
CONTRIBUŢII LA DEZVOLT AR~ CUt. TURII ARIUSD"' 

SZ:E:KEL Y ZOLTAN 

Cultura neolitică cu ceramică pictată de la Ariuşd, caracteristică re
giunii sud-estice a Transilvaniei (aşezarea eponimă se · află în judeţul Co
vasna) a format, începînd de la Laszl6 Ferenc, obiectul de cercetare al 
mai multor arheologi, care au 1ucrat în Muzeul din Sfîntu Gheorghe şi al 
special'iştilor, care au colaborat cu muzeul menţionat.' Reluarea săpături
lor de la Ariuşd în anul 1968, precum şi cercetarea prin sondaje a mai 
multor aşezări aparţinînd acestei culturi de pe teritoriul judeţelor Braşov 
şi Covasna, au avut scopul de a clarifka etapele sale de dezvoltare, pre-
cum şi înţelegerea locului său în aria marelui complex cultural cu cera
mică pictată care, în neoliticul mijlociu, cuprindea partea răsăriteană a 
României. 

Lucrările de sinteză prezentate la simpozionul organizat la Sfîntu 
· Gheorghe cu ocazia a 100 de ani de la naşterea lui Lâszl6 Ferenc, de 
către Ion Nestor, Eugenia Zaharia, Eugen Comşa şi Anton Niţu, au făcut 
cunoscute noile rezultate obţinute în ultimii ani în cercetarea acestei pro
pleme1). Sondajele executate la Sînzieni (jud. Covasna), în anii 1974 şi 
1975, în aşezarea neolitică din hotarul comunei, precum şi descoperirea 
unei locuinţe neolitice la Cristuru Secuiesc (jud. Harghita), au adus noi 
date privind dezvoltarea culturii cu ceramică pictată din sud-estul Tran
silvaniei. 

Comunele Sînzieni şi Petriceni (jud. Covasna) se afilă pe valea Pîrîu
lui Casin : aşezarea se află pe malul drept al pîrîului, pe o terasă înal,tă . 

. Cercetările s-au făcut în două locuri, numite "Piatra de· tocilă" şi "Baia 
de nisip" sau "Cetatea lui Poly". In fiecare din aceste aşezări a fost dez
velită cîte o rlocuinţă cu platformă. In ceea ce urmează dăm descrierea 

· materialului descoperit în aceste două locuinţe. 
La "Cetatea lui Poly" au fost executate 2 secţiuni. In secţiunea a II-a 

au fotst găsite resturirLe unei locuinţe, constînd dintr-un strat de chirpic 
ars roşu. Locuinţa, de formă dreptunghiulară, cu axul lung orien~at nord-

*) Comunicare prezentată la. sesdunea ştiin,ţifi.că a Institutului de Arfueologie al 
P c'a.'C.lemie de Ştiinţe Social•e şi Politice organizată în decembrie' Hl76. 
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sud, a fost găsită ia o adîncime de 46 cm. Dimensiunile: 7,20><6,20 rtt 
Inventarul locuinţei constă din topoare de piatră plate, din idoli antropo
şi zoomorfi, din ceramică şi din oase de animale. Materialul ceramic 
aparţine mai multor categorii. Fragmentele de vase de tradiţie precucu
teni.ană sînt destul de numeroase : borcane, cupe şi un suport, toate deco
ra.te cu incizii. Pe unele fragmente se află decor incizat şi pictat cu roşu 
(pl. III/5.) Aceste vase sînt arse negru sau brun-cărămiziu. Un fragment 
dintr-un suport are ca decor un meandru executat foarte stingaci prin 
incizie (pl. III I/4). Un alt suport de vas are ca ornament linii incizate în 
formă de arcade [egate (pl. III/2). 

O altă categorie de vase nepiotate o formează · fragmentele de vase 
cu gura largă, de formă sferică, decorate cu impresiuni pe margine (pl. 
IV/10) sau cu alveole pe umăr (pl. III/8-10; I/3). Impresiunhle sînt exe
cutate cu unghia; un fragment este decorat pe umăr şi cu caneluri verti
cale (pl. III/11 ; IV/9). Există şi suporturi nepictate, la care marginea de 
sus este îngroşată şi îndoită (pl. III/3). 

Ceramica pictată este bicromă sau tricromă. Ambe[e reprezintă dife
rite tipuri. La cele pictate bicrom, pe fondul brun-roşcat al vasului se 
află benzi de spirale făcute cu alb sau alb-gălbui, cu roşu şi cu negru. 
Un fragment de caS\t:ron de formă tronconică este pictat cu roşu, pe jumă
tatea superioară, iar mai jos pînă la fund, cu alb. Vasele pictate tricrom 
au motive de decor în spirale şi meandre; ornamentul este vopsit cu roşu 
pe fond Clllb şi delimitat cu linii negre. · 

Un suport de vas, păstrat fragmentar, are marginea de sus îngroşată ; 
este decorat cu meandre executate din benzi delimitate cu linii groase şi 
umplute cu haşuri de culoare brun-închisă pe fond cărămiziu lustruit (pl. 
III/1). Acest tip de suport piotat pînă acum a fost necunoscut în aria de 
răspîndire a culturii Ariuşd, este însă caracteristic pentru cultura Pe
treşti. 

Cel de-al doilea sondaj s-a făcut la capătul satului Sînzieni, pe un 
bot de deaQ care se numeşte "Piatra de tocilă". Ţerenul a fost cercetat 
prin 5 secţiuni. O secţiune executată în direcţia nord-est - sud-vest (S. 1) 
prezintă următoarea stratigrafie : Sub humusul gros de 20 cm era un 
strat de cultură gros de 30 cm în care au fost găsite resturi de cu~t'ură 
materială din neolitic şi, sporadic, din epoca bronzului (cultura Schnec
kenberg); un mormînt de incineraţie tot din epooa brbnzului, precum 
şi aHe urme de locuire din La1tene-ul dacic. Sub acest strat de cultură era 
un strat de nisip care s-a depus pe stînca nativă. In secţiune, la o adîncime 
de 25-30 cm au fost descoperite resturile unei locuinţe ale culturii Ari
uşd, distrusă .de fierul plugului, podeaua, un strat de chirpic are roşu, 
precum şi vatra cu gardină de lut, s-au păstrat numai parţial. Lîngă vatră 
au fost găsite două greutăţi de plasă. Ceramica din locuinţă constă din 
fragmente de vase de diferite tipuri, pictate şi nepicta.te, obişnuite in cul
tura Ariuşd. 

Mai interesant este materialul ceramic descoperit în anul 1977 în sec
ţiunea 1 de verificare executată pe partea sud-estică a terenului. Aspectul 
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acestui materia[ este Cucuteni A 3, tipul Fedeleşeni ; alte fragmente apar
ţin fazelor A-B şi B ale culturii Cucuteni2). 

In anul 1975, în h01t'arul oraşului Cristuru Secuiesc au fost efectuate 
săpături pe locul numU "Poala Bradului", dezvelindu-se o aşezare din 
epoca prefeudală, care a fost suprapusă peste una din neolitic. In cursul 
săpăturii, la o adîncime de 40 cm, au fost dezvelite două locuinţe aparţi
nînd -neoliticului. Locuinţele erau de formă dreptunghiulară cu dimen
siunile de 6 X 5 m, cu axul lung orientat nord-sud. Delimitarea lor s-a 
făcut pe baza suprafeţei arse roşu, acoperite cu fragmente de vase. In
ventarul acestor locuinţe constă, în afară de o bucată de aramă, din frag
mente de vase. Materialul ceramic reprezintă, după pastă şi formă, două 
categorii de vase : 1) vase de tradiţie Ariuşd şi 2) vase de aspeot Bodrog
keresztur. !n prima categorie se afllă şi fragmente de vase pictate în stil 
ariuşdean, faza Cucuteni A 3 (pl. II/I-2; III/6). Grupei a doua aparţin 
fragmente de vase Bodrogkeresztur, vase cu patru torţi3) ·(pl. -IV/4, 7), 
vase dreptunghiulare prevăzute cu patru picioare4) (pl. IV /11-lla), vase 
cu suport5) (pl. IV/5), vase cu marginea 'lobată - patru lobi traşi din mar
_ginea vasului6) (pl. IV/1), fragmente de vase decorate cu motive mean
drice haşurate cu Hniuţe paralele sau în reţea') (pl. I/1, 3) ; III/7-8) şi 
ceşti mici cu cîte două torţi sub margine8). Aceste două categorii de vase, 
aparţinînd celor două cu[turi semnalate mai sus, au fost găsite împreu
nă, într-o singură locuinţă, .ceea -ce arată că, cultura Ariuşd în această 
perioadă, cînd pumatorii culturii Tisa -pătrund în estul Transilvaniei, 
mai persistă nu numai în valea Oltului, dar şi în vâlea Tîrnavelor. 

Din cele relatate mai sus reiese că, în cursul dezvoltării ei, cultura 
AriuŞd din sud-estul Transilvaniei a avut contacte cu cuLturile contempo
rane neolitice din centrul Transilvaniei şi cu regiunea de dincooo de Car
paţi. Suportul de v,as de tip Petreşti care aparţine fazei clasice tîrzii a cul
turii Petreşti (faza B)9, a fost găsit într-un complex ariuşdean datat într-o 
etapă plină de dezvoltare, dar nu finală. Acest fapt este dovedit şi de 
prezenţa ma'i mu1tor vase de tip precucutenian, găsite în locuinţa de la 
"Baia · de nisip". Prin urmare, faza PetreşJ~i B, cronologic. nu se poate 
considera ca etapă finallă şi a culturii Ariuşd10). După rezultatele săpăhi-
rii executate la Reci în anii 1957-1959, precum şi cele de la ·Cristuru 
Secuiesc din anul 1965, faza finală a culturii Ariuşd este ulterioară fazei 
Petreşti B, perioadă cînd pătrund şi în estul Transilvaniei purtătorii cul
turii Ti:s:a tîrzie. AşeZJarea de la Reci11) reprezintă m'ai deg~abă (fa~a Tisza
polgar, iar aceea de la Cristuru Secu'iesc, faza Bodrogkereszrur, fapt ates
tat de tipurile de vase reprezentate în aceste aşezări ; [a Cristuru Secuiesc 
lipsesc unele tipuri, ca vasul cu picior înalt şi suportul de vas, în schimb 
există alte forme care nu sînt reprezentate la Reci, ca de exemplu vasul 
cu patru lobi. 

Aceste aşezări fiind cercetate numai parţial, rezultatele comunicării 
noastre în privinţa etapei finalle a culturii Ariuşd nu rezolvă definitiv 
această problemă, ele aducînd numai o contribuţie modestă la elucidarea ei. 
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R~SUM~ 

L'auteur presente quleques aspects de la cu1ture Ariuşd, mis en lurrniere par 
les donruees arohOOJ.ogiques . deoouvertes dans Les etaJbHssements. de ootte cu>lture il 
Cristuru SecuieSIC ~dep. HangbitJa) et il Sînz.ienli (ldtep. Covoona). Sur la :base des 
oettes .dOCotLvertes on peUit constater que la phase :fli.nal·e de la cullbure' Alril.leyd est 
uJ~ieure de l;a phase Petreşti B, quand les portanrts de la ·cultwe Tisa tardive · 
penetrent dans l' -est de la T:ransylNClliltie'. 

KIVONAT 

A szerZJ6 SWklelylkeresWUron (H~ita megye) es Sz:~ntreleken (Kovâszna megye) 
elro5idi tipusu 1lelepiil~n Wgz.ejjt asata'sainak ereidmenyeirol szâmol lbe. Azrt: al
lapf!bja meg., hogy u er,Qsdi mu'VIe.ltlsleg utols6 ISZakasza Retreşt.i B srekasmal, mikor 
a kl!sâ tismf mG'reltseg hordoz6i behatoltnak Elrdelyfbe, IOOsQbbi. 
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