşie" a ceramicii precucu
teniene şi transpune liniile decorului adîncit în linii de culoare albă. Deco
rul adîncit de pe vasul precucutenian Izvoare I 2 (fig. 5/2) este reprodus 
identic pe un fragment pictat cu linii albe pe fond de culoare roşie din 
nivelul Cuoultleni Al-A2 de •La IzVDare II la 173. O ceaşcă cu de·cor pictat 
cu linii albe pe lustrui cenuşiu, a cărei poziţie stratigrafkă în sectorul res
pectiv rămîne incertă între niN:elul Izvoare 12 şi Ia 174, ates,tă continui
tatea picturii cu culoare albă de la ceramica Precucuteni III la ceramica 
Protocuc':lteni în Depresiunea subcarpatică. 

Specia pictată cu "alb întins pe ~oş" a acestei categorii din ceramka 
Stoieani-Aldeni transpune în tehnica picturii decorul adîncit cu "elipse 
decorate cu linii orizontale" 175 de pe cer.amica Precucuteni III de la 
Traian 176. Decorul adîneit cu benzi arcuite "în vîrtej" de pe ceramica pre
cucu.toonia:nă (fug. 5/4, 7) este transpus în tehniraa picturii bicrome cu 
"benzi a:hbe pe hm:trul roş" pe ~oeranli:oa Stoioa:ni~Alideni, pe fundul în
~rtart; şi adîncilt (fig. 1 /1) ·al unui crater tiplic Stoican-Aldeni (fig. 9/1), 
oonsltJituind ~astfel "zona decoraltilvă deasupra îmduluî" ca pe ceramica cu 
decor edîndt preeucutenia:nă şi proto·cucuteni1ană (fig. 5/4, 6-8). 

Categoria ceramicii cu decor adîncit Precucuteni I-II! cuprinde şi 
specia cu decor plastic, cu banda motivelor modelată sub forrtţă de canE'
luri (fig. 5/1, 8, 10). Introducerea picturii cu "alb întins p~ lustrui roş'' pe 
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ceramica Stoicani-Aldeni, acoperind canelurile motivelor cu lustrui roş 
al suprafeţei şi rezervînd astfel motivele cu· culoarea albă pictată iri iriter
spaţii (fig. 7/2) 177, crează categoria ceramicii bicrome cu decor canelat la 
nivelul Protocucuteni = Stoicani-Aldeni, care va deveni una din catego
.riile caracteristice ale ceramicii bicrome Cucuteni A 2- A 3, sporadică 
în Depresiunea subcarpatică 178, dar predominată la Drăguşeni (Săveni) in 
Depresiunea Prutului 179._ 

Ceramica Stoicani-A1deni introduce pictura bicromă in cadrul 
dE:'corului adîncit, indiferent de caracterul cucutenian sau gumelniţean al 
motivelor decorative, cruţate pe lustrui roş sau pe fondul de culoare roşie 
prin curo·area albă înti.IIllsă în înteTISpaţii, care 'acoperă însă şi liniile 
adîndte ale mo:tiveJor, creînd la!Stfrel ooa de a treia categorie a cei:"amicii 
bicrome, ceramica cu decor radîncilt şi protură bicromă, cavacteristJică 

majorităţii aşezări11or Cucuteni A3 din Depresiunea Prutului (f:ig. 8/4) 
şi spaţiului estic mpolian. Decorul "în vîrtej", cu benzile delimitate prin 
linii adîncite (fig. 5/4, 7) sau cruţate direct prin culoarea albă (fig. 7/1), 
păstrează lliniile aidîncite şi ra~coperite cu alb ale conturului pe corpul 
s·trăchinii Cucuteni A2 de l<a Olteni 180. 

Decorul cu două volute simetrice, caracteristice decorului din inte
riorul străchinilor Gumelniţa A 1 şi delimitate prin conturul cruţat pe 
lustrui suprafeţei prin grafitul întins în interspaţii şi în interiorul volute ... 
lor 182, este dispus la exteriorul străchinilor de la Dodeşti (fig. 8/1) şi trat.qt 
în tehnica decorului adîncit şi cu pictura bicromă a eeramicii protocucu:
tcniene şi cucuteniene, cu albul interspaţiului acoperind şi conturul adîncit 
al volutelor. De asemenea, profilul carenat al străchinii de .la Dodeşti, 
caracteristic şi frecvent în ceramica Gumelniţa A 1-A 2 182, este identic 
cu acela al st:răchinii Precucuteni · I de la Traian~Dealul Viei 183. Pe o 
strachină · Gume:llniţa Al . de la Tanrgîru 184, decorul cu volute prezintă 

belll71i. rezer"Vla·tJe din lustrui negru al1temînd cu . benzi scrijelate şi 

acoperite cu roş crud, ~eparate prin contur incizat umplut cu alb, ca liniile . 
i~cizate şi incrustate cu alb ale decorului obişnuit pe ceramica Boian şi 
Gumelriiţa. Cu toată identitatea formei · şi a decorului, tehnica decorului 
in:ciZlalt · şi t:nicyom pe stmchitna dre la Tangîru este net d:ilferită de aceea a 

•• > • ' • • 

decorului adîncit şi bicrom pe _ştrachina de la Dodeşti, care aparţi~e c~ra-
micii cu decor adîncit şi pjctură hicromâ. protocucutPniană şi cucuteniană. 

ln fine, categoria ceramicii bicrome cu zone decorative sintetice, 
caracteristică complexelor ceramicii Cucuteni A 2 -A 3 din Depresiunile 
şuboar,patine, Aiiuşd-. izvoare II lb-· Frumuşioa, . esrte creată, de asemenea, 
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încadrul ceramicii Stoicani-Aldeni şi în funcţie de componenta protocu
cuteniană a acestui complex, pe forme proprii ceramicii Stoicani-Aldeni 
şi cu aspecte decorative diferite de acelea ale ceramicii Cucuteni A. 

Craterul de la Dodeşti (fig. 9/1), în pastă roşie cu lustru brun-roş şi 
cu fundul îngustat şi adîncit ca acela de la Suceveni (fig. 7/1), reprezent înd 
o formă caracteristică ceramicii Stoicani-Aldeni, dar a cărei derivaţie ·şi 

E'Voluţie în cadrul acestui complex, .în funcţie de cele două componente 
Boian-Gumelniţa şi Precucuteni III, nu este clar stabilită, aparţine speciei 
decorative cu o zonă canelată pe umăr, prevăzută cu grupe de alveole um
plute cu alb pe creste; o zonă pictată cu alb liniar pe gît, cu grupe de linii 
oblice, şi o zonă pictată cu alb întins pe corp, cu volute spiralice şi perle 
circulare, ca şi craterele cu trei zone decorative de la Ariuşd sau Frumu
şica (fig. 2/11; 10/3). Din cauza formei specifice, craterul de la Dodeşti pre
zintă şi zona deCOTialtivă deasupra fundului, oa pe oeramilca precucuteniană 
şi protocucuteniană (fig. 5f6,8; 7 Il), dar pictată . uniform cu culoare albă, 
în timp ce craterele Cucuteni A adaugă a patra zonă sub gura vasului, cu 
decor pictat cu alb (fig. 10/3), Zonele sînt încadrate sau separate prin şiruri 
de puncte adîncite şi umplute cu alb, ,redate numai prin puncte pictate pe 
cerramioa Cucuteni A (fig. 10/'3). Decorul cu g:rupe de linii oblice se repetă 
pe craterul în formă de pahar de la · Frumuşica (fig. 10/4). Zona corpului 
cu decor numai pictat cu alb întins apare şi pe corpul craterelor de ·la 

Ariuşd (fig. 2/11) . 
. msă, la Ariuşd decorul din ZJona oorpull.ui matnif1estă o primă muta

ţie', înlocuind "volutele" prin "ove ajurate" caracteristice craterelor de la 
Ariuşd. Craterele din Depresiunea subcarpatică a Moldovei manifestă o a 
doua mutaţie, delimitînd ovele prin contur adîncit şi acoperit de culoare 

· albă a interspaţiului, adică înlocuind de fapt zona cu decor pictat bicrom 
de pe craterele de la Dodeşti şi Aritişd cu o zonă de decor adîncit şi pictură 
biJCIDomă ca pe craterele de la Bonveşti. Iz;voa'Ve II 1b şi Frumuşica (firg. 

10/1,3). Cercetarea curentă nu poate preciza, dacă aceste mutaţii s-au pro
dus în cadrul ceramicii Cucuteni A, odată cu apariţia ceramicii tricrome 
pe fond alb, sau în etapa finală a ceramicii Protocucuteni şi Stoicani-· 
Aldeni, într-un orizont numai cu ceramică bicromă sau eventual şi cu cera
mică tricromă pe fond brun. 

Vasul amforoid de la Dodeşti (fig. 9/2), în pastă arsă la roş cu lustru 
brun-roş şi cu ·profil cilindroid, de o formă neîntîlnită, cu corpul ovoid, 
lă~git treptat şi terminat în trunchi de con, cu gura înaltă şi două torţi 
triunghiulare prinse orizontal la nivelul pragului, dar apropiată deopotrivă 
de pithosurile gumelniţene cu umăr înalt şi carenă joasă din grupa Sava 
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( Varna) 185 sau de pithosul cucutenian cu profil arcuit de la Olteni 186, pre
zintă zone cu decor bicrom pictat cu alb liniar sau întins intercalate cu 
zone canelate şi diferenţiate tectonic: decor cu alb liniar sub gură sau dea
supra fundului, cu benzi oblice şi benzi de legătură arcuite în zona gurii 
si cu benzi 01blJice liniare în rona fundului, decor cu alb Liniar si întins . ' 

în două zone pe partea arcuiltă a oarpului, cu volute a·găţate şi legate 
prin benzi orizomale cu capelt:ele unghiu1are, cruţlate din lustrui supra
feţei. BenziRe oblice cu capetele retezalbe şi prevărute cu benzn de legă
tură arcui te sau drepte se înrtlî'lnesc pe ceremica bi1cromă . de la Frumu
şitoa, oa dertivaţii din spiml.ele în Z sau S187. 

Multiplicarea zonelor canelate şi a zonelor cu valute pictate pe cor
pul vasului amforoid de la Dodeşti pare a explica alungirea profilului, dar 
in orice caz alternarea acestor zone va constitui decorul caracteristic al 
părţii superioare, de la gură 'la umăr, pe amforele ceramicii bicrome cucu
teniene de la Izvoare Il 1 b, Frumusica sau Gura Văii 188. Pe umărul am-, . 

forelor bicrome Cucuteni A se va adăuga însă o zonă cu decor adîncit şi 

pictură cu alb întins, în timp ce zona corpului va rămîne liberă sau aco
perită cu culoare albă. 

Fondul de culoare albă al ceramicii precucuteniene acoperă frecvent 
ceramica cu decor adîncit din aşezările Stoicani-Aldeni, la Dodeşti sau 

· Snceveni 189. 

Decorul cu motive canelate este, în raport cu componentele com
plexului Stoicani-Aldeni, de origine Boian, iar decorul cu zone asociate, 
canelate şi cu decor pictat cu grafit sau culoare albă, se întîlneşte pe gîtul 
şi umărul craterelor Gumelniţa A1 190, dar nici cerami,ca cu lustru închis din 
fazele Boian, nici ceramica cu 'lustru negru sau roş-brun din faza Gumel
nita A 1 n-au introdus bicromia în decorul canelat si n-au diversificat 

' ' 
decorul cu zone sintetice în funcţie de formele ceramice şi de decoTul spe-
cific boian sau gumelniţean, pentru a crea categorii, specii şi aspecte de
corative paralele cu acelea ale ceramicii Stoicani-Aldeni şi Cucuteni A. 

Nici categoria ceramicii cu decor adincit şi pictură bicromă pe lus
trui negru sau roş, cu motive cruţate prin conturul adîncit şi culoarea albă 
întinsă din interspaţii pe liniile adîncite, nu este caracteristică ceramicii 
Gumelniţa A 1 şi nu putea fi creată pornind de la decorul incizat şi incrus
tat şi combinîndu-1 cu decorul pictat cu culoare albă întinsă de pe ceramica 
gumelniţeană. Această categorie aparţine originar ceramicii cu ardere ia 
roş si cu lustru brun-roş de caracter cucutenian şi a fost creată prin intro
ducerea directă a culorii albe în cadrul ceramicii cu decor adincit, consti
tuind de fapt punctul de interferenţă a ceramicii cu decor adincit şi a 
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cerarilicii pictate, în funcţie de evoluţia picturii bicrome cu alb liniar şi 
apoi întins pe ceramica cucuteniană. Cele două categorii ceramice, cu decor 
pictat sau cu decor adîncit şi pictat, prezintă deopotrivă motive în formă 
de benzi cruţate din fondul roş, sugerează copierea decorului adîncit prin 
decorul pictat cu linii ~lbe şi limitează culoarea albă întinsă la interspaţiul 
dPcorului. Combinarea formelor şi decorului celor componente, cucute
niană şi gumelniţeană, se explică prin caracterul sintetic al ceramicii Stoi
cani-AldenL Chiar dacă la strachina de la Dodeşti (fig. 8/1) forma cera
mică şi compoziţia decorolui sînt de caracter gumelniţe~n, concepţia şi 

tehn.ica decorului aparţin ceramicii cu decor adîncit şi pictură bicromă a 
componentei cucuteniene (fig. 8/4). 

Ceramica Precucuteni III răspîndită în spaţiul nord-estic al Munte
niei poseda pictura cu culoare albă şţ fondul de culoare albă anterior eera
micii Gumelniţa A 1 şi le-a transmis ceramicii Stoicani-A1deni, ca punct 
de plecare pentru evoluţia · picturii bicrome de caracter cucutenian in 
cadrul acestui complex. In stadiul actual al cercetării arheologice, nici un 
iapt nu poate documenta anterioritatea picturii cu linii albe pe ceramiea 
Gumelniţa sau a picturii cu linii roşii pe ceramica Petreşti în raport cu 
ceramica precucuteniană. 

Cer<;J.mica componentei cucutehiene din cadrul complexului Stoi
cani-Aldeni a creat toate categoriile şi speciile ceramicii bicrome "alb .pe 
roş", cu aspecte decorative proprii acestei etape, şi le transmite comple
xului Cucuteni A, în cadrul căruia aspectele lor decorative se dezvoltă 
de-a lungul etapelor Cucuteni A2-A3. Fenomenul nu se repetă în comple
xul ceramic al fazei Gumelniţa A12, discriminînd clar filiaţia genetică şi 
caracterul cucutenian al ceramicii bicrome. 

Prezenţa ceramicii bicrome . de caracter cucutenian în complexul 
CE'ramicii Stoicani-Aldeni demonstrează existenţa virtuală a Protocucute
nianului în aria lui pură, la nord de aria Stoicani-Aldeni, dar a cărui exis
tenţă reală în aria protocucuteniană va trebui descoperită prin cercetările 
viitoare. 

In aria Ariuşd-Cucuteni-Tripolie evoluţia fazelor Precucuteni I-II! 
este generală, dar nu s-a descoperit încă nici un nivel protocucutenian nu
mai cu ceramică bicromă sau cu ceramică bicromă şi ceramică tricromă 
numai pe fond brun. Absenţa Protocucutenianului în Depresiunea Oltului 
şi Depresiunea Prutului pune problema evoluţiei locale a Cucutenianului 
A în Depresiunea Oltului sau a constituirii complexului Ariuşd ca o encla
vă pătrunsă din Depresiunea subcarpatică a Moldovei. . 
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Oricît ar părea de ciudat, în cercetarea actuală evoluţia Precucute
nianului III, chiar fără prezenţa ceramicii bicrome pictate cu culoare albă, 
nedescoperite încă, ci numai pe baza complexului Precucuteni III, într-o 
etapă corespunzătoare complexului. Stoicani-Aldeni şi Protocucuteni este 
evidentă numai în aria tripoliană 191, după cum arată clar uneltele, ceramica 
şi plastica din aşezarea Tripolie A de la Luka-Vrubleveţkaia (Podolia)192, 
dar a căror analiză nu se poate face aici. 

Cu toate diferenţele de concepţii şi nuanţe, în ultimă analiză rapor
tarea complexului Stoicani-:-Aldeni la complexul Ariuşd s-a făcut printr-o 
interpretare teoretică şi de ordin strict tipologie a datelor ·Ariuşdului, pre
conizîndu-se două orizonturi tipologice şi cronologice : uri Ariuşd timpu- · 
riu cu ceramică bicromă Protocu~uteni şi un Ariuşd evoluat cu ceramică 
tricromă Cucuteni A, care nu corespund realităţii stratigrafice şi tipolo
gice a Ariuşdului. Aceste două orizonturi ipotetice au servit pentru defini
rea etapelor faciesului Stoicani-Aldeni şi pentru sincronizarea lor cu fa-

. zele culturilor componente Gumelniţa Al-A2 şi Cucuteni A1l-A2, ·deci 
deopetrivă la nivelul Protocucuteni şi Cucuteni A. 

In consecinţă, sincronizările etapelor complexului Stoicani-Aldeni 
prin referire la A:duşd sînt inoperante, deoarece complexul Ariuşd este în 
întregime posterior faciesului Stoicani-Aldeni. Insăşi denumirea aspectu
lui cultural, Gumelniţa-Ariuşd, devine inadecvată. 

Cu toate acestea, conceptul Protocucutenianului a fost cre'at în urma 
săp~iturilor de la Izvoare 193, dar nu în funcţie de existenţa unui orizont pur 
al .ceramicii bicrome, ci pe baza asocierii ceramicii bicrome cu ceramica 
tricromă pe fond brun în nivelurile stratului Izvoare II 1, adică nivelul ini
ţial Izvoare II la, cu ceramică bicromă în proporţie covîrşitdare, de care 
a fost diferenţiat ulterior nivelul Izvoare II lb, cu ceramică bicromă in 
proporţie egală cu cea tricromă 194, ambele niveluri fiind . considerate de 
caracter protocucutenian şi echivalente cu cele două niveluri prezumti- · 
ve195 ale complexului Ariuşd196. Valoarea cronologică acordată ceramidi 
tricrome pe fond brun, anterioară ceramicii tricrome pe fond alb din nive-

. lul Izvoare II ·2, a servit pentru definirea caracterului protocucutenian al 
complexului Ariuşd. 

Insă, nivelul Izvoare II 1 b este net de caracter Cucuteni A şi se inte
grează complexului· Ariuşd. Singur nivelul · Izvoare II la poate fi protocu
cutenian, dar cu condiţia esenţială ca ceramica tricromă din acest nivel, 
indiferent de proporţia ei, să aparţină exclusiv categoriei "tricrome pe 
fond brun". Numai în felul acesta, niveh,1l Izvoare II la ar demonstra apa-
riţia ceramicii tricrome pe fond brun într-o etapă anterioară Cucutenia· 
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nului A, limitat la apariţia ceramicii "tricrome pe fond alb", şi ar determi
na etapa finală a Protocucutenianului în funcţie de evoluţia completă a 
ceramicii pictate protocucuteniene, de la pictura bicromă cu "alb întins" 
la pictura tricromă pe "fond brun" (fig. 1/1-2, cat. 11). 

Existenţa ac-estei etape finale se pune şi pentru complexul Stoicani
Aldeni, dar cu condiţia ca ceramica tricromă de caracter Ariuşd din nive
lul Aldeni III să fie pe "fond brun" şi să aparţină complexului Stoicani
Aldeni. 

Chiar fără existenţa unei etape finale cu ceramică tricromă, perio
dizarea complexului Stoicani-Aldeni, concepută cu două faze pe baza celor 
două straturi de la Stoicani 197, implică o schemă mai logică cu trei etape, 
indicate prin formaţiile de sol între care sînt repartizate cele ' şase niveluri 
de la Stoicani 198, prin cele trei niveluri de la Aldeni-Gurguiul Balauru
lui 199 şi prin succesiunea grupelor ceramicii în aşezărHe cu trei niveluri 
stratigrafice şi tipologice, ca la Suceveni200, care rezumă schema cu şase 
niveluri de la Stoicani. 

* 
Reconsiderarea periodizării"Cucutenianului A, concepută în 5 etape, 

Al- -A5, determinate în primul rînd în funcţie de complexele ceramioe ale 
aşezărilor din NE Moldovei201, şi completate cu etapa de "tranziţie" A'2--
A3 de la Cucuteni2°2, este necesară chiar numai din punctul de vedere al 
fixării duratei în cadrul Cucutenianului A a celei de a treia staţiuni cu stra
tigrafie verticală Cucuteni, în raport cu Ariuşdul şi Izvoarele. 

Periodizarea marei etape stilistice Cucuteni A, concepută în sensul 
definiţiei Cucutenianului A clasic a lui H. Schmidt, adică prin apariţia 
ceramicii tricrome pe fond alb în etapa iniţială (Bonţeşti, Ariuşd, Izvoare 
II 1) şi prin preponderenta ei în etapa finală (Cucute.ni, Ruginoasa, Izvoa
re II 2), nu se putea face decît prin clasificarea complexelor ceramice ale 
aşezărilor pe baza unor criterii interne şi proprii acestei etape, adică pe 
baza criteriului categoriei majore a ceramicii, pentru etapele principale, 
şi a criteriului asocierii cu categoriile secundare ale ceramicii, pentru eta~ 
pelc secundare. 

Desfiinţarea Protocucutenianului şi introducerea lui ca etapă A1203 
poate fi justificată numai prin necesitatea unei periodizări şi terminologii 
unitare pentru cele două culturi paralele, Gumelniţa şi Cucuteni, deşi in..:. 
cluderea ceramicii bicrome protocucuteniene în aceeaşi mare ·etapă · a eera
micii pictate ar lăsa totuşi în afară ceramica pictată cu culoare albă Pre
cucu~eni IU Ir. schimb, operaţia recurge la un procedeu artificial . prin 
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completarea Cucutenianului A cu o etapă de raport, Protocucuteni == 

Cucuteni Al, şi prin aplicarea criteriului categoriei majore numai pentru 
discriminarea etapei Al, cu ceramică bicromă Protocucuteni, faţă de cele
lalte etape A2-A4 (5), cu ceramică tricromă Cucuteni A. 

Chiar dacă nu s-a descoperit încă în nici o aşezare un nivel numai 
cu cemmica bicromă şi ceramica tricromă numai pe fond brun, care să 
determine etapele Protocucutenianului, includerea acestuia ·ca etapă Cucu
teni Al nu se poate face decît în totalitatea depunerilor straltigrafice şi ti
pologice şi nu printr-o discriminare absolută între ceramioa bicromă şi 

tricromă. 

Determinarea etapelor Cucuteni A2-A4 (5) se reduce de fapt la 
căutarea criteriilor de clasificare a complexelor ceramice şi de periodizare 
a etapelor Cucutenianului A, dar numai în funcţie de criteriile categorii
lor secundare ale ceramicii, adică al asocierii ceramicii tricrome succesiv 
cu ceramica bicromă în etapa A2 (Truşeşti) şi cu ceramica cu decor·adînci.t 
în etapa A3 (Hăbăşeşti, Cucuteni) sau al dispariţiei ceramicii secundare în 
etapa A4 (Ruginoasa)2D4. 

Schimbarea criteriului unitar al periodizării, în funcţie numai de 
categoria principală a ceramicii, era inevitabilă din cauza aspectului uni
form şi a proporţiei constante a ceramicii tricrome pe fond alb, deoarece 
Cucutenianul A din NE Moldovei nu acoperă durata integrală a Cucute
nianului A din Depresiunea subcarpatică, ale cărui etape principale, fazele 
Cucuteni A2 şi A3, sînt determinate în funcţie de evoluţia ceramicii tri
crome pe fond brun şi pe fond alb, ci corespunde numai ultimei faze Cucu
teni A3 (fig. 1/2). Succesiunea celor două orizonturi ale ceramicii trfcro
me nu permite echivalarea la nivelul etapei A2 (Truşeşti) a aşezărilor cu 
ceramică bicromă şi ceramică tricromă pe fond brun din Depresiunea sub
carpatică (Bonţeşti, Ariuşd, Izvoare II lb, Frumuşica)2D5 , deoarece orizontul 
de articulare a Cucutenianului A cu ceramică bicromă din Depresiunea 
Prutului (Truşeşti, Hăbăşeşti, Cucuteni) la ciclul complet al evoluţiei din 
Depresiunea subcarpatică îl constituie etapa aşezărilor cu ceramică bicro
mă şi ceramică tricromă pe fond a•lb din Depresiunea subcarpatică (Ghe
lăieşti, Gura Văii), iar etapa finală cu ceramică tricromă (Ruginoasa) co-
respunde perfect etapei Izvoare II 2 (fig. 1/2). · 

Ca şi în Depresiunea subcarpatică, criteriile secundare de clasifi
care şi periodizare determină numai etapele secundare (subfazele) ale 
Cucutenianului A din Depresiunea Prutului, corespondente în ambele re
giuni. Singura cezură organică în cuprinsul fazei Cucuteni A3, corespun- . 
zătoare orizontului ceramicii tricrome pe fond alb din cele două regiuni, 
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este marcată de prezenţa sau absenţa ceramicii bicrome in complexele ce
ramice, determinînd subfazele A3a (Ghelăieşti, Gura Văii-Trl.işeşti, Hăbă
şeşti, Cucuteni) şi 4\.3b (Izvoare U2 - Ruginoasa, Fedeleşeni). In cadrul 
subfazei A3a, diferenţierile stabilite între complexele etapelor A~2-· A4 In 
funcţie de descreşterea treptată şi dispariţia ceramicii bicrome şi a eera
micii cu decor adîncit nu pot determina etape distincte şi egale, deoarece 
etapele A2-A3 (Truşeşti, Hăbăşeşti, Curuteni) sînt echivalente în bloc cu 
etapa A4 (Ruginoasa, Fedeleşeni). 

Recurgerea la criteriul ceramicii cu decor adîncit nu este necesară, 
cel puţin în aria cucuteniană, din cauza neconcordanţei ei, sub raportul 
duratei şi al variaţiei proporţiei, nu numai între cele două regiuni cucute~ 
niene, ci şi între ariile cucuteniană şi tripoliană. Ceramica cu decor adîncit 
nu joacă un rol important în Depresiunea subcarpatică, Frumuşica pre
zentînd numai cîteva fragmente şi un singur vas întreg206, ·iar în aria tri
poliană proporţia ei creşte în etapa Tripolie B/I = faza · Oucuteni A·3, adică 
exact în etapa A3 cu care este echivalată ceramica tricromă Tripolie 
BfJ207, şi continuă să crească în raport cu ceramica pictată pînă in etapa 
'I'ripolie C/I = Cucuteni B208. 

Ceramica bicromă caracteristică Depresiunii Prutului şi ariei tri
poliene s-a constituit în cadrul ceramicii cu decor adîncit, predominantă. în 
acest spaţiu, ca o categorie unică şi sintetică de ceramică cu decor adîncit 
şi pictură bicromă sau chiar tricromă, cu specii decorative multiple, ca 
~i categoria ceramicii bicrome pictate din Depresiunea subcarpatică. Cera
mica primordială cu decor adîncit, de tradiţie precucuteniană, apare ca 
specia. elementară a acestei categorii, ale cărei specii pictate comportă cea 
mai completă gamă la Truşeşti, dar dispar treptat la Hăbăşeşti şi Gucu
teni209. Specii'le pictate, ca şi specia numai cu decor adîncit, suplinesc 
suficient prezenţa acestei categorii secundare în complexele ceramice ale 
acestei etape. Proporţia ceramicii bicrome cu decor adincit nu descreşte 
între Truşeşti şi Hăbăşeşti, dacă se ţine seama de raportul suprafeţei celor 
două aşezări săpate integral. · 

Alături de această categorie generică coexistă şi celelalte categorii 
ale ceramicii bicrome de tradiţie protocucuteniană, care apar în proporţie 
redusă, ca ceramica pictată cu alb liniar sau întins la Cucuteni, atît pe 
"Cetăţuie"210 cît şi în aşezarea din vale "Dîmbul [Vlorii"211, sau în proporţie 
predominantă, ca ceramica cu decor canelat şi pictură bicromă la Drăgu
şeni, şi care omologează toate aceste aşezări şi le clasează în aceeaşi eta
pă, subfaza A3a (fig. 1/2). Indiferent de poziţia secvenţei Drăguşeni faţă 
de Truşeşti sau Hăbăşeşti în cadrul subfazei cu ceramică bicromă, ea nu 
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poate fi datată în etapa finală fără ceramică bicromă212, decît prin anularea 
criteriului de periodizare a acestor etape. 

Specia cu decor adîncit şi pictură bicromă, brun-închis şi alb, sau 
cu pictură tricromă, brun-închis, alb şi roş, caracteristică ceramicii bicro
me cu decor adîncit de 1'8 Truşeşti213 se întîlneşte în nivelul I Cucuteni A 
de pe "Cetăţuia" de la Cucuteni214, dar lipseşte în nivelul II şi la Hăbăşeşti. 
Noutatea apariţiei acestei specii la Cucuteni este suficientă, indiferent de 
proporţia ei, pentru a apropia nivelul I de aşezarea Truşeşti şi nivelul II 
de a~?ezarea Hăbăşeşti. Existenţa unui nivel Cucuteni 1\ în aşezarea "Dîm
bul Morii" de la Cucuteni nu poate determina caracterul "tranzitoriu" al 
nivelului I de pe "Cetăţuie", ci ambele niveluri trebuie echivalate cu 
Truşeşti, deoarece nivelul de la "Dîmbul Morii" nu poate fi echivalat 
numai pe baza ceramidi bicrome cu alb liniar, existentă şi pe "Cetăţuie" 
ci pe baza speciei cu decor adîncit şi pictură cu brun-închis existente 
în nivelul I de pe "Cetăţuie". 

Dispariţia treptată a speciilor decorative ale ceramicii cu decor 
adîncit şi pictură bicromă şi tricromă în complexele celor trei aşezări, 
Truşeşti, Hăbăşeşti, Cucuteni, determina, în cadrul acestei etape din Depre~ 
siunea Prutului, secvenţe tipologice şi cronologice, a căror realitate este 
condiţionată stratigrafic de suprapunerea celor două niveluri de la Cucu~ 
teni şi ar putea fi susţinută eventual de ritmul descreşterii proporţiei eera
micii tricrome pe fond brun, după cum ritmul creşterii proporţiei ceramicii 
tricrome pe fond alb marchează secvenţele aşezărilor din etapa corespun
zătoare în Depresiunea subcarpatică. Numărul secvenţelor poate creşte 
şi poate fi diferit în cele două regiuni. Aceste secvenţe determină în ulti
ma instanţă caracterul specific al fiecărei aşezări cucuteniene. 

In cadrul subfazei A3b, ceramica cu bandă · lată a complexului Ru
ginoasa sau cu bandă îngustă a complexului Fedeleşeni ar putea indica 
secvenţe reale, în raport cu evoluţia ceramicii tricrome din Podişul central 
moldovenesc, sau numai diferenţieri zonale, Fedeleşenii reprezentînd în 
Poarta Tg. Frumos o aşezare ca aceea de la Chetreşti. De asemenea, ce
ramica tricromă de la Fedeleşeni prezintă şi specia cu benzi roşii înguste 
şi interspaţiu alb mare215, nedocumentată în etapa finală Izvoare U2 . 

. Existenţa "etapelor de tranziţie'~, acordate complexelor ceramke 
ale fiecărei noi aşezări săpate2 16, nu poate fi necesitată de continuitatea 
evoluţiei ceramicii ~ictate cucuteniene, care este asigurată de pregnanta 
stilistică a categoriilor şi speciilor ceramice şi de imbriearea lor de la o 
etapă la alta, deţerminînd o serie continuă de secvenţe condiţionate strati
grafic şi tipologie~ dar a ·căror valoare cronologică necesită comprimarea 
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lor într-un sistem ierarhic de etape organice (fig. 1/1-'2) . Criteriile majore 
şi secundare de clasificare a complexelor ceramice şi de periodizare a eta
pelor Cucutenianului A în cele două regiuni geografice implică deopotri
vă un raport de succesiune pe orizontală a etapelor principale (2 faze) şi 

de etajare pe verticală a etapelor secundare ( 4 subfaze), la fel ca pentru 
perioadele Cucuteni AB şi B217. 

Complexul ceramic din aşezarea Toflea (Nicoreşti)218 este definit 
prin ceramica bicromă pictată de tip Ariuşd-Frumuşica, prin preponderen
ta ceramicii tricrome pe fond alb şi prin diferenţierea speci'ilor cu "alb po
zitiv" ale ceramicii tricrome pe fond alb, cu bandă îngustă ca la Chetreşti 
(fig. 12/2) sau cu bandă medie ca la Izvoare II2, determinînd o secvenţă 
succesivă aceleia de la Gura Văii din Depresiunea subcarpatică, dar tot-

. odată iniţiind orizontul creşterii proporţiei ceramicii tricrome cu bandă 
medie sau îngustă din etapa finală în Podişul central. J?atele tipologice ale 
aşezărilor din Depresiunea subcarpatică sînt reprezentate şi . repartizate 
intr e cele două aşezări, Toflea şi Chetreşti, din Podişul central. 

Puţinele date certe, pe care le însumează cercetarea practică a 
Cucutenianului A din Podişul central, indică însă că partea nordică a 
Podisului central moldovenesc participă, alături de Depresiunea subcarpa-. ' . 
ti că, la aria originară a evoluţiei ceramicii pictate · bicrome şi tricrome. 

* In concluzie, periodizarea Cucutenianului A în cercetarea actuală 
constituie un sistem amputat, cu două faze proprii, Al-A2 devenite res
pectiv A2-A3, al căror conţinut real îl formează succesiunea complexelor 
ce;ramicii tricrome pe fond brun şi pe fond alb,· şi cu o fază de raport, Al 
=, Protocucuteni, al cărei conţinut virtual urmează a fi recuperat prin 
cercetarea viitoare. 

Sistemul periodizării Cucutenianului A, faze, subfaze şi secv.enţe,

'Pste schiţat în realitatea schemelor cu stratigrafie verticală ale celor trei 
staţiuni principale, Izvoare, Ariuşd şi Cucuteni, care se completează între 
ele şi ' sînt completate cu schema stratigrafiei -orizontale a majorităţii aşe
zărilor cu un singur nivel. 

Numărul şi etapele diferite ale nivelurilor suprapuse măsoară du
rate inegale pentru cronologia relativă a celor trei staţiuni . în cuprinsul. 
Cucutenianului A (fig. 1/3). · · · 

Schema Izvoarelor cu t:r~ei niveluri discontinui, II la, II lb şi II 2 
prezintă cea mai largă repartiţie, cu nivelurile succesive II la-II lb în pri
ma etapă a orizontului cer amicii tricrome pe fond brun . (subfaza A 2a):' ciar 
cu posibilitatea extinderii nivelului II la în etapa' fit~ală a Protocucutenia
nului (faza AI finală), 'şi cu nivelul II2 distanţat în etapa a doua a orizon-
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tului ceramicii tricrome pe fond alb (subfaza A3b), încadrînd limitele ex
treme ale celor două orizonturi ale ceramicii tricrome. 

Schema Izvoarelor formează scheletul periodizării Cucutenianului 
A în întreaga arie Ariuşd-Cucuteni-Tripolie. Suprapunerea celor două 
orizonturi ale ceramicii tricrome, unul cu ceramică tricromă pe fond brun 
in nivelul Izvoare II lb, caracteristic Depresiunilor subcarpatice, şi altul cu 
ceramică tricromă pe fond alb în nivelul Izvoare II 2, caracteristic intregii 
arii cucuteniene şi tripoliene, determină cadrele celor două faze A2-A3 
(fig. 1/2). 

Nivelul Izvoare II 2, prin absenţa ceramicii bicrome, subdivide ori
zontul ceramicii tricrome pe fond alb şi marchează a doua subfază A3b. 

Nivelurile Izvoare II la-II lb, prin prezenţa şi ptoporţia mică a 
ceramicii tricrome pe fond alb in primul nivel, II la, şi prin preponderenta 
· ceramicii tricrome pe fond brun în al doilea nivel, II l.b subîmpart orizon-
tul ceramicii tricrome pe fond brun şi marchează prima ·subfază A2a. 

Nivelul Izvoare II la, prin preponderenta ceramicii bicrome şi pre
zenţa numai a ceramicii tricrome pe fond brun, ar putea marca apariţia 
ceramicii tricrome pe fond brun în etapa finală a Protocucutenianului şi 

ar fundamenta ~ubfaza finală a fazei Cucuteni Al în aria originară a evo
luţiei ceramicii pictate cucuteniene. 

In schema stratigrafică, tipologică şi cronologică a Izvoarelor se 
înseriază complexele ceramice diferenţiate în nivelul unic al aşezăriior 
orizontuiui cu ceramică tricromă pe fond brun din Depresiunile subcarpa
tke şi ale orizontului cu ceramică tricromă pe fond alb din celelalte re
giuni ale ariei Cucuteni-Tripolie. Aceste aşezări completează etapele din 
schema Izvoarelor cu etape noi, între nivelurile Izvoare II lb şi II2, sau cu 
secVE·nţe în cadrul etapelor de la Izvoare, alături de nivelurile Izvoare II la 
--II 1 b sau Izvoare U2 (fig. 1/2). 

Aşezările Frumuşica şi Calu, prin echilibrarea celor două categorii 
de ceramică tricromă în favoarea celei pe fond brun (fig. 4) şi prin pre
zenţa speciei ceramicii tricrome pe fond alb cu benzi înguste şi alb pozitiv 
(fig 12/2), determină a doua subfa~ă A2b în orizontul ceramicii tricrome 
pe fond brun. Nivelul unic Cucuteni A de la Frumuşica prezintă un com
plex ceramic unitar, care corespunde unei singure secvenţe tipologice şi 

cronologice219. . · 

Aşezările Ghelăieşti şi Gura Văii in Depresiunea subcarpatică . a 
Moldovei şi Toflea în Podişul central moldovenesc, prin prezenţa ceramidi 
bicrome de tip · Ariuşd-Frumuşica, prin echilibrarea proporţiei celor două 
categorii de ceramică tricromă în favoarea celei pe fond alb (fig. 4) Şi prin 
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specia ceramicii tricrome pe fond alb cu benzi înguste, şi alb pozitiv (fig. 
12/2-. 3), determină prima subfază A3a în orizontul ceramicii tricrome pe 
fond alb din cele două regiuni. 

Aşezările Bonţeşti şi Ciorani. prin proporţia infimă a ceramicii tri
crome pe fond alb (fig. 11/4) şi prin absenţa speciei ceramicii tricrome pe 
fond brun cu benzi înguste şi interspaţiu alb mare (fig. 12/1), marchează 
secvenţa iniţială a subfazei A2a, anterioară nivelurilor Ariuşd II şi Iz
voare II lb. 

AşezărHe Drăguşeni (Săveni), Truşeşti, Hăbăşeşti şi Cucuteni, 
prin prezenţa ceramicii bicrome cu decor canelat sau adîncit (fig. 8/4) şi 
preponderenta ceramicii tricrome pe fond alb, marchează secvenţele mul
tiple ale primei subfaze A3a in Depresiunea Prutului. 

A.şezările cu ceramică tricromă pe fond alb cu bandă lată la Rugi
noasa sau cu bandă îngustă la Fedeleşeni pot marca secventele subfazei a 
doua A3b cel puţin în zona Porţii Tg. Frumos a Depresiunii Prutului. 

Aşezarea Chetreşti, prin preponderenta speciei ceramicii tricrome 
pe fond alb cu benzi înguste şi alb pozitiv (fig. 1'2/2-3), marchează sec
venţa finală a subfazei A3b în Podişul central moldovenesc. 

Schema Ariuşdului cu şase niveluri consecutive, VII-II, cuprinde 
orizontul ceramicii tricrome pe fond brun · (faza A2), cu posibilitatea unei 
extinderi în etapa iniţială a orizontului ceramicii tricrome pe fond alb 
(subfaza A3a) (fig. 1f2-3). 

Nivelul iniţial Ariuşd VII, prin prezenţa şi proporţia mai mare a 
ceramidi rtdcrome pe fond a!lb şi prin specia ceramicii tricrome pe fond 

' 
brun cu benzi înguste şi interspaţiu aolb mare (fig. 2/10}, . marchează o sec· 
venţă posterioară acele_ia de Ia Bonţeşti, iar prin proporţia mai mare a 
ceramicii tricrome pe fond brun marchează o secvenţă anterioară aceleia 
din nivelUl Izvoarre H1 b î:n prima ettaipă (subfaza A2a) a ori~ntului eera-
micii tricrome pe fond brun (fig. 1/2-3; 4). · 

Nivelul final Ariuşd Il, prin proporţia celor două categorii ale ce
ramicii tricrome, pe fond brun şi pe fond alb, care urmează a fi stabilite, 
va putea marca secvenţa finală a complexului Ariuşd în etapa finală (sub
faza A2b) a orizontu~ui ceramicii tricrome pe fond brl!n, sau în prima eta
pă (subfaza A3a) a orizontului ceramicii tricrome pe fond alb (fig. 1/3, A'). 

Nivelurile intermediare Ariuşd VI-III marchează gradaţia tipolo
gică şi cronologică a secvenţelor corespunzătoare aşezărilor Olteni în De
presiunea Oltului sau Izvoare II lb şi Frumuşica in Depresiunea Bistriţei 
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(fig. 4) şi vor putea fixa, in funcţie de variaţia proporţiei celor două ca
tegorii de ceramică tricromă, cezura celor două etape ale orizontului ce
ramicii tricrome pe fond brun în cadrul complexului Ariuşd. 

Schema Ariuşdului constituie sistemul cel mai articulat al perio
djzării orizontului ceramicii tricrome pe fond brun din Depresiunile sub
car}Jatice . 

. Schema C~cutenilor cu două niveluri consecutive, I-'-II, este limi
tată la prima etapă a orizontului ceramicii tricrome pe fond alb şi compri
mă, tipologie şi cronologic, secvenţele ceramicii bicrome cu decor adîncit 
ale acestei etape în Depresiunea Prutului (subfaza A3a). 

Schema Cucutenilor nu constituie scheletul periodizării Cucutenianu
lui A din Depresiunea PrutuJui şi spaţiul estic tripolian. 

Reconsiderarea Ariuşdului, ca a . oricărei alte staţiuni importante, 
nu se putea face · prezumtiv decît în funcţie de datele certe, stratigrafice, 
tipoiogice şi cronologice, ale Cucutenianului A, dar aceste date sînt inad
misibil de puţine în cercetarea actuală. 

Singurele date certe, de stratigrafie şi tipologie, bazate pe complexe 
ceramice determinate strict în funcţie de complexele de habitaţie, după 
exigenţa obligatorie a metodei actuale a săpăturilor cucuteniene; sint ace~ 
lea oferite de aşezările Truşeşti şi Hăbăşeşti şi de cele trei niveluri de la 
Cucuteni, dar ele se referă la o etapă posterioară Ariuşdului şi interpreta
rea lor cronologică este defectuoasă, prin raportarea la sistemul periodi-

. zării în.vigoare. De asemenea, complexul ceramic din aşezarea Gura Văii, 
determinat în funcţie de gropi şi o singură locuinţă, a putut stabili asocie
rea ceramicii bicrome de tip Ariuşd-Izvoare-Frumuşica cu ceramica tricro-
mă pe fond brun şi pe fond alb de caracter Cucuteni A, confirmind obser
vaţiile şi cnncluziile de la Frumuşica 

Schema stratigrafică, tipologidi şi cronologică cea mai largă a Cu-
' cutenianului A, în care se include complexul Ariuşd, aparţine staţiunii 

Izvoare, dar ea se bazează pe date de caracter prezumtiv, care nu pot fi 
verificat~ decît prin noi săpături. Complexele ceramice ale c~lor trei nive
luri qucuteni A (Izvoare II 1-II 2) nu sînt determinate stratigrafic şi ti
pologie . în funcţie d~ . ~~mplexele de habitaţie220, ci în ansamblul fiecărui 
nivel, iar categoriile ce~amice asociate în aceste complexe sînt tratate tipo-: 
logic în ansamblul celor trei niv~luri221 . · 

Ne.cesitatea reconsiderării Ariuşdului era impusă, pe de o parte, 
de' importanţa stratigrafiei depunerilor Cucuteni A de la Ariuşd, iar pe 
de alta de interpretarea prezumtivă a complexului Ariuşd în cercetarea 
cu~entă,: ca o consecinţă a nepublicării integrale a săpăturilor de la AriuŞd. 
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Dar, · prin metoda meticuloasă şi observaţiile riguroase ale vechilor · săpă

turi . de la Ariuşd222, datele stratigrafice şi tipologice ·din articolele şi stu
diile publicate de Fr. Laszl6 conferă acestei reconsiderări . un caracter 
plauzibil, în acord cu datele certe şi cu punctele critice ale ~ercetării prac
tic(:' şi teoretice actuale. 

Cercetarea arheologică actuală per~ite schiţarea unui sistem al pe
riodizării Cucutenianului A, bazat pe structura complexelor ceramice, 
in funcţie de asocierea şi variaţia procentuală a categoriilor şi speciilor 
ceramice, şi pe etapele organice ale evoluţiei stilistice a ceramicii cucute
niene, deopotrivă condiţionate stratigrafic, tipologie şi cronologic. 

Reconsiderarea reală şi definitivă a staţiunilor Ariuşd şi Izvoare nu 
se va putea face decît prin reluarea săpăturilor, dar importanţa acestor sta
ţiuni capitale implică caracterul perfect şi definitiv al datelor lor strati
grafice, tipologice şi cronologice, care nu poate fi asigurat decît prin am
ploarea volumului noilor săpături, dacă nu prin epuizarea lor. 

NOTE 

1 J. NESTOR, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumanien, în BerRGK, '22, 1932, 
p. 37-8, n. 120-122, 124; M. Petrescu-Dîmboviţa, Cucuteni (MonuJmentele patriei noas
tre). Bucureşti, 1966, p. 5 urm. 

2 FR. LASZLO, Asatasok az erosdi ostelepen (1907-1912), 1, K i.\ zlemeny, în Dolg Cluj, 
5, 1914, p. 279 urm. 

3 I dem, L!::S types des vases peints d' Ariuşd (Erosd), în Dacia, I, 1924, p. 1 urm. 
4 D. Popescu, La1 fouiHes aJrcheologiqUies dans la Rep. Soc. de Roumanie, in D.acLa, N. S., 

XIV, 1970, p. 434; Z. Szekely, Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967-
1970), in Materiale, X, 1973, p. 219. 

5 FR. LASZLO, in Dacia, I, 1924, p. 4, pl. XIV. 
6 H. SCHMIDT, C111cuteni, Berlin-Lep1zig, 1932. 
7 Ibid., p. 8 

8 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, Nouvelles fouilles archeologiques a Cu.cuteni-Băiceni en 
Roumanie, in Atti del VI Congreso Intern. delle Ee. · Prelst. e Protoist., Roma 1962, II, 
Roma, 19!'5, p. 246 urm.; Idem, Evolutioa de Ja civilisation de Cucuteni a la Iumiere 
des nouvelles fouilles ar.cheologiques de Cucuteni-Băiceni, in Riv. di Se. Pre.ist., XX, 
1, 1965, p. 157 urm.; Ldem, Cucuteni, p. 15 urm. 

9 Idem, Les principaux resultats des fouilles de Truşeşti, in AŞU-Laşi, III, 1--'-2, 1957, 
p. 1 urm.; Idem, Die wcihtigsten Rrgebnisse der archaologischen Ausgrabung·en in der 
nel)litischen Siedlung von Truşeşti (1\fuldau), în PZ, XLI, 1963, p. 172 urm. · 

1a VL. DUMITRESCU, Hăbăşeşti, Bucureşti, ·1954. 
t1 R. VULPE, Problemele Neoliticului ca·rpato-ruproviaa in lumina săpăturilor de la Iz-

voare, în SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 53 urm.; Idem, Izvoare, Bucureşti, 1957. ·· 
12 GH. ŞTEFAN, Raport asupra să,păturilor de pe "Bala~rul" com. Aldeni, jud. Buzău, 

fn Rapor,t MNA 1944, p. 31 urm.; Idem, R~ort asu:pra săpăturilor şi cercetărilor arheo
Jogif:e de Ia Băieşti-Aldeni (jud. Buzău), in Raport MNA 1944, p. 74 urm.; M. Pe 

r - Studii şi comunicări 97 

' 



traşcu-Dimboviţa, Cetăţuia · de la Stoica~ti, in Macteriale, I, 1953, p. 13 urm.; N. Harţuchi 
şi 1. T. Dragomir, ,să.păturile arbeologtce de la Brăiliţa, in Materiale, III, 1957, p. 129 
urm.; N. Harţuohi, Săpăturile arheologice de la BrăiJiţa; in Materiale, V, 1959, P. 221 
urm.; E. ColllŞa, Unele probleme ale· aspectului cultural Aldeni· Il, mn SCIV, XIY, · l, 
1963, p. 7 urm.; I. T. D~omir, S~pălturile arheologice de la Lar~u. in Materiale VI 
1959, p. 499 urm.; Idem, Contribuţii la cunoaşterea aspectului cultuial Stokani.:Aideni 
(Săpăturile de la Lişcoteaaca, jud. Brăila, şi Băneasa, jud. Galaţi), fn Danubius, II-UI, 
1969, p. 45 urm.; A. Niţu, Vase antropomorfe ale ceramicii Stoicani-Aldeni din S. Mol
do,·ei, in Cerc. Is1., II, 1971, p, 77 urm. 

13 FH. LASZLO, 1n Dacia, 1, 1924, p. 8-9, pl. Il/10 şi XIV/B10-U. 
14 Ibid., pl. XIVJB4, 10-11. 
15 Jbid., p. 8-9, 11-2, pl. iJ.I/15 şi IVJB·l5 şi C1~19. 
16 Ibid., p. 8-9, pl. IIJ7 op./IV/B 5-7. 

17 Ibid., p. 8-9, 11-2, pl. II/15 şi IV/'16; iXJIV/R15 şi C16-19; Idem, Haromszek vârme
gyei praemykenaei jellegU tele1pek, în Dol,gCJuj, 2, 1911, p. 201, 252--53, f\Lg. 30-31; 
Idem, Festett edenyek az Erosdi es Oltszemi telepekrol, tn A:€, XXXJ.I, 1, 1912, p. 62, 
pl. IJl. . . 

18 Idem, în Dacia, I, 1924, p. 15, pl. VH/3 şi XIV JF3--4. 
19 Ibid., p. 10, 12, pl. IVJ9 şi XIVJC.9. 

20 Ibid., p, 9, pl. IIJ3 şi XIVJB3; Idem, în AE XXXII, l, 1912, p. 65, pl. I.Uf8. 
21 Idem, .in Dacia, [, 1924, p. 5, pl. IJ5 şi X•IVfA5. 
22 Ide.m, în Do1gCluj, 2, 1911, p. 255, fi.g. 71-72. 
23 Ibid., p. 254, f.ig 41; Idem, în AE, XXXII, 1, 1912, p. 64, pl. IllfN; Idem, 1n Dacia, I, 

1924, p. 15-6, pl. Vllj.1; XJ.V/F1; (trecut gr.e.şit în nivelul V). 
24 VL. DUMITRESCU, La station prehistorique de Bonţeşti, in Dacia, IIJ-IV, 1927-1932, 

P. 107, fig. 17/14 şi pl. IIJ9. 
25 R. VULPE, Şantierul Poi·aoo, în SCIV, III, 1952, p. 211 (sondaj A. Ni·ţu ,in 195·1). 
25 Cf. H. SCHMIDT, o,p. cit., p. 107. 
27 R. VULPE, Izvoare, p. 37, 204 (concepţia "fondului brun" sau "alb" este invemă faţă 

de definiţia lui H. S:chmidt conformă cu camc.terul eera-micii ban:date). 
28 C. MATASA, Frumuşioa, Bucur·eştd, 1946, p. 50 urm. 
29 R. VULPE, Les fouilles de Calu, în Dacia, VII-VIII, 1937~.1940, p. 28. 
30 A. NIŢU, ŞT. CUCOŞ si D. MONAH, Ghelăieşti (Piatra Neamţ) 1, în Memantiq,. 1:11, 

1!J71, !P. 36 urm. 
31 A. NIŢU, C. BUZDUGAN şi C. EMINOVICI, Descoperirile arheologice de Ia Gura 

Văii (Munil!iPiul Gb. Gbeorgbiu-Dej), •În Carpica, IV, 1971, p. 57. 
32 FR. LASZLO, in Dacia, I, 1924, pl. XIV. 
33 Ibid., pl. II/13-14 şi XIVJB13-14. 
~~ C. MATASA, op. cit., p. 53 umn., pl. Bf3, 5. 
35 A. NIŢU, C. BUZDUGAN şi C. EMINOVI·CI, in Carpka, IV, 1971, p. 39 urrn.; 69 urm. 
36 C. MATASA, op. cit., p. 113, pl. XXXI/197. 
37 Ibid., p. 117, pl. XXXII/225. 
38 VL. DUMITRiESCU, ~n Dacia, III-IV, 1927-.1932, p. 109, fig. 19. 
37 R. VULPE, Izvoare, p. · 125; :llig. 90-91J1; 95/1; C. Matasă, o.p. cit., p. 115 urm., pl. 

XXVIII/219 ........ 221; XXXII/218; A. N~ţu, C. Buzdug>an şi C. Eminovici, în Carpica, IV, 
1971. ,p_ 45 urm., fi.g. 15./1.; fig. 16/3. 

40 C. MATASA, op. cit., p .118, vigneta de la p. 93. 
41 Ibid.;• p. 112, pl. XXXI/197. 
4~ FR. LASZLO, .în UolgCluj, 2, 1911, p. 196, 251, fig. 23. 
43 R. VULPE, Izvoare, p . .122, fig. 88/3-5; C. Maltasă, op. cit., p. 112, pl. XXVI/188. 
44 FR. LASZLO, în DolgiOluj, 2, 1911, p. 209, 249, fig. 60; R. Vulpe, Izvoare, p. 144, 1'48, 

fig. •119J2; 126/2. ' 
45 A. CRIŞMARU, Contributie la cunoaşterea Neoliti·cului din îm.pr.ejudmile Săvenilor 

(jud.· Botoşani). in SCIV, 21, 2, 1970, p. 275, tig. 6f2, 5-6; 7/1; 3---5. 
4; R. VULPE, Izvoare, ,p. 133, lfig. 105/1; Idem, tn .Da:cia, VII-VIII, 1937-1940, p. 25, fig. 9/1. 
47 FR. LASZLO, în DolgCJuj, 2, 1911, p. 198, 216, 244, fig. 24--26, 69. 

98 



48 Il. VULPE, Izvoare; p. 133, 144, fig. 101; 103;_ 121f2; 130/1; C. MATlASA,· op. ci_t., p. 119, 
pl. XXVIII/234; A. Nl'fU, C. BUZDUGAN ş1 C. EMINOVICI, 1n Carpica IV 1971 p 
41, 5'3,. fig. 15/4; 16/1. . 1 1 

, • 

49 R. VULPE, Izvoare, p. 206. 
50 C. MATASA, op. cit., p. 53, 90. 
51 R: VULPE, Izvoare, p. 120, 155. 
52 Ibid., •P. 37, 204. 
53 lbid., p. 37, 204, 207. 

54 VL, DUMITRESCU, în Dacia, III-IV, 1927-1932, fig. 17/3, 9, 11-12; 18; pl. I/1-3; 
II/1~8; III/1-5. 

55 Ibid., pl. Hf9. 
56 R. VULPE, Izvoare, p. 12, 36, 155; 157, 206, 343. 
~~ Idem, in SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 57, 67, fig. 9/1----J. 

ss Id em, Izvoare p. 34, 340 
o9 Ihid.; p. 12, 207, 344. 
60 C. CIHODARU, Staţiunea eneolitică de la Rafaila in · Anuarul Liceului de băieţi Vas

Iui;·'V:aslui, 1934, p. 14-5, fig. 5. 
61 M. FLOREIS·CU şi V. CAPITANU, Cerce•tări de supraflaţă în judeţul Bacău, în AM, VI, 

1969, fig. 4/2. 
62 Explorarea unei gropi •tăriarte de amenajarea unui drum in 1969 (M. Dli.nu). Materialul 

la Sem. de Ist. veche de l•a Univ. din l~i. .Ceraand1ca •cuprinde in proporţie -covirşito3re 
specia tricromă cu benzi inguste şi alb pozitiv şi o proporţie infimă de ceramică tri
cromă pe fcmd alb cu benzi de lăţime medie. Ca şi la Fedeleşeni, unele vase prezintă 
în inter ior pidură bicromă cu liinH n egre p e fond ail.b. 

63 C. MATASA, op. cit., p . 53, pl. XX/179; R. VULPE, tn Dacia, Vli-VIll, 1937-1940, 
p. 29, fig. 16/4. 

64 A. NIŢU, C. BUZDUGAN şi C. EMINOVICI, în Carpioa, IV, 1971, p. 57 u:rm. fi-g. 14/4,6. 
65 R. VULPE, in Da.c,ta, VIIT-VJ:Il, 1937-1940, · p. 29, f.ig. 11/1-2; Ldem I7.Voar.e, p. 158, 

lllt\ 204, fjg. 139/1; 172/; 177/1. 
s6 H. DUMITRESCU, La station pn?historique de Ruginoasa, in Dacia, III-IV, 1927-

1932, p . 79, iPl. I/1. 
n 1. NESTOR, S·tand, pl. 2j3. 
68 H . SCIIMIDT, op. cit., p. 14 (Malg-rund). 
69 A. NIŢU, A .. şezarea cu ceramică de factură precucuteniană de la Tg. Negreşti, în · saş

Ia.şi, VI 1 :-2 1955, p . 4, 6, 24, 26 {"fond d e culoare .albă") ; S. MARiiNlES-CU-BIUCU, Son
dajul ' de la Tîrpeşti, in Materiale, VllJ:ii, 1962, p. 240, fig. 6/1-2 {pictură cu "aLb pe 
lustrul ·cenuşiu Slau negru" al ceramidi Preououteni III). 

70 A. NIŢU, Funcţia culorii albe în pictura ceramicii cucuteniene, în Carpica, 1973 (la 
tipar). 

71 H. SCHMID.T, op. cit., p. 72, 85 1Weisskeramik). 
72 Ibid., p . 108 
73 lbid., p. 79. 
74 Ibid., p. 107. 
75 Ibi:d., p. 82 (.cu deosebire decorul alveolat, Tupfenelement). 
76 lbid., iP. 82. 
77 Ibid;, · p . 24, 82. 
78 Ibid., p. 72-3. 
79 R. VULPE, -in ISOIV, VII, 1-2, 1956, p. 73, 78, fig. 1; Idem, Izvoare, p . 207, 343. 
so '1'. S. PASSEK, Periodizacija tripol'skich poselenii (MlA, 10), MoscDv•a-Leningrad, 1949, 

P. 28 urm. 
81 II. DUMITRESCU, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 75, fig. 16j6. 
52 B. VULPE, Civilisation precucutenienne recemment decouverte ii Izvoare, en Molda

vie, in ESA, XI, 1937 p. 134 urm.; Idem, Izvoare, p .. 34-5. 
S3 Idem, in SOIV, VIII, 1-2, 1956, p . 59, fig. 1; Itdem, Izvoare, p. 112-13; T. S. Passek, 

Rannezemledel 'ceskie (tripol'skie) plemena Podnestrov'ja (MIA, 84), Mos-cova, 1961, 
fig. 52. 

,. 99 

• 

; o ~ ' 



84 T. S. PASSEK, în TeLisy dokladov na sessii otdelenija istoricesldch nauk 1956 goda 
(Akad. ·Nauk SSSR), Moscova,.1957, p. 25-{). A·ceastă poziţie a Liniarului f,aţă de as
pedul Sarg.a Jija în aria pr·ecucuteniană este echiv1alentă cu a~ceea de la Sudiţi' (Bu-
zău) fa·ţă de f.a~a Vidra î:n a•ia B-oioo (V. T.e.odo·res,ou, Date preliminare privind cultu. 
ra cu ceramică liniară din teritoriul de Ia sud de Carpaţi al României~ în SCIV 17 
2, 1966, p. 226), indiferent de diferen~a ti.pologică şi distanţa cronoLogică dintre 'ori~ 
zontul lin'i.ar si faz-ele Precucuteni II sau Boian-Vddra în . a1ceste două as;ezări. In 

. schimb, nivel~l .liniar de la Traian-Dealul Fintinilor (H. şi Vl. IDumitr.esc.u, .în SCIV, 
VI, 3-4, 1955, p. 462 urm.; Materiale, VIJI, 1962, p. 252 urm.) şi e.oela de la Tîrpeşti 

(S. Marinescu-Bîlou, în SCIV, 19, 3, 1968, p. 399--400), suprapuse de niveluri Pr·ecucu
teni III, arată că ·ele constituiau mediul local, în oare a pătruns .aspectul Zăneşti de 
la Tr·aian-Dealul Viei. 

85 1. NESTOR, Cultura ceramicii liniare în Moldova (pe baza săpăturilor arheologice de 
Ia Glăvăneştii Vechi-Iaşi), în S!CIV, II, 2, 1951, p. 17-26. 

85 A. NIŢU, SCŞ-Iaşi, VI, 1-2, 1955, p. 26 (posibilitatea stratificării rtipologi~e şi cro
nologice a complexelor ceramicii precucuteniene); E. COMŞA, Stadiul cercetărilor cu 
privire Ia faza Giuleşti a culturii Boian, în SCIV, VIU, 1-4, 1957, p. 45-6 (trei faze 
culturale, Giuleşti = Zăneşti aparţinînd fazei Boian ... Giuleşti finale, Larga . JijLa = 
Izvoare I 1 intermediară între fazele Boian-Giuleşti şi Boian-Vid.ra, Izvoare = Izvoa
r.e I 2 constdtuind f,aza Pr·ecucuteni); R. VULPE în .SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 61, 77, 81, 
fig. 1 (două straturi culturale .cu POISibilit,atea unei filiaţii, Izvoare I 1 = cultura 
Boian-.Giuleşti şi Izvoare I 2 = cultura TripoUe ,A); H. DUMITRESCU, Contribuţii Ia 
problema originii culturii Precucuteni, în S.CIV, VII.!, 1-4, 1957, p. 55, 68 (două faze, 
Zăneşti = Izvoare I 1 şi ·Traian = Izv.oare I 2); VL. DUMITRESCU, Originea şi evo
luţia culturii Cucuteni-Tripolie, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 53 urm. (trei faze eponime 
ale unei ·culturi unice, ·Pre<cucute<ni I-Traian-Dea1ul Viei sau Zăneşti. Pre,cucuten.U II
Larga Jijia corespunzătoare nivelului Izvoare I 1 şi Precucuteni III-Traian-Dealul 
Fîntînilor c-orespunzătoare nivelului Izv,o.are I 2). 

87 H. DUMITRESCU, î,n SCIV, VIII, - 14, 1957, p. 69. 
88 VL. DUMITRESCU, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 55, 57. 
89 Z. SZEKELY, Cnntribuţii Ia cunoaşterea culturii Boian în Sud-Estul TransilYaniei, in 

Memantiq, II, 1970, p·. 19- 23, fig. 1/2, 4: 2/3 5; 3/7. 
f!O GH. ŞTEFAN şi E. COMŞA, Săpăturile arheologice de Ia Aldeni, în Materi:ale, III, 

1957, p. 101, fig. 5. Pătrunderea cer.amicii Boian în mediul ceramicii liniare cu capete 
de note din SE Transilvaniei s-a produs chiar de la nivelul fazei Boian-Bolintineanu, · 
ca la Hărman-Groapa Banului (Braşov) (A. D. Alexandrescu, I. Pop şi M. Marcu, 
Raport asupra săpăturilor de Ia Hărman, jud. Braşov (1961-1970); in Materiale, X, 
1973, p. 242. 

91 Z. SZEKELY, Contribuţii la studiul culturii Precucuteni în valea Oltului, in Culegere 
de Studii şi Cercetări, I, 1967, p. 75, fig. 7. 

92 GJI. BICHIR, Săpăturile de la Mîndrişca, in 1\/Lateriale, VIII, 1962, P. 291 urm.; IX, 1970, 
p. 113, urm., fig. 1. Complexul ·ceramic.ii de la MîDJdrişc,a se omo1oghează ·cu acela din 
primul nivel precucutenian de la Tirpeşti (S. Marinescu, in SCIV, 19, 3, 1968, p. 396, 
407) şi amîndouă trebuie echivalat~ cu nivelul Izvoare I 2 în Pl'lima etapă a fazei 
Precucuteni III, ,iar al doilea nivel de la Tîrpeşti echivalat cu acela de la Traian
Dealul Fîntînilor şi de la Andrieşeni (A. C. Florescu, Săpăturile de la Andrieşeni 
(Iaşi), în Materiale, VI, 1959, p. 123). 

93 H. DuMITRESCU, în SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 65- 6, rig. 3; M. Roska, Die Sarnmlung 
ZsO.fia von Torma (Erdelyi Tudomăny<Os Intezet), Cluj, 1941, pl. CXV. 

94 i. PAVL, Aşezmea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei) jud. A,Jba, ·În Stud. şi 

Comunic., Arh.-Ist., 14, 1969, p. 47 urm., pl. III. 
95 Săpături, I. Paul în 1972. Muzeul Brukenthal. 
96 E. COMŞA, Cultura Boian în Transilvania, ln SCIV, 16, 4, 1965, p. 645. 
97 Ibid., p. 629 urm., fig. 2. 
98 1. NESTOR, Raport asupra activităţii şantierului Leţ, în Materiale, III, 1957, p. 61-A. 
99 E. COMŞA, în SCIV, 16, 4, 1965, p. 641, fig. 5f17; 7/11-12. 

100 

• 



1no 1. 'PAUL, :Aşezarea ·neolitică tirzie de la "Poiana în Pisc", in Materdale, VII, 1961, p. 
111, fig. 5/2. . . . 

100a N; VLASSA, Cultura ceramicii liniare în Transilvania, ln SCIV, 10, 2, 1959, ip. 239, 
242. Elementele liniare. ale complexului Turdaş sint însă mai numeroase si comportă 
nv numai motive, ci şi aspecte decorative, deoarece, în afară de frag,rrienteie atribuite 
cer amicii linilare vechi, trebuie luate în consi~eraţie elementele ·prelucrat~ pe c.era
mica T1urdaş. Complexul Turdaş a putut însă intilni pe valea · Muresului ceramica 
liniară Alfold, pătrunsă chiar anterior, după cum indică fragmentul găsit în nivelul 
inferior de la Turdaş. 

101 II. DUMITRESCU, .în SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 65. 
102 I. PA t :L, în Materiale, VII, 1961, p. 116, fig. 6/5, 10; VIII, 1962, p. 194, fig. 9/2, 6-8. 
103 JJ. DUMITRESCU, în SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 63. 
104 lbid., p . 63-4. 
105 M, ROSKA, op. cit., pl. XCIIIJ2. 
106 R. VULPE, Izvoare, p. 56, fig. 35J3. 
107 M. ROSKA, op. cit., pl. LXXX/7-.S; CXXXIV/40; CX!XXV/1, 8. 
106 C. MATASA, Aşezarea neolitică de pe Dealul Viei - satul Traian, ·com. Zăneşti, in 

SCIV, V, 1-2, 1954, p. 55 urm., pl. I/6-7. 
109 Ibid., p . IIJ12; R. Vul.pe, Izvoare, ·P. 68, fig. 36/4; M. Rosk:a, ~p. cit., pl. CXI/6; 

CXXXI/29. 
110 M. ROSKA, op. cit., pL CXXXI/32-46; CXXXIIJ3,î5; CXXXV/33-34; CXXXVIJ7. 
111 C. MATASA, în SCIV, V, 1-2, 1954, pl. I/1, 3; IIJ4; R. Vulpe, Izvoare, p. 59, 88, 93-4, 

fig. 22; 53J7; 66/4. 
112 M. ROSKA, op. 'Cit., pl. LXXXVI/5. 
1E R. CULPE, Izvoare, p. 68, fig. 36f3; 38; A. Ni.ţu, in SCŞ-I:aşi, VI, 1-2, 1955, p. 7-8, fig. 1, 3. 
114 M .ROSKA, o.p. cit., pl. CXVII/6, CXVIII/1, 14- 21; R. Vulpe, Izvoare, p. 79, fig. 48. 
115 l'H. ROSKA, op. cit., pl. CXVIIJl-2. . 
116 Ibid., pl. LXXXIV/12. 
117 Ibid., pl. CXIII/17; CXVII/15. 
118 R. VULPE, Izvoare, p. 342. 
m E. COMŞA, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 8-9, fig. 1. 
1?0 GH. ŞTEFAN, în Raport MNA 1944, p. 32, 75. 
121 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, in Materiale, I, 1953, p. 145, 149-52. 
122 Ibid., p. 148-50. 
123 F. COM:jA, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 10, 23. 
124 Ihid., p. 18, 24, tabel p. 25. 
125 VL. DUMITRESCU, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 62 şi n. 3-4. 
126 Ibid., p .61, 63-4, 67. 
127 D. BERCIU, Contribuţii la problemele Neoliticului in România in lumina noilor cerce

tări, Bucureşti, 1961, p. 66, 413-14, fig. 189/6; 256-257. 
128 P. ROMAN, Cer.amica precucutenianli din arta culturilor Boian-Gumelniţa şi semni

ficaţia ei, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 41 urm., 45, fig. 2/1-4, 6-19. 
129 Ibid., p. 44-5, 47, fig. 2/5. 
130 M. PETRESCU-DIMBOVITA, Nouvelles donnees concernant le Neolithique carpatho

balkanique, tn Balcania, VIII, 1955, p. 213; Id~m, în Materiale, I, 1953, p. 152. 
131 H. DUMITRESCU, in SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 53; VIII, 1-4; 1957, p. t'9; R. Vulpe~ 

Izvo,are, p. 36 n. 4. Situaţia se repetă la Tirpeşti, cu fragmente "gumelniţene" (S·tot
cani-Alden[) in nivelul superior Precucuteni UI (S. Marinescu-Bilcu, în SCIV, 19, 3, 
1068, p. 407). 

132 Sondajul practicat in marginea aşezării, Ia punctul "Ariniş", imediat deasupra micului 
iaz, unde depunerile sînt subţiate şi străpunse de gropile unui cimitir feudal. 

133 VL. DUMITRESCU, in Dacia, III-IV, 1927-1932, pl. IIJ9; III/4. 
134 Ibid., p. 104-106, fig. 8/1; 14/1-3. 
135 Ibid., fdg. 16/2. 
136 N. HARŢUCHI şi I. T. DRAGOMIR, în Materiale, III, 1957, p. 132, 143, fig. 2; N. Har

ţuchi, in Materiale, V, 1959, p. 224. 

101 



137 N. HARŢUCJII şi 1. T~ DRAGOMIR, iJn Materiale, III, 1957, p. 132, 143, lfli.g. 8-9/1~; 
12f3; N. Harţuchi, ~n MaJteriale, V, 1959, p. 224, 226, fig. 1/5; 5. · 

13a E. COMŞA, irt :SCIV, XIV, 1; 1963;1 p; 24, fără precizarea ·caracterulutl ceramiciJi. .trlerome 
in raport ·CU aceea de •la Stokmi şi BrăiLtţa. 

139 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Matertale, I, 1953, p,. 94, :148, fig. 33{9. , 
141;1 P, ROMAN, în SCIV, lXIV; 1, 1963; p. 33 urm., fig. · 1. 
141 lbid., p. •47 şi ·n. 2; E, ~OMŞA, in .SCIV, XIV, 1, 1963, p. 24. 
142 VL. DUMITRESCU, Considerations et· donnees nouvelles sur le probleme du sya

chronisme des civilisati.ons de Cucu:teni et de Gumelni~a. in Dacia, N .S., VIU, 1964, 
p. 59--60, f.ig. 1 (vas pirdform tricrom pe fond brun) . şi 2 (pahar pe fond alb).;. Idem, 
New Discoveries at Gumelnitz.a, in Arohaeology, 19, 3, 1966, p. 171-72, fig. 2~24. 

m 1. T. DRAGOMIR, Săpături arheologice la Tg. Bereştl, in Danubius, 1,· 1967, p, 41, 48, 
fig. 4f1 , 7; 5/6-7, 9-10 (ceramică tricromă pe fond .alb cu bandă îngustă); 5/8 (cera
mică tl'licromă pe !fund alb •CU bandă medie); 5/11-2 (ceramică tricromă pe fond brun 
cu motivul "tablei de ~?ah" de ti\P Bonţeştl.). Tehnica cu "alb po~:tliv" a deoorului tri
crom cu bandă ingus·tă nu es·te specificată. De asemenea, nedeterminarea proporţie.i 
categoriilor ceramicii 1ricrome pe "fond alb" şi pe "fond brun", oa şi nemenţion.areoa 
ceramicii biicrome, nu permit fixarea secvenţei aşezăriti ~,Bizanu" în ·cadrul ,fazelor 
Cucuteni A 2 - A 3. 

w Ibid., p. 46 şi n. 11. 
145 A. NIŢU, ŞT. CUCOŞ şi D. MONAH, in Memantiq, III, 1971, p. 34, :fig. -12/5; 13/1-2; 

A. NIŢU, C. BUZDUGAN şi C. EMINOVI.CI, în .CarPica, IV, 1971, p. 37, rfig. 12/2; A. 
NIŢU, ~n Cerc. Is1. II, 1971, p. 86, ftg. 3/1; N. HARŢUCHI, în Materiale, V, 1959, p. 224, 
fig. 7f1; VL. DUMITRESCU, în Archaeology, 19, 3, 1966, p. 167, tig. 4; Idem Arta neo
Ji.tică în Româltia, Bucureşti, 1968, p. 101, :fig. 21. 

146 VL. DUMITRESCU, în SCIV, XIV, 1, 1963, p, 62-3. 
147 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Materiale, I, 1953, p. 75, fig. 35/4; D, BERCIU, op. cit., 

p. 437, fig. 203f2; 215/4. 
148 D. BERCIU, op. cit., fig. 203/2; 224/1. 
149 R. VULPE, Izvoare, fig. 27/7. 
15a F. SCHACHERMEYER, Die altesten Kultu.ren Griechenl·ands, Stulttgart, 1955, p. 124 

(Wirbelschema). 
151 G. GEORGIEV, în L'Europe a la fin de l'âge de la pierre, Praga, 1961, pl. XV/13 c; H. 

V AJSOVA, Stand der Jungsteinzeitforschung in lJu.lgarien, în Sl.ar•ch, •XIV, 1, 1966, 
fig. 3/18; ·13/2. 

152 C. MATI\SA, Frumuşica, p. 102, 115, pl. XXIV/137; XXXI/216. 
153 D. BERCIU, op. cit., p. 432-33, fig. 211/4; 224; 268. 
154 H. VAJSOVA, op. cit., p. 17, 19, fig. 7. 
155 VL. DUMITRESCU, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 62. 
15o M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Materiale, I, 1953, p. 86, fig. 33/ 1, 5; D. BERCIU, O'P· 

cit., p. 440, fig. 218/2. 
157 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Materti.ale, I , 1953, fig. 32{1, 3-5, 11; D. BERCIU, OP. 

cit., fig. 227/1, 5; 228/8. 
158 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Materiale, I, 1953, p. 94. 
159 lbid., p. 74, fig. 31/2. 
160 E. COMŞA, •În SCIV, XIV, I. 1963, fig. 5/1. 
161 1. T. DRAGOMIR, în Danubius" II-III, 1969, p. 55, fig. 16/3; 17. 
,62 H. DUMITRESCU, Şantierul Traian, în Materiale, I.II, 1957, p. 124, fig. 4/1; R. VULPE, 

Izvoare, p. 68, fig. 32/1. 
~63 M. PETRESCU-DIMBOVITA, in Matel'liale, I, 1953, fig. 23/16. 
164 R. VULPE, Izvoare, p. 123 urm., fig. 89/2. 
165 A. NIŢU, Reprezentările zoomorfe pe ceramica neo-eneolitÎică oarpato-dunăreană, In 

AM, VII, 1972, p. 36-7, fig. 20/3-4. 
166 1. T. DRAGOMIR, Aspectul cuUural Stoicani-A~deni, consideraţii asupra ceramicii, tn 

Dar.ubius, IV, 1970, p. 35, fig. 8f8. 
167 A. NIŢU, Cercetă·ri ar:heologice în valea Ji}iei şi Bab:luiului, î.n SCIV, III, 1952, p, 42, 

fig. 9/4. 

102 



168 'f. S: PASSEK, RannezemJedel'ceskie (tripol'skie) plemena Podnestr.ov'ja, p. 197, fig. 54/1. 
169 Ibi(l., p. 77, fig. 17/4-5; 18/1. 
170 R. VULPE, Siipăturile de la Poieneşti din 1949, tn Materiale, I, 1953, ·p. ·271, Dig~ 47/1; 

VL. DUMITRESCU, Hăbăşeşti, p. 431, pl. CXIII/4. 
171 A. NIŢU, în Cerc. Ist., II, 1971, p. 80, fig. 5; 6/1, 4; 11/1-3 . . 
112 Ibid., p. 81 urm., fig. 7-10; 12/1. 
173 Descoperiri recente, în urma un:or lucrări de interes obştesc, la Izvoare. Muzeul din 

P.iatra :Neamţ. 
174 R. VULPE, Izvoare, p. 142, fig. 115/1. 
m M> PETRESCU-DIMBOVITA, in Materiale, I, 1953, fig. 33/4, 7. 
176 H. DUMITRESCU, Şantierul arheologic Traian, in Materiale, V, 1959, p. 197, fig. 6/2. 
177 1. T. DRAGOMIR, în Danubius, IV, 1970, p. 84, fig. 20/10. , -
178 R. VUL.PE, Izvoare, p, 133, fig. 105/1; Idem, in Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 26, fig. 9/1. 
179 A. CRIŞMARU, în SCIV, 21, 2, 1970, fig. 6/2, 5-6; 7fl, 3--5. 
180 FR. LASZLO, în Dolg Cluj, 2, 1911, p . 249, fig . 60. 
181 B. BERCIU, op. cit., p. 440, fig. 222/1â 223/2. 
182 Ibid, fig. 238/16, 26. 
183 C. MATASA, în SCIV, V, 1-2, 1954, pl. II/2. 
184 D. BER1CIU, op. ci:t., p. 444, fig. 233. 
1s:: H. V AJSOV A, op. cit., fig. 10i32. 
186 FR.. LASZLO, în Dolg Cluj, 2, 1911, fig. 50. 
187 C. MATA SA, Frumuşica, pl. XXXII, 209 b, 223, 225. 
11!6 Ibid., p. 115-16, pl.XXVIII/219-221; R. VULPE, Izvoare, p. 125, fig. 90; 95/1 ; A. NIŢU, 

C. BUZDUGAN şi C. EMINOVICI, în Carpica, IV, 1971, p, 45 urm., fig. 15/1; 1~/3. 
189 1. T. DRAGOMIR, în Danubius. IV, 1970, fig. 20/2, La Tangîru, în faza Gumelniţa A 1, 

există un s.ingur castron acoperit pe toată suprafaţa cu ":flondul de culoare aJbă" pe-;te 
decorul inciza.t si prevăzut de asemenea cu ozonă "decoratJivă a fundului" cu caneluri 
orizontale (D. B~rdu, op. cit, p. 440, fig. 207/5), adică două elemente •de transmisiune 
de pe ceramica Stoicani-Alderui la nivelul fazei gumelniţene •contemPorane. 

190 D. BERCIU, op. cit. ,fig. 222/2. . 
191 Ibid., p. 69; R. VULPE, Izvoare, p. 113. 
192 S. N. BIBIKOV, Rannetripol' skoe poselenie Luka-Vrubleveckaja na Dnestre (MIA, 38), 

Moscova-Leningrad, 1953. 
193 R. VULPE, Săpăturile arheologice de ta Izvoare, jud. Neamţ, în Studii, II, 1, 1949, 

p . 127- -28. 
194 Idem, Izvoare, p, 12, 34, 37, 343. 
195 Ibid., p. 343 n. 4. 
19:1 Ibid., p. 340, 342, 344. 
197 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Materiale, I, 1953, p. 14, 17, 144; E. COMŞA, [n SCIV 

XIV, 1, 1963, p. 10. 
198 M . PF.TRESCU-DI•MBOVIŢA, în Mater.iale , I, 1953, p. 22-3. 
1?9 GH. ŞTEFAN şi E. COMŞA, in Materiale, III, 1957, p, 94, fig. 2. 
200 I. T. DRAGOl\'IIR, in ·~anubius, IV, 1970, p. 32. 
201 VL. DUMITRESCU, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 69, 73-4. 
202 M. PETRESCU-DIMBOVIŢA, în Riv. di Se. Preist., XX, 1, 1965, p. 1.66; ildem, Cucu-

teni, p. 16, 24. .. 
20; VL. DUMITRESCU, L·a .civilisation de Cucuteni, în Ber ROB, 9, 1959, p , 11 ; Idem, în 

SCIV, XIV, l, 1963, p. 60. 68-9. 
204 Idem, în SCIV, XIV, 1, 1963, p. 69. 
2o; Ibid., p . 73. 
206 C. •MATASA, Frumuşica, p. 66, fig. 23. 
207 VL. DUMITRESCU, în SCIV, XIV, 1. 1963, p. 72. 
208 Idem, în SCIV, XIV, 2, 1963, p . 288-89. 
209 Vase cu decor adincit şi canelat acoperit cu fond de culoare albă sau ·cruţat pe fond 

brun-ro.ş cu culoare albă, d escoperite in .săpăturile recente de la Cucuteni. 
210 H. SCHl\ILDT, op. cit., p. 22, pl. tlitlului Nr. 1. 
211 M. PETUESCU-DIMBOVIŢA, în Riv. di Se. Preist., XX, 1, 1965, p. 166. 

103 



212 VL. DUMITRESCU, Inca o data C 14 pentru cultura Cucuteni, in'Carpic.a, 1972, p. 80. 
213 M. PETRESCU-DIMBOVI'fA, in SCIV, V, 1-2, 1954, p. 13, pl. II; :Idem, lin PZ, XLI. 

1963, p. 179, fig. 7. . 
2.14 Idem, Cucuteni, p. 24. 
215 1. NESTOR, Stand, pl. 2/3. 
216 1. T. DRAGOMIR, ,tn Danubius, 1,.1967, p. 44-5. 
217 A. NI'fU, Reconsiderarea· Frumu~icai, in AM, VIII (la tipar). 
218 Sapaturi M. Florescu cu Muzeul ddn Tecuci în 1970. Materi.alul la Muzeul ddn Tecuci. 
21? A!?ezarea Tîrpe11ti (Tg. Neamt), prin proportia ceramicii tricrome cu benzi ro~?ii inguste 

~i in.ter<s;pa.~Lu alJb mare (S. Mar.iJn:e.sCIU-iBî1CJU, în SCIV, 19, 3, 1968,, 41~14. fig. 11/2), 
apai"tine evident aceluia~?i orizont, dar din cauza neprecizarii proportfei categoriil0r 
ceramicii tricrome pe fond brun !?i pe fond alb nu se poate preciza secven~a acestei 
a!=_iezari fatâ de Izvoare ~i l'rumu!?ica. 

?20 R. VULPE, Izvoare, p. 37. 
221 Ibid., p. 120, 155. 
222 FR. LASZLO, in Dacia, I, 1924, p, 1; H. Schmddt, op, cit., p. 117. 

Re considération d' Ariu,d 

R~SUM~ 

La station d'Ariu~d, la première des stations cucuténiennes de Rou
manie fouillée par Fr. Laszl6 (1907-1913), en précédant même les fouilles 
de H. Schmidt à Cucuteni (1909-1910), et en même temps la plus métho
diquement fouillée de toutes les stations cucuténiennes avant la dernière 
guerre mondiale, a gardé sa renommée acquise . du premier abord et son 

importance se fit ~entir avec acuité aux différents moments de la 
recherche arhéologique. 

La fin prématurée de Fr. Laszl6 a privé son activité scientifique de 
la monographie définitive sur l'Ariu~d, mais toutefois lui a laissé le délai 

pour élaborer préalablement ses deux études synthétiques : l'une sur la 
stratigraphie de la station, en déterminant six niveaux (VII-II), dont trois 
,niveaux à habitations", et l'autre sur les formes de la céramique, ac

compagnée d'une table finale de la répartition des formes par niveaux. 
C'est bien cette tqble des formes qui permet aussi à reconnaître et 

à établir la répartition des catégories et des espèces ·céramiques dans les 
niveaux limites, VIle et ne, et dans les niveaux intermédiaires VI-III, ré
sumés es moyenne par le niveau IV (fig. 2). Ainsi, les catégories de la 

céramique, trichrome, à ,fond brun" (fig. 2/10) et à ,fond blanc" (fig. 
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2i12-' ' 1J), apparaiss~nt dès .le niv~a!u inférieur Ariu~d VII et fixent le com
mencerr{erit du complexe . A~iu~d 'stritement dans le cadre de' la période 
Cucuteni A (fig. 1/1-3). 

' . 
La retotalisation de table finale des formes représentatives des 

catégories céramiq~~'S, par rapport au nombre des exemplaires de chaque 
forme dâns l'ensemble de chaque catégorie pour chacun des niveaux, per
met de trouver des valeurs symboliques pour la variation de la proportion 
des catégories de la céramiques bichrome et trichrome dans la succession 
des niveaux (fig. 3). La définition des complexes céramiques des niveaux 
superposés à Ariu~d, par l'association de l<;~ céramique bichrome avec la 
céramique trichrome et par la variation de la proportion des deux catégo
ries de céramique trichrome, correspond à léi différentiation des complexes 
céramiques dans les établissements à un seul nivèau des Dépressions 
sous-carpatiques (fig. 4). 

Les deux catégories de la céramique trichrome coexistent tout au 
long de la période Cucuteni A - confirmant la définition de H. Schmidt 
sur la céramique Cucuteni A classique de Cucuteni comme ,céramique à 
fond blanc" et comme terme final d'une évolution accomplie ailleurs -, 
mais elles décrivent des courbes évolutives inverses par rapport à la va
riation de leur proportion et déterminent ainsi la succession d'un horizon 
de la céramique trichrome à fond brun (fig. 2/3, 5, 10; 8/2-3); 11/1; 12/1), 

caractéristique aux Dépressions sous-carpathiques, et d'un horizon de la 
céramique trichrome à fond blanc (fig. 2/12-13; 11/3-4), caractéristique 
à l'aire cucuténienne et tripolienne (fig. 1/2, cat. 11-12). Ce sont ces deux 
horizons de la céramique trichrome qui divident, logiquement et organi

quement, la période Cucuteni A en deux phases, A2-A3. 
Les catégories de la céramique bichrome accompagnent la céramique 

trichrome dans la première étape la l'orizünt à céramique à fond 
blanc, mais elles disparaissent à l'étape finale, déterminant ainsi deux sous
phases, A3a-A3b (fig. 1/1-2, cat. 7-10). En même temps, la céramique 

trichrome à fond blanc diversifient ses espèces à ,bandes étroites et au 
blanc positif" (fig. 12/2-3) à l'étape finale de l'horizon de la céramique 
trichrome à fond brun (sous-phase A2b) et à l'étape _initiale de l'horizon 
de la céramique trichrome à fond blanc (sous-phase A3a). 

Par l'absence des formes intègres pour la céramique trichrome à 
fond blanc au niveau supérieur Ariu~d Il, on ne peut pas évaluer la pro
portion de cette catégorie (fig. 3-4), par rapport à la céramique bichtome 

ou trichrome à fond brun (fig. 2/1- 3), et en conséquence on ne peut pas 
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préciser la fin du complexe Ariu~d, à l'étape finale de l'horizon de la cé
ramique trichrorp.e à fond brun ou. à l'étape initiale de l'horizon de ~~ cé-
ramique trichrome à fond blanc (fig. 1/3, A'). . . . . , · 

Ç'est H. Schm~dt qui le premier s~en réfère à l'Ariw~d, en f~is~nt 
quelques remarques essentielles sùr Ariu!?d par rapport à Cucuteni et Tri
polié, concernant la caractère originair de la céramique à décor 'i~cisé; 
sa liaison avec le décor de la céramique peinte et l'antériorité d~ la céra-
. ' 1 ' ' 

mique peinte d'Ariu~d, qui se sont avérées comme des points de repère 
exacts dans la recherche actuelle. 

C'est ainsi que l'évolution de la céramique peinte Ariu~d-Cucuteni
Tripolié . est précédée par un horizon de la céramique à décor incis~ , (fig. 
1/2, cat. 2), qu,i corresponde à la période Précucuteni (fig. 5), et paru~ ho
rizon de la céramique bichrome (fig. 1/12), .cat. 7), intercalé par la ~echerche 
actuelle et qui correspond à la periode Protocucuteni, intégrée comme 
phase Al de la période Cucuteni A . 

. Mais, l'existence de la céramique bichrome protocucuténienne est 
attestée seulement par le complexe céramique Stoicani-Aldeni (fig. 7/1-2; 
8/1; 9/1-2), faciès de synthèse entre les cultures Gumelnita Al et Proto
cucuteni (Cucu,teni Al) dans leur zone d'interférence au S de la Moldavie 
et au NE de la Munténie. Dans l'aire pure cucuténienne, au N du faciès 
Stoicani-Aldeni, on n'a pas encore découvert aucun niveau seulement à 
céramique bichrome ou à céramique bichrome et trichrome seulement 'à 
fond brun, comme étapes possibles de l'évolution de la céramique peinte 
protocucuténienne. 

Toutefois, la céramique bichrome de caractère cucuténien du com
plexe Stoieani-Aldeni a créé, parallèlement au complexe Protocucuteni, 
toutes les catégories et espèces, quipassent et se développent dans les com
plexes céramiques Cucuteni A2-A3 (fig. 2/1-2, 4, 7-9, 11; 7 /3; 8/4; 
10/1-4; 11/2). Ce phénomène ne se manifeste point dans le complexe cé
ra.mique Gumelnita Al, par rapport au faciès Stoicani-Aldeni, ni dans le 
complexe céramique Gumelnita A2, par rapport aux phases Cucuteni 
A2-A3. 

C'est surtout l'interprétation du complexe Stoicani-Aldeni qui a 
été rapportée au complexe Ariu~d, pour définir les étapes et leur synchro
nisation avec les phases Gumelnita Al-A2 et Cucuteni Al-A2, en pré
conisant l'existence de deux horizons à Ariu~d : l'un précoce à céramique 
hcllrome protocucuténienne, synchronisant la première phase Stoicani
Aldeni avec -les phases Gumelnita Al et Protocucuteni (Cucuteni Al), et 
l'autre tardif à céramique trichrome, synchronisant la seconde phase Stoi
cani-Aldeni avec les phases Gumelnita A2 et Cucuteni A2. 
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Ces deux horizons hypothétiques ne correspondent à aucune rèalité 
stratigraphique, typologique et chronologique du complexe Ariu~d, .qui 
reste intégralement postérieur au faciès Stoicani-Aldeni. La céramique 
trichrome Cucuteni A des ni~eélUX supérieurs Aldeni III et Stoicani 1 
(fig. 11/3) n'appartient point au complexe . Stoicani-Aldeni, mais à des 
établissements Cucuteni A, comme à Bonte~ti 2 et Ciorani (fig. 11/1, 4), ou 
à des établissements Gumelnita A2, comme à Brailita Ha, toujours super-
posés · aux établissemeiJ.ts Stoicani-Aldeni. ' '· 

L~ s'ystème de la périocÜsation de l'étape Cucuteni A, en phases, 
sous-phases et sequences, est esquissé dans la réalité des schémas à strati
graphie verticale des trois stations, Izvoare, Ariu~d et Cucuteni, qui se 
complètent et sont complétés à leur tour par le schéma de la stratigr~phie 
horizontale de la grande majorité des établissements à un seul niveau (fig. 
1/2). Ce système mesure des durées différentes pour la chronologie relative 
des trois stations dans le cadre de la période Cucuteni A (fig. 1/3). 

Le schéma d'lzvoare à trois niveaux discontinus, II la, II lb et II 2, 
embrasse les deux phases A2-A3, avec la possibilité d'une extension du 
niveau II la à l'étape finale Al (Protocucuteni), et formé le squelette de 
la périodisation de l'étape Cucuteni A de toute l'aire Cucuteni-Tripolié. 
Mais, les données stratigraphiques et typologiques des trois niveaux restent 
présomtives, avant leur verification par de nouvelles fouilles . 

Le schéma d' Ariu~d à six niveaux consécutifs, VII-II, comprend 
la phase A2, avec la posibilité d'une extension dans la première sous-phase 
A3a de la phase A3, et constitue le système le plus articulé de la périodisa
tion de l'horizon de la céramique trichrome à fond brun des · Dépressions 
sous-carpathiques. 

Le schéma de Cucuteni à deux niveaux consécutifs, I-II, est limi
té à la première sous-phase A3a de la phase A3 et ne constitue pas le 
squelette pour la périodisation du Cucuténien A de la Dépression du Prut 
et de l'espace tripolien. 

Le système de la périodisation est fondé sur la structure des com
I>lexes céramiques, en fonction de l'association et du pourcentage des caté
gories et des espèces céramiques, et sur les étapes organiques, déterminées 
à la fois par l'imbrication des catégories céramiques et leur prégnance de 
style (fig. 1/1- 2). 

Cette reconsidération présomtive d' Ariu;;d reçoit, par les données 
stratigraphiques et typologiques des fouilles méethodique et des publica
tions de .Fr. Làszl6, un caractère plausible, en accord avec les données 
certes et les points critiques de la recherche cucuténienne, mai selle ne de
viendra réelle que par les nouvelles fouilles d'Ariu~d. 
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Erősd újraértékelése 

KIVONAT 

Az erősdi t~lep, amelyet László Fierene tárt fel (1907-1913), 
e1}söként a román:i1a!i Cucuten.i-je1legű településeik közül, meg.előzve még 
H. Schmidt Cucuteni-i ásatásait is (1909-1910), s mely egyben a · má
sodiik vüághálborút megelőző idősZJak legmódsze~esebben fe~tárt Cucu
tend.-jellegű teLepülése, mindmáig megőriZ'te kezde1tben . szerzett hírne- · 
vét, s jelentősége mindlig is érződött a régészeti Nutatás kü1önböző sza
klasZialihan. 

László Ferencet vár1aüan hacrá 11a megalmdá:lyozta a:bban, If ogy be
fejezze az. er:ő'sdi .telep monogrláfiáját, közzétehette azonban . két össze
fog.lialó tanulmányát. A te,lep rétegtaní viszonJllaliról írott dolgozatában 
hat Téteget különböZJtet meg (VII-II), melJ71ből három ún. "lakóház
szinrt". Mláisilk tJanulm·ányában az edényformáikat elemzá, s egy össze
fogl;aJló tláb1ázra1t1ban bemutatja a kerámi1a-:tJipusok rétegek szerinti meg
oszlá1sát. 

Ez 1a táb[ám1t .lehetövé tesZJi, hogy megállapítsuk az edénvek 
kűlönlböző lm-tegóri'áíinak és fajtáinak · megoszlá1sát a VII. és II. határ
rétegben, Viaillamint a közibeelső VI.-III. rétegekben, melyeket átliagosan 
a IV. réteg képViisei (2. kép). így megál:1apíitJható, hogy a "barnás alapú" 
(2/10 kép) és a "fehér alapú" (2/12-·13 kép) három színű kerámi'a külön
böző [k:ia-tegóriái már a leglallsó, Erősd VII-rétegben megjelennek, s az 
erősdi tellep kezdetét szigorulan a Cucuteni A periódus k:eTete:in belül 
hiaJtáii"OZZ'ák meg (1/1-3 kép). 

A táibláz1at újl'la!Ö'sszesí!tése, a különböz·ő kerámiaformák példányai
nak száma alap}án az egyes ~étegek edény-kategóri'áinaik össze1sségén 
belül, lehetövé teszi, hogy sZJ!imbóllikus értékekelt nyerjünk az egymást 
köve'tő rétegek klét- és háromszínű kerámila~ktabegóriái részarányának 
változására (3. kép). Az egymá1s főlé települrt erősdi rlé·tegek kerámia
együtteseinek megba:tározása, 1a . két- és há11omszínű kerámila tái'ISulása, 
valamiiil't a háromszínű kerámia két k-ategó:r!ilájla résmrányiá!l!ak váUozása 
alapján, megfeJel '8 kárpát:Ja:lji medencék egyrétegű telepüLéseinek kerá
mi1a-együttese1iben tapasz·tlalhiató d:ifferenciálódá'snak (4. kíép). 

A háromszínű ker:ámi1a két k1ategóriáj1B mindvégig együtt él a Cu
cuteni A perliódus egész tartama :allat't - megerősítvén H. Schmidt de
:flinícióját a Cuc.uteni-:i kJarsszikus Cucuteni A je.lilegű kerámiáról, meiy 
sze,ri.nt ez "fehér a~1apszínű kerámi'a", s egy másutt végbement fejlődés 
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végső eredménJ71e. -, rés:z;arányuk változáséhoz képest azonban fordított 
fejlődési göTibél{!et írnaik le, wét egymást követő "honizO'ntot'' alkotva. 
A barnás alapú három színű kerámia horizontja (2/3, 5, 10; ·s/i-3; 
11/1; 12/1 .ktép) 1a ká11pMa~jl. medencékre je1llemző, míg a fehér alapú 
hárop1~~Íl).Ű kerámia horizontja (2/12-13; 11/3-4 kép) az egész . Cucu
ten;i-Ttipqilje tériség sajátja (1/2 k!ép, 11-12 kat). A háromszínű kerá
mia e két hor·izontja a Cucuteni A periódust 1log1ikusan és sLJe·rvesen két 
szakraszrla bontja: A2-A3. 

A háromszínű kerámi'a mellre:tt a két szrnnel fes1tett edények ka
tegórliálit ó.s megtaláljuk a fehér alapú három1színű ~~erámia horizontjá
nak első szJaklaszáhan, a kései sz;.aklaszból azonban már hiányz.anak, s 
így: két a1-fázlÍis't külöruböztbethetünk meg: A3a- A3b (1/1-2 kép, 7-10 
ka1t.). Ugylan,aJklro<r, a fehér allapú háromsZJfnü k:Jerámia a "rkesik:Jeny szailla
gos és po2litív fehiér fe:stésű" f,ajtá'VIall bővül (12/2-3 kép) a barnás a~'apú 
háromszínű kerámti;a horizontjá111aik végső szlatk!aiszában (A2b rá!l-fázis) és 
a fehér ailapú háromszín ű werámia horizontjánJaik . kezdeti s:z;ak:a:szában 
(A3a rall-rfázi1s). 

A f.ehér alla pú háromszín ű · kerámli1a ép formáinak hiánya a leg
felső, Erő'Sd II ré!begben lehe:te,tlienné tes2li, hogy felmérjük ennek a 
lmtegáriá1r1ak (3-4. k:Jép) a részarányát a két színnel festet1t vagy a bar
nás alapú háromszínÜ kel"ámiához V:iJszonyítv•a (2/1-3. kép), IS WÖVetkezés
képpen nem tudjuk megálLapítlani, hogy az erősdi település ra barnás 
allapú , h'árom:színű kierámia horbontjának l~ésoei szakaszálban vagy a 
fehér a;llapú háromszínű k,lerámi'a horizontjál!llak k:Jezde1ti szawasZ1ában vég
ződött-e be (1/3, Á. kép). 

H. Schmidt volt az el!Ső, aki, Cucubeni és TripO'lj'e v1szonylartá-

boo, néhány ,aLapvető észrevételt teltt Erösdről, a mélyített díszítés'0 
kerámi,a elsődleges jeillegéről s ;a fe.Sitett kerámila dí:szítésével való klap
osolartáról, V1alamih1t az eTősdi fe:steltt ag~agművesség korábbi voltáról, s 
ezek a megfagyelések a jrelenlegi Irutaltás biztos támpont}aiinak bizo
nyultlalk. . 

Így, az Erösd-Cucuteni-Tripolje jellegű restett 1agy1agmüvességet 
megelőzi a mélyített díszű kerámia horizontja (1/2 k,lép, 2. kat.), mely a 
Precucuieni pe11iódusnratk fel:el meg (5. kiép), valramint a két színnel 
festett kerámia h orizoníja (l /2 J:Qép, 7. kléiit. ), melyet a jelenlegi kutatás 
ik'Ílaitott közbe, s mely a Protocucuteni periódusn:a!k felel meg, mirut a 
CucUlte!DJi A lidöszaik Al fázis:a. 

A Protocucu00r1i jellegű, wét színnel festett ·agyagműVIesség awn-,. 
ba:n ·· CISlak , a Storiaalni-Aldeni 'tli.pusrú kerámira_,együtJtesben ·taiáil'ható meg 
(7/1-2; 8/11; 9/1-2 kép), ameU.y a Gumellllita Al és a Protocucuteni (Cu-
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ou~i 'Al) . kullbúrák szinltéziiseként jött létre, eLterjedési lberületUk ·egy
más'~lásánalk térségében, D-Moldwba!n és Munrténiában. A "tiszta" 
Oucutiell1li. rteriileten, a S1Jo)icarui-A•1diEIDi osoporrttól és2laktrn, nem került · elő 
eg)r€rt:llen olyan ~e1repu1éSii szint sem, me1ly cs,ak' két sz·ínned. fu.stett kerá
mlliát, vagy iret színnel fteiSibett agylagmürvess:éget és csak barnás ail.1apú 
h!á~omszinű ~rámüát tarliailmazo•1k voln~a, min't .a Protocucuteni jellegű 
festJe.tt kemmtiJa 1fejlődés·énrek •lehetséges sz·aklaJsZiaüt . 

. Mindezeik ellenére, a Sltoicani-AldEIDti komplexum Cucuteni jelllegű 
ket siúm:ile[ :fies11ertlt kerám~ájra, la Protocucutleni ku!l~rá1V181l párouzamoslan, 
létrehozita mdhdazokat laZ edény-kJartegóriá\lmit és -faj:tákJalt, amelyek to
Vlábbfejlődne:k a C'l.liCUtrenli A2-· A3 periód'US kJerám'iJa-együtteseiben 
(2/1-2, 4, 7~9, lll; 7/3; 8/4; 10/1-4; 11/2 kiép). Ez a jelenség nem 
figyelheltő meg sem a Gumeilniva Af jellegű ke!'lám:iáJban, a Stoioani
Alldeni :lrompil~exumhoz Vilszonyítv.a, sem pedig a Gumel'l11itJa A2 ttipusú 
agyagmüvességrben, a Cucuteni A2-A3 periódusok vászon y La táJban. 

A Sitoiiaani-A!Udell1li komplexrumot az erő'Sdihez viszonyították, fej
löldés[ s7Jakaszaintak megáHapítása és 1azo!lrn!alk a GumelnitJa Al-A2, VJa

lamiinrt a CuoU'tJenli Al-A2 periódrusokka'l való párhuz1amositásra végett. 
ErösdöÚ egy korábbi, Protocuouteni jeillegű két szí:nnel fesltett kerámiiá
jú~ és egy kés1őlblbi, háll"omszínű agyagművességge!J. jerUemzett horizont 

megküllönibözbeoosét szorgtalmazták, s ennek a1iCllpjáin a Stoioani-Aldein!i 
knmplexum első szaktaszárt a Gumeln.it~a Al és a Protocucuteni (Cucu
tenli Al) periódussiaJl, másodlik szakalszM pedig 'a Gumelnlita A2 és a Cu
outell1li A2 lidősztakkiai szinkronizáltták. 

Ez a két fe1tételeZ'eltt horizont .azonban nem felel meg az erősdi 
lelet_;együttes eg~etJlen :rrétegtlall1li, tipOilógiai vagy kronológi!ai realitásá
lllaik 'sem. Erő'Sd teljes egészJélben későbbi a Stoicani-Aldeni komplexum
nál. Az AJdeni III és Sltoi.oooli l felső 'llak:ós~inbeklben előforduló Cucu
teni A jeJ~egű három~z,ínű kerámia (·11/3 kép) nem a St01iooni-Aldeni 
klomplexumhoz ibarlozik, hanem egyeiS Cucuteni A V1agy Gumelni~a A2 
teiletpüiliéseikhez,· minrt Bonte~?rtíi 2 és Cioranli (11/1,4 kiép), iiUeive Brailiva 
Ha, amelyek minden esetrben a Sto1oaru-A!ldtenli k""'Omplexum lele.t-együt
tleiseli fölé telerpül'te'k. 

A Oucuteni A korszak fá'Zlisokrta, áll~fázi:sokra és sZJalmszorora való 
tJagalás,áJna!k: periodlizáaiús reiliidszerét három település, hvorare, Erősd 

és Cucu1leinii függőleges stratigráfiájának sémája vázOilja fél, melyet az 
egyrétegű terepülések Illiagy többsége vízszintes stratigráfiájának sémája 
egészít kli (1/'2 kép). · Ez' a rendszer kÜlönböző i:Ja'I1:lamolmt á[llapít meg a 
C'licuteni A perióduson belül a három tetlepülés reaaltív kronológiája 
számára (1/3 lrep). 
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. Izvoare sémaJ13, három nem folytonos La:kósz.intltetl (Illa, lll b és 
Il'2), az A2 és A3 fá:zJisolrot öle(]j fel,' ·a Illa SZiintnek a !kés·ei Al (Proto
cucurteni) szakaszba vra:ló áfuyiÚlásának lehetőségével, és az egési ·cucu-
1:Jeni-~rnpolje térség Cuautenli A ii.ldősZJakániak periodázációs · vá?Já-t képe
zi. A három liakósZiirnt rétegtani és tipo,lóg~ilali adartlait azonban, új ásatá
soik1klail wlló ellenőrnélsüklig, fellrt:Jélteleseknek kell tékiintenünk. 

' Erősd sémáda, hat fio[ytJatólragos llakósZJinttel (VII-II), az A2 sza
kJasZllllél(k fe1e1 m~eg, de lehetséges, hogy mragálba fog1l,alja az A3 fázás első, 
A3a al-fázisát 'lis s a kárpátalji medencék barnás alapú há~omszínű ké-

l . . . 

rámiás horizontja periodizálásának legtagoltabb rendszerét képezi. 
Cucuteni slémáJja, ket folyila!tóllagos :Jakósz'i(IljtteQ. (I-II) all A3 · fá

Z.ÍIS első, A3a s2Jak1aszám szo!'lítJkozik éls nem klépezi a Prutt · medencéje 
meg a 1:r\ipoljeli rtérség Oucutenli A id&Ziaklának per,iodi'zácós vázát. 

A pe:rúodlizációs r,e(l1dszer a/l,apjált a kerámia-együttesek struktú
rája · ~lépezü, a ik!e:rtámira-klalbegóriák és -flajrták tá·r.sulásának é's :részará-, 
nyánalk függvényében, vaJramJint azok a szerves fejlődési szakaszok, 
amelyeiket ugy1aJn1akkor a kerámiÍ!a-ikartegóriáik egymásbafonódáSta és sti
li'sztikiali Stajáto:sság~aJi hialt.lároZJI1Jalk meg ( 1 /'1-2 k!ép). 

Erosdnek ez a feN.Jételezett újr1aléT~békel'és·e Lá1szló Ferenc módsze
res ástaltáS~a!Hniak: és lrozleményeinek rét:Jegtarrll és tipológilai ada'tai révén 
elfogadható jell!eget nyer, mely összhialngban. v001 a Cucuteni-kör kuta
tásá!nlak: bizrbos adratalivta'l és knitikus pontjaliVJal, ám valÓiságo'Ssá csak az 
újlabb erő!sdii áS'at:ások révén vál!hat. 

lll 
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Fig. 1 - 1 : Proiectarea orizontală a îmbricării categoriilor şi speciilor ceramice 
în ordinea apariţiei lor în complexele ceramice ale aşezărilor cu strati
grafie verticală sau orizontală, determinînd secvenţele stratigrafice şi ti
pologice ale primelor etape evolutive (perioade, faze, subfaze şi secvenţe 
în cadrul subfazelor) ; 
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2 : Graficul simplificat al evoluţiei categoriilor ceramice principale şi se-
cundare, redate prin linii groase sau subţiri, în funcţie de procentajul lor 
pe verticală (necalculat din cauza neindică~ii în publicaţii), de-a lungul 
perioadelor Precucuteni, Protocucuteni ( = faza Cucuteni Al = faciesul 
Stoicani-Aldeni) şi Cucuteni A (fazele A2-A3) ; 
3 : Durata celor trei stqţiuni cu stratigrafie vertical;i, Izvoare (nivelurile 
II la - 1b şi II), Ariuşd (nivelurile VII et II) şi Cucuteni (nivelurile I 
şi II), în raport cu perioada Cucuteni A; 
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LEGENDA COMUNA 

Categorii şi specii : 

· 1. Ceramica excizată de factură Boian-fazele Giuleşti şi Vidra, categorie 
principală în . ~2lele Precucuteni I (Sf. Gheorghe şi Traian-DealUl Viei = 
Zăneşti) şi Precucuteni II (Lcwia J.ijia şi Izvoare I 1) şi categorie se
cundară la începutul fazei Precucuteni III (Izvoare I 2) ; 
2. Ceramica cu decor adîncit, categorie principală în fazele Precucuteni 
I-IIT şi categorie secundară pînă la începutul subfazei Cucuteni A3b (fig. 
2,'6 ; 5 ; 6/1) ; 
~ . Ceramica poroasă cu barbotină, specie a categoriei secundare a eera
micii paroase în toate fazele Precucuteni şi Cucuteni A ; 

4. Ceramica de tradiţie Oriş, cu decor alveolart sau cu protuberanţe, spe
cie decorativă a ceramicii paroase în fazele Precucuteni pînă în subfaza 
Cucuteni A3a ; 
5. Ceramica cu fond de culoare albă, specie decorativă în toate categoriilţ=! 
ceramicii nepictate (cu barbotină, cu decor Criş, cu decor adîncit, etc.) din 
fazele Precucuteni pînă în subfaza Cucuteni A3a ; 
6. Ceramica cu decor adîncit şi culoare crudă (pastă incrustată) albă sau 
roşie, specie decorativă secundară în fazele Precucuteni III şi Cucuteni Al 
(fig. 5/6) şi în faciesul Stoicani-Aldeni (fig. 5/8 ; 6/4) ; 
7. Ceramica bicromă pictată cu alb liniar sau întins pe suprafaţa roşie 
neagrii, categorie principală în fazele Precucuteni III (Tîrpeşti) . şi Proto
cucuteni (fig . . 7/1 ; 11/5) şi categorie secundară pînă în subfaza Cucuteni 
A3a (fig. 2/7; 10/2; 11/2); 
8. Ceramica cu decor adîncit şi pictură bicromă (alb şi roş) sau tricromă 
(alb. roş şi brun-negru), categorie secundară din etapele· Protocucuteni 
( = faza Cucuteni Al) pîJ\<'l în subfaza Cucuteni A3a (fig. 8/1,4) ; · 
9. Ceramica cu decor canelat şi pictură bicromă cu "alb pe roş" sau "roş 
pe alb", categorie secundară cu aceeaşi evoluţie (fig. 7/2); 
10. Ceramica pictată bicromă cu zone decorative sintetice, de tip Ariuşd
Izvoare II 1b-Frumuşica, categorie secundară cu aspecte decorative proto
cucuteniene în etapele medie şi finală ale Protocucutenianului şi faciesu
lui Stoicani-Aldeni (fig. 9/1-2) şi cu aspecte decorative cucuteniene în faza 
Cucuteni A2 şi subfaza Cucuteni A3a (fig. 2/1-2, 4, 8-9, 11; 7/3; 10/1,3-4); 
11. Ceramica tricromă pe fon brun, caţegorie principală În faza Cucuteni 
A2 şi categorie secundară în faza Cucuteni A3 (fig. 2/5 ; 8/3 ; 11/1) ; 
11.' Ceramica tricromă pe fond brun, specia cu benzi roşii înguste cruţate 
prin interspaţiu alb mare, în faza Cucuteni A2 şi subfaza A3a în Depre
siunile subcarpatice sau pînă în subfaza A3b în Poarta Tg. Frumos (fig. 
2/3, 10 ; 8/2 ; 12/1) ; 
12. Ceramica tricromă pe fond alb, categorie secundară în faza Cucuteni 
A2 şi categorie principală în faza Cucuteni A3 (fig. 2/12-13 ; 11/3-4) ; 
12'. Ceramica tricromă pe fond alb, specia · cu benzi înguste sau foarte 
înguste pictate cu alb pozitiv, în subfazele Cucuteni A2b şi A3a în Depre
siunea subcarpatică sau pînă în subfaza A3b în Podişul central moldove
nesc (fig. 12/2-3) ; 
13. Ceramica Cucuteni C, categorie secundară în faza Cucuteni A3 în De
presiunea Prutului ; 

Aşezări: 

I - Depresiunile subcarpatice; II - Podişul central moldovenesc şi fa
desul Stoicani-Aldeni ; III - Depresiqnea Prutului ; 1 - Sf. Gheorghe 
I-II; 1' - Tra~an-Dealul Viei (Zăneşti); 2 - Izvoare 1 1; 3 - Izvoare 
I 2 ; 4 - Tîrpeşti (Tg. Neamţ) ; 5. Izvoare II la; 6 - Bonţeşti 2 (Rîmnicu 
Sărat) ; 7 - Ciorani (Adjud) ; 8 - Izvoare II 1b ; 9 - Frumuşica ; 10 -
Calu sau Piatra Şoimului (Piatra Neamţ); 11 - G.helăieşti (Piatra Neamţ); 
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12 - Gura Văii (oraşul Gh. Gheorghiu-Dej) ; 13 - Izvoare II 2 ; 14 -
Stoicani 6 (Galaţi) ; 15 - Dodeşti (Bîrlad) ; 16 - Suceveni II (Galaţi) ; 
17 - Stoicani 1 ; 18 - Toflea (Nicoreşti) ; 19 - Chetreşti (Birlad) ; 20 -
Truşeşti; 21 - Cucuteni ; 22 - Hăbăşeşti; 23 - Drăguşeni (Săveni) ; 24-
Ruginoasa (Tg. Frumos) ; 25 - Fedeleşeni (Tg. Frumos). 

LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 
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- 1: Projection horizontale de l'imbrication des categories et des especes 
ceramiques par l'ordre de leur parution dans les complexes CEh·amiques des 
etablissements a stratigraqhie verticale ou horizontale, determinant les 
sequences stratigraqhiques et typologiques des premieres etapes evolutives 
(periodes, phises, sous-phases et sequences); 
2: Graphique simplifie de l'evolution des categories ceramiques principales 
(lignes grosses) et secondaires (lignes etroites), en fondion du pourcentage 
sur verticale (non-evalue a cause du manque dans les publications), le long 
des periodes Precucuteni, Protocucuteni ( = phase Cucuteni Al = facies 
Stoicani-Aldeni) et Cucuteni A (phases A2-A3); 

' 3: Duree des trois stations a stratigraphie verticale, Izvoare (niveaux II la 
- II lb et II 2), Ariuşd (niveaux Vll et 11) et Cucuten.i (niveau I-II), par 
rap port a la peri ode Cucuteni A; 

LEGENDE COMMUNE 

Categories et especes: 

1. Ceramique excisee de facture Boian-phases Giuleşti et Vidra; 
2. Ceramique a decor incise; 
3. Ceramiq ue poreuse a barbotine; 
4. Ceramique de tradition Criş, a decor alveol~ ou a protuberances; 
5. Ceramique a fond de couleur blanche; 
6. Ceramique a decor incise et a pâte incrustt~e blanche ,oti rouge; 
7. Ceramique bichrome peinte du blanc lineaire ou etale sur la surface 
rouge ou noire polie (fig. ·2/7; 7/1; 10/2; 11/2,5); 
8. Ceramique a decor incise et a peinture bichrome (blanc et rouge) ou 
trichrome (blanc, rouge 'et brun-noir); 
9. Ceramique a decor en rainures et a peinture bichrome ("blanc sur rouge" 
ou "rouge sur blanc") (fig. 7 /2); 
10. Ceramique peintre bichrome a zones synthetiques, de type Ariuşd-Iz
voare II lb-Frumuşica, a aspects deoratifs Protocucuteni (fig. 9/1-2) et Cu
cuteni A (fig. 2/1-2, 4,-8-9, 11; 7 /3; 10/1,3-4); 
11. Ceramique trichrome a fond brun, l'espece a ·bandes rouges etroites et 
a l'interstice'large de couleur blanche (fig. 2/3, 10; 8/2; 12/1); 
12. Ceramique trichrome a fond blanc (fig. 2/12-13; 11/3-4); 
12'. Ceramique trichrome a fond blanc, l'especes â bandes etroites au tr~s 
etroites peintes du blanc positif (fig. 12/2-3); 
13. Ceramique Cucuteni C; 

Etablissements: 

I- Depressions sous-carpathiques ; II- Platea.u central de la Moldavie et 
facies Stoicani-Aldeni au S de la Moldavie; III- Depression du Prut; 
1 - Sf. Gpeorghe I-II; 1 - Traian - Dealul Viei (Zăneşti); 2 - Izvoare 
I 1; 3 - Izvoare I 2; 4 - Tîrpeşti (Tg. Neamţ); 5 - Izvoare II la; 6 -
Bonţeşti; 10 - Calu ou Piatra Şoimului (Piatra Neamţ); 11 - Ghelăieşti 
(Piatra Neamţ); iz - Gura Văii (viile Gh. Gheorghiu-Dej); 13 - Izvoare II 
2; a - Stoicani 6 (Galaţi); 15 - Dodeşti (Bîrlad); 16 - Suceveni II (Ga- · 
laţi); 17 - Stoicani 1; 18 - Toflea (Nicoreşti); 19 - Chetreşti (Bîrlad); 
2Q - Truşeşti; 21 - Cucuteni; 22 -. Hăbăşeşti; 23 - Drăguşeni (Săveni); 
24 - Ruginoasa (Tg. Frumos); 25 - Fedeleşeni (Tg. Frumos). 
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Fig. 2 - Repartiţia categoriilor ceramice ln nivelurile de la Ariuşd: 1-2, 4, 8-9, 11, 

ceramica cu zone decorative sintentice ; 3, 10, ceramica tricromă pe fond 
brun, specia cu benzi inguste şi interspaţiu alb mare; 5, ceramica tricromă 
pe fond brun ; 6, ceramica cu decor adîncit ; 7, ceramica bicromă pictată 
cu alb liniar ; 12-13 ceramica tricromă pe fond alb ; 1-3, nivelul II ; 4-5, 
nivelurile IV-VI; 6-13, nivelul VII. · 

Fig. 2 - Repartition des cah~gories ceramiques par niveaux a. Ariuşd: 1-2, 4 8-9 11 · 
ceramique bichrome â zones decoratives synthetiques; 3, 10, ce~amlqu~ 
trichrome â fond brun â interstice blanc large; 5, ceramique trichrome ă 
fond brun; 6, ceramique â decor incise; 7, ceramique bichrome peinte au 
blanc lineaire; 12-13, ceramique trichrome â fond blanc; 1-3, niveau II· 
4-5, niveaux IV-VI; 6-13, niveaux VII. ' 
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Fig. 3 - Proporţia categoriilor ceramice şi variaţia ei în nivelurile de la Ariuşd şi 
la Olteni, în funcţie de numărul exemplarelor întregi ale formelor (A-G) 
fiecărei ceramice, bicromă, tricromă pe fond brun şi pe fond alb (după 

tabelul lui Fr. Laszl6). 

Fig. 3 - Proportion des categories ceramiques et sa variation dans les _niveaux 
d'Ariuşd et a OlteQi, en fonction du nombre des exemplaires des formes 
(A-G) de chaque categorie ceramique, bichrome, trichrome a fond brun et 
a fond blanc (d'apres la table de Fr. Laszl6). 
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Fig. 4. - Variaţia proporţiei oatego
riilor ceramicii tricrome pe 
fond brun şi pe fond alb 
în nivelurile de la Ariuşd 
şi comparativ în aşezările 
similare din Depresiunile 
subcarpatice în Transil-· 
vania şi Moldova: A -
Ariuşd; B - Bonţeşti; C. 
- Calu; F - Frumuşica; 

G - Ghelăieşti; Iz - Iz
voare; O - Olteni. 

Fig. 4. - Variation de la propor
tion des catt~gories de la 
ceramique trichrome a' 
fond brun et a fond blanc 
dans les niveaux d'Ariuşd 
et comparativement dans 
les etablissements simila
ires des Depressions sous
carpathiques en Transyl
vanie et en Moldavie: A 
- Ariuşd; B - Bonţeşti; 
C - Calu; F - Frumu
şica; G --,- Ghelăieşti; Iz 
- Izvoare; O - Olteni. 
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Fig. 5 - Ceramica cu decor adîncit şi caneluri: 1,13-14, Traian-Dealul Viei (Ză
neşti), faza Precucuteni I ; 2-5, 9-12, Izvoare I 2, faza Precucuteni III; 
6-7, Tg. Negreşti, faza Precucuteni III ; 8. Stoicani 4, fadesul . Stoicani-
Aldeni. · · 

Fig. 5 - Ceramique a decor incise et a rainures: 1, 13-14, Traian-Dealul Viei (Zăr· 
neşti), phase Precucuteni I; 2-5, 9-12, Izvoare I 2, phase Precucuteni I II; 
6-7; Tg. Negreşti, phase Precu'cuteni III; 8, Stoicani 4, facies Stoicani-Aldeni. 
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Fi,. 6 - Ciorani (Adjud) : 1, ceramică Precucuteni III cu decor adincit ~i eanelat ; 
2-4, ceramică Stoicani-Aldeni cu striuri verticale (2-3) sau cu decor adîncit 
şi incrustaţie cu pastă crudă (4). 

Fig. 6 - Ciorani ; 1, ceramique Precucuteni III; 2-4, ceramique Stoicani-Aldeni. 
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Fi g. 7- Ceramică pictla,tă bicromă cu "alb pe roşu": 1-2, Ceramică protocucuteniană 
din faciesul Stoicani-Aldeni de la Suceveni III cu alb întins şi decor canelat 
3, ceramică Cucuteni A de la Ariuşd 1~, specia cu o zonă cu decor canelat. 

: ~ ·---.,.., 

F.:ig. 7 - ceramique bichrom peinte au "blanc sur rouge": 1-2, ceramique prot(l)cu
cutenienne du facies Stoicani-Aldeni de Suceveni III, au blanc etale et au 
decor en rainures; 3, ceramique Cucuteni A2 d'AriUşd II, l'espece ă une 
zone au decor en rainures. 
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Fig. 8 - 1, Dodeşti : ceram1ca protocucuteniană cu decor adîncit şi pictură bicromă 

cu "alb pe roş" din faciesul Stoicani-Aldeni ; 2-3, Izvoare II 1b : cera
mic.ă tricromă pe fond brun cu benzi medii sau înguste şi interspaţiu alb 
mare din faza Cucuteni. A2 ; 4, Truşeşti : ceramică cu decor adîncit şi 
pictură cu "alb pe roş" din . subfaza Cucuteni A3a. 

Fig. 8 - 1, Dodeşti : ceramique protocucutenienne a decor incise et a peinture 
bichrome au "blanc sur rouge" du facies Stoicani-Aldeni ; 2-3, Izvoare Il 
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lb; ceram1que trichrome a fond brun, l'espece â bandes moye!llleS GU 
etroites et â interstice blanc large, phase Cucuteni A2 ; 4, Truşeşti ': cera
mique a decor incise et ă peinture bichrome au "blanc sur rouge", sous
phase A3a. 

Fig. 9 - Dodeşţi, faciesul Stoicani-AJ.deni: ceramJ.ca bicromă cu zone decorative 
sintetice, specia cu zone cu decor pictart: cu a1b asociate cu zone cane1ate 
şi alveolate, dar cu aspecte d~corative protocucuteniene. 

l"ig. 9 Dodeşti, facies Stoicani-Aldeni : ceramique bichrome a zones decoratives 
synthetiques. l'espece a zones au decor peint du blanc associees avec des 
zones a rainures et alveoles, mais a aspects decoratifs protocucuteniens. 
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F ig. 10 Ceramica bicromă pictată cu alb liniar (2) şi ceramica bicromă 

cu zone sintetice, specia asociată cu o zonă canelată (4) ·şi 
specia asociată cu o zonă canelată şi o zonă cu decor adîncit 
şi pictură bicromă (1,3) ; 1; Bol\ţeşti 2 ; 2-4, Frumuşica ; faza 
Cucuteni A2. 

Fig. 10 - Ceramique bichrome peinte au blanc lineaire (2) et ceramique 
bichrome a zones synthetiques, l'espece associee a une zone 
en rainures et a une zone au decor incise et a peinture bichro-: 
me (1, 3); 1, Bonţeşti 2; 2-4, Frumuşica. Phase Cucuteni A2. 
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Fig. 11 Ceramică pictată din faza Cucuteni A2 (1-4) şi din faciesul Stoicani-Aldeni 
(5) : 1, ceramică tricromă pe fond brun ; 2, eeramică bicromă pictată cu 
"alb întins pe roş" ; 3-4, ceramică tricromă pe fond alb ; 5, ceramică 
bicromă pictată cu "alb liniar pe negru" ; 1-2, 4-5, Ciorani; 3, Stoicani 1. 
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Fig. ll - Ceramique peinte de la phase Cucuteni A2 (1-4) et du facies Stoicani
Aldeni (5): 1, ceramique trichrome a fond brun; 2, ceramique bichrome 
peinte du "blanc etale sur rouge"; 3-4, ceramique trichrome a fond blanc· 
5, ceramique · bichrome peinte du "blanc lineaire sur noir": 1-2 4-5 Cio~ 
rani; 3, Stoicani 1. ' ' ' 
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F'ig. 12 - 1, Frumuşica : ceram1ca tricromă pe fond brun, specia cu 
benzi înguste şi interspaţiu alb mare, din faza Cucuteni A2; 
2-3, Chetreşti (Bîrlad) : ceramică tricromă .pe fond alb, spe
cia cu benzi înguste şi foarte înguste şi alb pozitiv, din 
subfaza Cucuteni A3b. 

Fig. 12 1, Frumuşica: ceramique trichrome a fond brun, l'espece a 
bandes etroites et a interstice blanc large, phase Cucuteni A2; 
2-3, Chetreşti: ceramique trichrome a fond blonc, l'espece â 
bandes etroites et tres etroites et a blanc positif, sous-phase 
Cucuteni A3b. 
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