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Cercetările arheologice in aşezarea neolitică de pe dealul Tyiszk de 
la Ariuşd au continuat şi în anul 1982, avînd drept scop continuarea unor 
investigaţii începute în zona cuptoarelor de ars ceramică încă din 1980. 
Cu această ocazie s-a urmărit cerc~tarea locttinţei descoperite încă in 
cursul camP,aniei de săpături din 1981, descoperindu-se o serie de vestigii 
importante pentru cunoaşterea culturii neolitice de la Ariuşd. Tn cele ce 
urmează dăm descrierea obiectelor şi a plasti~ii antropomorfe rezultate 
în urma cercetărilor întreprinse în 1982. 

- Ac de cupru cu două spirale (pl. 1, 1), descoperit lîngă peretele 
vestic al locuinţei în stratul de arsură la o adincime de 80 cm. Lungimea 
acului pînă la punctul de unde incepe spiralarea este de 6,5 cm, lungi· 
mea celor două extremităţi -a spi!ia,lelor 3,4 cm, lăţimea .între spira'le 1 cm. 
Un ac asemănător, dar cu o singură spirală, s-a descoperit la Vădastra 
in strat de cultură Sălcuţa1, iar mai numeroase prin săpăturile din Bulga
ria şi publicate de V. Mikov2. Tn privinţa acului de la Ariuşd acesta este 
singular pentru aşezările de tip Ariuşd şi poate fi încadrat pentru ince
putul! fazei de tranziţie Cucuteni A-B3. Acul de cupru de 'la Ariuşd •a fost 
confecţionat prin batere şi a servit probabil ca podoabă pentru păr. 

- Vas miniotură (pl. 1, 2), descoperit tot in nivelul ·locui;nţei, ·are corpul 
conle prezentind doi butoni laterali perforaţi vertical situaţi pe registrul 
butei. Este făcut din pastă bună şli arsă brun roşcat deschis avînd diametru! 
gurii de 3,4 cm şi o înălţime de 2,3 ·Cm. 

Probabil este un vas jucărie, deoarece nu-i putem atribui nici un alt 
rol, fiind prea mic pentru a-i putea presupune vreo întrebuinţare in legă-
tură cu cu ltu 1. · 

- Scaun miniatură (pl. 1, 3), descoperit lîngă peretele sudic al locuin
ţei modelat destul de sumar din pastă uşor zgrunţuroasă, arsă brun roşcat 
deschis. Prezintă două picioruşe scurte in partea posterioară, drept spe
tează două braţe uşor înclinate spre exterior, iar şezutul uşor adincit. Din 
partea anterioară a şezutului lipseşte un fragment, iar restul suprafeţei 
acell·eioaşi părţi nu prezintă urme care ne--ar perm'ite ·să afirmă•m că ar fi 
existat două picioruşe şi în faţă. Probabil că scăunelul a constituit o jucărie 
sau un obiect de cult la fel ca cel de la Hăbăşeşti, dar core prezenta 
patru picioare şi o speteoză compactă4• 
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- Recipient miniatură (fragment) de formă dreptunghiulară (pl. 1, 4), 
este modelat rudimentar din pastă uşor zgrunţuroasă, arsă brun roşcat 
deschis. Inălţimea -recipientului este de 2,5 cm, lăţimea 3 cm, iar interiorul 
păstrat s.pre latura îngustă uşor curbat. Probabil ca şi vasul miniatură, 
recipientul a fost folosit şi modelat ca jucărie. 

- Figurină antropomorfă {pl. 11, 1), modelată destul de sumar din pastă 
arsă cenuşiu, are o înălţime de 8,3 cm. Capul s-· a păstrat fragmentar 
(partea superioară lipseşte) făcînd corp comun cu trunchiul, . bărbia este 
puternic ascuţită. Capul nu prezintă vreo indicaţie a ochilor sau a gurii, 
ceea ce corespunde datelor cunoscute pînă acum în legătură cu figurinele 
fazei Cucuteni A. Din dreptul feţei păstrate, prin două linii incizate semi
circular, se disting două cioturi care constituie braţele. Trunchiul, de la 
braţe spre şolduri, se îngroaşă uşor, piciomele se termină printr-un vîrf 
comun sau labă comună, care are forma unui mic suport circular. Fesele 
sînt proeminent reliefate, despărţite de o linie incizată vertical, trunchiul 
figurinei fiind uşor înolinat înainte. 

- Figurină antropomorfă (pl. 11, 2), modelată destul de sumar din 
pastă arsă roşu, avînd o înălţime de 8,7 cm. Capul face corp comun cu 
trunchiul, delimitarea dintre acestea fiind făcută printr-o linie aproape 
circulară siutată puţin deasupra umerilor. 

Braţele ·sînt simple cioturi uşor ieşite din umeri. Trunchiul este plat ş· i 
suplu, şoldurile făcînd corp comun cu picioarele. La fel ca la figurina 

. antropomorfă descrisă mai sus, capul nu prezintă vreo indicaţie a ochilor 
sau a gurii, care încadre'ază şi această figurină în faza Cucuteni A. Pro
babil ombilicul este acela care este indicat printr-o linie semicirculară cu 
partea deschisă spre baza figurinei. 

Existenţa picioarelor este pusă în evidenţă printr-o linie continuă care 
împarte de la abdomen în jos figurina pe ambele feţe, inclusiv baza în 
două registre. Pe picioare şi în regiunea abdomenului se întîlnesc linii 
indzate orizontal, iar fesele sînt indicate prin două proeminente în formă 
de boabe. 

Din cele prezentate reiese că şi purtătorii culturii neolotice de .la 
Ariuşd au utilizat ~ şi probabil confecţionat prin batere - ace de cupru, 
ca de altfel şi prezenţa în aşezarea de la Ariuşd a unor obiecte. minia~ 
turizate din lut, care vin să se alăture celor descoperite în cursul săpătu~ 
rilo'f onterio:are, precum şi existenţ-a pl·asticii ontro.pomorfe pent>ru perio-a.d:a 
de sfîrşit a fazei · Cucuteni A. care a constituit şi obiectul unor cercetări 
mai vechi pentru arheo logii de la Muzeul judeţean Covasna. 

Kivonat 

A szerzo bemuta•t nehăny erdekes tărgyat az 19•82-es erosdi ăsatasok anyagab61: 
idolok, · rez-hajtu spirălts diszitessel, minatur-edenyek, jătek tărgyak. A talălt tă rgya 'J kozi.il 
figyelemre melto a spiralis-d iszes IH~ztu, ameiy egyedi darab az erosdi asatasok gazdag 
anyagabol. 
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PLANŞA 1 

1. Ac din cupru, cu două spirale; 2. Vas miniatură; 3. Scaun miniatură; 4. Recipient 
miniatură (fragment) . 
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5. 

8. 

PLANŞA 2 

5. Figurină antropomorfă; 6. Figurină antropomorfă. 


