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ASUPRA SAPATURILOR NOI DE LA ARIU$0· (JUD; COVASNA) 
1968- 1985 

EUGENIA ZAHARIA- ZOLTAN 'sz~KELV 

. .. 

Amplele săpături făcute după ră;zboi în a·riile culturilor cu ceramică 
pictată; Cucuteni şi Petreşti, prin re~ultatele. n.oi şi importante obţinute', au 
.obligat o revenire şi în .arJa culturii Ariuşd, .al cărei nivel de cunoaştere ,era 
rămas .._la rezultatete· tui Fr. L6szl6 din 1924-1925. Dar chiar şi acele rezul
tate n-ou fost publicate în întregime, datorită morţii ' neaşteptate a lui L6szl6. 

. VechiÎe săpături arheol~~ice de la. c 'ucuteni şi Ariuşd, al~ lui Hub~rt 
Schmidt şi Fr. L6szl6 s-au făcut la o dată · cind preocuparea principală era 
concentrată asupra ceramicei pictate, categorie nouă in domeniul de atunci 
al cercetărilor . arheologice, ·Care _integra şi regiunile ţării noastre. în marea 
arie a culturilor cu ceramică pictată. 

. • .. : 

··Cercetările s-au făcut treptat. · într-un proces firesc de cunoaştere, o 
descoperire neputind fi niciodată valorificată în intregime de la început; sub 
toate aspectele şi implicaţiile ei de ordin arheologk şi istoric. 

Descoperirea şi aria aşezorilor Aril.lşd o unor fragmente ceramice. de 
stil Fedeleşeni, cu pictură pozitivă brun pe roşu, altele cu. benzi haşurate de 
linii cu roşu sau alb, fragmentele cu impresiuni C, caracteristice etapei Cu
cuteni B, ca şi fragmentele decorate cu .1mpresiuni proprii culturii Ariuşd, 
deschidea noi probler:ne pefltru cunoaşterea culturii Ariuşd şi pentru rolul 
pe core l-a avut in procesul de forma.re a culturil'or perioadei de trecere. 

Prin · atenţia permanentă o prof. Szekely Zoltan asupra regiunilor· sud
estice ale Transilvan.iei s-au salvat nenumărate · descoperiri, verificate de 
cele mai muHe ori prin sondagiL In acest fel, în măsura în core descoperirile 
s-au înmulţit şi cercetarea s•a dezvoltat, interesul ştiinţific s-a lărgit in ceea 
ce priveşte ceramica pictată, dar şi asupra altor elemente din conţinutul 
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cultufi,j Ariuşd. Menţionam, a~stfel, ca exemplu, prezenţa în oş:ezările Ariuşd 
a unor fragmente ceramice pictate de stil A-B Şi B - Petreşti, ca şi ce1"amico 
decorata cu impresiuni, a carei importanţă atît la nivelul cultural şi cr-ono
logic al ceramicii pictate, dar moi ales in legatura cu dezvoltarea pe(ioodei 
de tranziţie spre a!foco bronzului este de importanţă fundamentala. Această 
categorie ceramica este reprezentativă pentru acel:e elemente etnice şi ling
v~stice care au contribuit în mod important în dezvoltarea perioade~ de tre
cere, la formarea sintezelor culturale şi etnice care s-au conturat arheologic 
şi s-au individualizot în pragul epocii bronzului. 

· După această scurtă introducere. în preze-ntul material ne vom; r~.f~ri 
la rezultatele moi importante obţinute pnin noile săpături din anii 1968-
1985, core privesc aşezarea şi strotigrofia depunerilor, rituole legate de în
groparea unor resturi umane, de resturile unei mari construcţii de un ca
racter încă necunoscut; ne vom referi, de asemeni, şi la ceramica Ariuşd, 
la cea pictata, dor ma.i ales la cea decorată cu impresiuni, categorie aproa
pe necunoscuta şi nevolorificata de cercetările mai vechi. 

Săpăturile au fost reluate în 1968 de catre Institutul de Arheologie (Ion 
Nestor şi Eugenia Zaharia), Muzeul din Sfîntu Gheorghe (Szekely Zoltan plus 
un colectiv din 3-4 muzeogrofn şi Muzeul R.S.R. (Doina Galbenu). Am men
ţionat moi sus scopul noilor cercetări. Pentru aceasta, urmau ~ă .. ~e · focă 
două secţiuni pe axul lung E-V şi pe cel s(;urt, N-S. Se ştia că ~păturile 
lui laszl6 s-au plasat pe latura de N şi numai cîteva secţiuni pe panta 
sudică. Noile săpături s-au plasat tot pe latura N, în marginea d~ NV şi 
NE, unde existau două porţiuni neatinse de săpătura loszl6, intr-o supra
faţa începută de L6szl6 şi adîncită pinăJo 0,80-1 m. Pentru reol:izareo sec
ţiunii lungi E-V s-a largit săpătura L6szl6 spre sud, urmînd ca această sec
ţiune începută dinspre Vest, să fie extinsă, prelungită treptat spre Est. 

PREZENTAREA AŞEZARII. Aşezarea eponima se află chior în marginea 
de S-V şi N-V a satului actual cu acelaşi nume, pe un deal oval, orientat E-V. 
De fapt, este un capăt de terasă, separat de aceasta printr-o ruptură adincă 
pe toată latura de N, vale unde curge un pîrîu: ln capătul de Est, aşezo.reo 
se leagă de restul terasei pliintr-o fîşie de pamint foarte îngusta, ţinută de 
rădăcinile b.raz!lor. In panta acestui capăt de Est, aşezarea a avut .un şanţ 
de protecţie. Partea de sud 6 dealului are o pa11ţa domoal·ă şi ·largă coi:e 
duce într-o :vale unde se află şi drumul a·ctual; şoseaua tare intr& iri sat 
dinspre S-E. ln partea de vest, dealul se continuă' cu ·două terasa mari şi 
largi care coboara pînă la pîrîul care vine dinspre latura de nord şi ocoleşte 
dealul spre vest. Partea aceasta din vestul dealului, este total nelocuită. Lo
cuire·a cea mai intensa a· ocupat'·latura de. nord,· unde s-au delimitat 11 ni-

. ve le de locui re, in cCJpe'tele de N-E Şi N-V, fiind prezent doar. ultimul' nivel 
de locuire. latura de su·d şi centrul oşezari.i sint ocupate de depuneri mai 

.. subţiri şi de o mare construcţie· de cult şi 'cuptoare, unde se lucrează încă 
: şl asupra căreia vom reveni · (planşa 1). 
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Prima locuire de- pe Cetăţuie eparţine poleoliticului, semnalat prin 
citeva aşchii şi un instrument de cremene·. Atît pe latura de nord, cit şi pe 
cea de sud s-au întîlnit pe lutul galben două dungi fine de cenuşă care 
s-au format prin defrişarea l·ocului de către r;eotitici .. 

Locuirea Ariuşd ocupă platoul inalt al dealului, cel moi intens fiind 
locuită latura de nord, unde depunerea atinge 1,60 X 1,70 met~i. 

. ln marginea de N-V şi de N-E, porţiune neatinsă de săpăturHe lui 
Las-zl6, s-au găsit resturi de locuir·e ale ultimului nivel Ariuşd, peste core, 
numai în partea de N-V, s-au găsit restur.i de locuire Schneckenberg de 
etapă B . . 

In marginea de nord a aşezări, unde locuirea a fost cea moi intensă, 
au fost amenajate două tera se, in marginea celei de a doua, . dinspre ripă, 

··· rezervindu-se, din lutul galben, un prag înalt de 1,30 m şi lat de 1,20 m. 
Depunerile arheologice in situ sînt pînă la acest prag (pl. 11). 

. 1-3. Pr.ima locuire ocupă terasele de pe latura de nord şi de sud ale 
aşezării. li corespunde o depunere de pămînt cenuşiu-verzui cu pete.gol
bene şi cafenii, în care s-au diferenţiat· t~i nivele de locuire, notate, ince
pind de la bază, cu cenuşiu-verzui 1, Il, III. Aceste trei nivele de locuire au la 
bază alveolări mari, adinc·i între 25-30-60 cm; .vetre; depuneri de cenuŞ-ă şi 
cărbune, aglomerări de fragmente ceramice, oase de animale, scoici, m·etci, 
bucăţele mărunte de chirpici. Dintre aceste trei nivele, cel de-al doil-ea con
ţine cele mai bogate resturi de locuire şi mai mult -cărbune. Locuinţele au 
fost colibe adincite, de la core au rămgs alveolările, cu pereţii de nuiele 
şi trestie, lipiţi cu pămînt. Resturile de chirpici sînt bucăţele mărunte, nu 
form-ează o masă compactă ca în ultimele două nivele; · 

4. ~ depunere galben-cenuşie foarte cărbunoasă,- groasă de. 10-:11 
cm. Conţine puţine fragmente ceramice. 

5. ~ depun~re cenuşos-cărbunoasă cu mult' praf de cărbune, groasă 
de. 20-30 cm. Acoperă blocul de .lut f.ormînd şi depunere pe panta în care 
s-au aglomerat foarte multe fragmente. ceramice şi bu~ăţ~le de chirpici. 
Depunerea are la bază porţiuni mari de arsură, fără lipitură'. · ... 

6. ~ depunerea ·galben-cenuşoas6 ·cu ve~gi de. cenuş6. groasă · de 
.30-40 cm. . ,, 

7. - strat de chirpici masat~ gros de 10-15 cm; existent rlu~a~ ·dea-
supra primeiterasări; depunere de nivelare·. · · - · · · 

. s: ~ depunere golbem-cenu.şoasă cu ~ergi de .l.ut galben. A~ 1~ bază . . . . ,, ... . 
arsun ,.In s1tu .. 

9. - galben"cenuşos cu aglomerări de cenuşă. Conţine fodrte~ rilulfă 
-ceramică. · 
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10. -:" strat de pămînt castaniu-măzăros cu resturi foarte bogate de lo
cuire la bază, caracterizat de vetre cu· mai multe făţuieli groase pe podea 
de fragmef)te ceramice, 

11. - cenuşos-roşcat, ultimul nivel Ariuşd, care acoperă toată zona lo
cuită. Are la bază resturi de chirpici masate d~ la pereţi _şi foarte multă 
ceramică, dar corodată (pl. III). · · · 

Din qceste 11 depuneri, două nu au la bază restur,i . "in situ" de Jo
cuire. Depunere _nr. 4 - galben-c;;enuşos cu cărbune. Conţinutul plin de ce
nuşă al ace.stui strat, cuprins intre c.v. III. la bază şi nivelul cen.uşos-cărbunos 
care-o acoperă, ţinînd seama şi de faptul că săpătura este în marg+nea .de 
N-V a aşezării, pe o porţiune relativ restrinsă, înclinăm să o considerăm, 
totuşi, ca depunere a unui nivel de iocuire propriu-zis. ·· __ · 

A doua depunere în discuţie este a 7-a, cea formată din bucăţi de chir
pici aglomerate, fără alte resturi. Nu poate fi considerată ca rezultat al unei 
locuinţe dărîmate. 

12. - depunere a locuirii Schneckenberg, identificată numai în mar
ginea_ de N-V a aşezării. Suprapune nivelul ultim Ariuşd şi aparţine etapei 
Schnecke~berg B, caracterizată de ceramica cu decor in relief Nu s-au găsit 
fragmente ceramice Cll decor "au repousse''. 

Oincolo de pragul de lut sint 4 depuneri Ariuşd pe pantă, care n-ou 
urme "in situ" la bază şi care, începînd de jos sînt următoarele: · 

1~ strat cenuşos cu chirpic; 

2. . strat cenuşos-cărbunos cu chirpic; · 

3 . .:.. ·strat galben-cenuşos cu bucăţele mici de lut gol beri; 

4. - depunere cenuş,oasă cu chirpici în care s-au găsit fragmentele 
Fedeleşeni. 

5. - Schneckenberg 8. 

Rituale ale îngropării unor resturi umane._ 

Groapa 2/1971 ore un conţinut ritual: într-o suprafaţă săpată . de 
l6szl6 pînă la adîncimea de 1 m. Cu acest prilej s-a tăiat gura gropii. De 
aceea, nu putem fi siguri cărui nivel ti aparţine acest complex rituarl. Totuşi, 
anumite elemente asemănătoare cu descoperĂrile din complexul ~uptoare, pe 
care-:1 vom prezenta după aceasta, ne vor permite unele ipoteze. 

Groapa 2 a avut formă de sac cu s·ecţiunea aproximativ rotundă. La 
1,.40 m, groapa se lărgeşte pînă la baza ei, core se află la -1,60 m de la ni
velul de la core am lucrat n·oi; de fapt la -2,60 m de la nivelul de călcare 
actual. De la nivelul pragului, unde se lărgeşte, se află o podea de frag
mente ceramlc;::e arse in strat gros de 10-12 cm, cenuşă şi cărbune. Groapa 
se imparte tn două: partea de sub podea am notat-o gr. 2 a, lor cea de 
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deosup·ra podelei arse, gr: 2 b (fig.· 1): fn gr. 2 a, care · n-a fost arsă, avea 
pe fundul ei un strat gros de 2--3· cm de cenuşă c(rrbunoasă, ;·n· care· s~au 
g-ăsit o săgeată 1nţreogă de cremene, oase de animale şi puţine fragmente 
ceromice. rnărun~e. fn sf~.rtul de. nord al gropii s-a g,ăsit scheletuJ . unui . copil 
de 3;-:::4. ani,, depus "hocker" pe dreapta cu capul la nord şi privirea · spre 
vest. .Tn spatele şoldului drept au fost aşezate . 2 pietre dintre care una pe 
canţ. In marg.i.nţ!a .de N-E. a gropii, chiar in cuptorirea peretului, cu 25 cm 
mai su,s de fundul gropii (-:-2,35 m), s.-au găsit o. bucată mare de gardină 
din lut şi 6 fragmente mari dintr~un vas de provizii, aşezate plat, unul lîngă 
altul. lîngă gardină şi imediat sub ea s-au găsit oase ale unui alt individ, 
un . tînăr între 13-15 ani: un femur, o tibie şi un peroneu. La -2,40 m, .tot 
în pţ~rtea de est a gr. 2 a,.a!J fost găsite o altă grămodă de oase, o tibie 
şi un, peroneu aşez;ate în cruce, deasupra cărora erau coaste fragmentare; 
iar lîngă ·ti bie mai era un maxilar inferior, In jumătatea de .vest. a gropii 2 o, 
la a·ceJaşi nivel, cam în mijloc se .afla o altă grămadă de oase de copil: 
un ro_dius, 2 cubitus, o clavict,JI<;l, un maxilar inferior, citeva vertebra şi coaste. 
in restul gropii a.u mai ieşit l.o iveală 2 omoplaţi, 2 humerus, vertebre cervi
cale şi, un axis. După mărirr.tea oasel.or s-ar putea să oparţină aceluiaşi in
djvid .căruia îi aparţin oasele din partea de vest a gropii. lrt parteo de sus 
a gropii la primele 5..rînduri . d~ şpadu s-au găsit 2 femure de om.. . . 

. In . gura gropii 2 a, imediat sub podea.ua ·de fragmente ceramice arse 
s-a găsit un strat gros de scoici de riu, cele mai multe arse şi acestea de
sigur datorită arderii care s-a produs la nivelul podelei de fragmente ce
romice; Groapa 2 b, in formă de soc cu pereţii şi podeaua arsă, era ,;p!ină 
cu bucăţi de chirpici ars, cenuşă, cărbune şi fragmente ceramice .arse se
cundar. Pe .fundul gropii arse, în partea ei de N-V, o fost depus un colier 
din perle de scoică - in formă de mici discuri perforate - in jurul unui fund 
de vas aşezat cu faţa în jos. Atit colierul, cit şi fundul de vas erau · nearse. 
La ace.Joşi nivel, pe podeaua de fragmente ceramice s-a mai găsit o perlă 
şi jumătate, ca cele cfin colier, decît arse (fig. 2). Conţinutul acestei gropi, 
ne, referim in principal la oasel~ , umane, ca şi prezenţa altor oase umane 
în alte gropi (in gropile construcţiei cuptoare), atestă practicarea caniba
lismului legat de anumite practici rituole. 

De observat că scheletul de copil, cel mai mic dintre indivizi, cel puţin 
trei, ale căror oase s-au găsit in partea gropii nearse, a fost singurul schelet 
întreg şi aşezat rrtual. Descoperirea este de interpretat fie ca jertfă pentru 
colectivitate, fă-cută fn cadrul unor rltuale in care intră şi practicarea cani
balismului, sau copilul intreg .,hocker" ar fi reprezentat o formă de mormint, 
căruia i s-au adus alte jertfe. · 

Intre anii 1979-1985, săpăturile arheoloqice de la Ariuşd au fost con
sacrat~ cercetării unui more complex neolitic de chirpici ars, atins in' partea 
centrală a secţiunii lungi E-V de Szekely Zoltăn: iri anii 19n-1978, a fost 
lucrată partea de nord a ·complexului, descoperindu-se 11 cuptoare, consi
derate de olărie, cu o singură încăpere. Secţiunea EN a tăiat resturile con-
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strucţiei pe o lungime de 17 m. Descoperirea o fost prezentată intr-un raport 
despre ,,Cupto.are-le de ars oale. de la Ariuşd". 1 . 

SăpăturHe. actuale se desfăşoara la sud de secţiunea E-V, oa-re le-a 
tăiat, şi de cefe 11 cuptoare. Resturile acestei construcţii zac in pantă spre 
est, spre vest şi moi occ&ntuată spre sud: in parte pe o depunere Cef\-uşos
verzuie {probabil C.V.I.), in parte pe lutul galben, amenajat -ca te·rasfl, de 
unde depunerea (C.V.) a fost îndepărtată. In această regiune, sub dă-rîmă
turile. construcţiei, lutul este ars puternic ca -o vatră, pe o grosime de 5-20 
cm. Pe această podea arsă -se află o spinare, ca un zid de :lut ars p~ternic, 
gros de 40-50 cm şi inalt de 60 cm. Lipit·a~ ·acest "perete" median oi con
strucţiei, s.-au păstrat resturile a două bozine de lut cu marginea cvodrilo
bată (diam. aprox. 60-70 cm), la nivelul superior al acestui "perete~ de lut 
se află o vatră ovolă a- unui cuptor, f.ormată din 4 lipituri succesive; împre
jurul vetrei există o margine groasă care se înalţă şi care probabil forma 
cupola. la sud şi la vest de "peretele" median şi de vatră, se intinde o masă 
enormă de chirpici (des·făcută parţial înb:-o supraf-aţă de circa 80 m pătraţi), 
în core ou fost prins-e numeroase vase întregi şi fragmentare. rn partea 
vestică o con~trucţiei, în pantă spre sud, se află o _gordină de ·lut, î-n jurul 
căreia s-a găsit un strat de oase mărunte de animal, calcinate pu1ernic ; 
printre acestea erau coome cu ţeastă de la bovine şi ovi-ca'prine. 

Pe latura de ves.t s-a desfăcut o more suprafaţă (120 m2) în core .,com
plexul cuptoare" o fost cercetat pînă la pămîntul viu. fn această pofte s-au 
deosebit, chiar de la nivelul superior al masei de chirpici golur.i ovale, core 
corespundeau la bază unor gropi arse. fn imediata apropiere a acestor gropi 
s-au găsit numeroase vase sparte pe loc, prinse sub dărimotur:ile de chir
pici ars. Unele gropi ou fost pline cu bucati de. chirpici, iar altele cu cenu
şă, cărbune, lut galben neors, fragmente ceromice, cîte un vqs întreg, · oase 
de animal şi cîteva oase umane. 

· Au fost des~operite 6 g·ropi arse, din core s-au lucrat 3. Funcţia lor 
in cuprinsul complexului nu este încă clară (ng. 4). ln colţul de N-V ·al să
păturii şi in cîteva gropi s-au găsit moi multe bucăţi de plăci găurite, pro-
venind sigur de la cuptoare de ars oale. cu două încăperi. · 

Qupă rezultatele obţinute pînă acum, putem . considera c6 . ne ·af.lăm 
în prezenţa dărîmăturilpr upei construcţii de lemn şi lut, de proporţii şi de 
u11 caroc.ter neobişnuit,. necunoscut .incă la noi în aria culturii cu ceramică 
pictatQ. Sîntem siguri 'că sînt resturile unui:. complex de cuptoare cu o sin
gură încăpere (votrq şi cupolă) din care s~o4 găsit 12 ·pe latura de · nord, 
dar şi de. cuptoare cu 2 încăperi, sigur de ars oale, datorită prezenţei frag
mentelor de plăci găurite (fig. 3). Deocamdată putem face numai ipoteza 
unei construcţii - atelier de olărie, cu funcţii însă mult moi complexe legate 
de' colt şi · ritual~ - după cum reiultă din mărimea construcţJ~i. prezenţa 
gropilor arse, a vaselor întregi prinse sub_ chirpici şi a oas~lor colcinate. 

· · , Ce ro mica descoperită. la Ariuşd, în locuinţe, gropi. sau. strat de cul
tură se poate clasa în patru .categorii prinCipale; 
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1. . Ceramica comună; 

2. Ceramica pictată cu alb ; 

3. Ceramica pidată tricrom ; 

4. Ceramico cu impresiuni. 

In prima categori-e a ceramicei comune, intră vasele man, m prin
cipal două forme : vasul de provizii cu corpul oval şi gît cilindric; unele au 
2 sau 4 toarte; a doua formă este castronuf tronconic. Sţnt nedecorate sau 
acoperite cu barbotină în vărgi verticale sau oblice. 

- A doua categorie este ceromica Hnă,cenuşie-neogră pictată pozitiv 
cu alb, asociau:l cu coneh:..ri larg·i şi alveole. Incizia se întîlneşte rar cu rolul 
de a sublinia zonel-e pictate sau ~anelate. La această categorie se întîlneşte 
şi pictura cu roşu crud. Formele principale sînt: paharul cu variantele bine
cunoscute; capace mori canelote cu buton central. 

- A .treia categorie - oera"'ica pictată tricrom, se caractefizeoză, în 
principal, prii) motive meondr.ice re~ervate cu olb din fondul roşu şi mărgi
nite cu brun. Uneori benzile rezervattif· sint date cu roşu, alteori nu. Rar, se în
tîlnesc şi benzi sau panouri haŞurate cu brun sau roşu pe fond , qlb-gălbui, 
tehnică care s,e apropie .de stilul A-B. 

Se rezerva :·cu brun (- roşu închis) benzi înguste care se acopereau 
cu alb. fn codrul ceromicii pictată tricom, de tip A, menţionăm şi fragmen
tele Fedeleşeni. Ceromica roşie cu pictură tricromă are din p.d~u~ nivel de 
locuire un aspect dezvoltat, depUn format pe toată durata locuirii şi este 
categoria cea mai restrînsă (fig. 5). 

- Ceo de-o patra categorie ceramică este cea decorată cu impresiuni. 
Singura formă a aoestei grupe ceramice este botul sau castroneluL Sînt, în 
genere, de dimensiuni mici şi mijlocii. Au formă semiovală şi poartă ceva 
mai jos de buză 1-3 rînduri de impres-iuni, uneori organizate in căpriori. 
lmpresiunile folosite pentru decorarea acestor bolurl sint crestături lungi, 
în~uste ca o incizie, late - ovole, sau în spic, identice cu cele folosite în 
cu.itura Coţofeni. Jn afara decorului, cupele au urechiuşe şi proeminenţe 
midj~. pline. Sînt arse cenuşiu-castaniu - pătat: lustruite în interior şi în 
afară numai în jurul benzii şi a regiunii decorote : sub aceste suprafeţe sînt 
fin barbotinate sau grun_ioase. Formele vechi n-ou marginea articulată , doar 
o uşoară faţetare o buzei. Cele mai tîrzi~ au marginea articulată printr-o 
şănţuire exterioară sau îndoire a marginii, iar buza îngroşată sau cu feţe
tare Iotă şi oblică spre interior (fig. 6). 

Cele patru grupe ceramice se găsesc în toate nivelele de locuire 
Ariuşd, core se pot paralelizo cu etapa A o culturii Cucuteni. 

Prezenţa in ultimele nivele de locuire a unor elemente tîrzii, fie Pe
treşti , fie Fedeleşeni, ne fixează evoluţia culturii Ariuşd în raport cu ariile 
Petreşti şi <;ucuteni, între care se şi s ituează aria ei de răspîndire şi de dez-
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voltare. Sfîrşitul cu:lturii Ariuşd este fixat de prezenţa unui fragment de 
ceaşcă cu toarta pastilată, găsit în chirpiciul unei. mari locuinţe a ultimului 
nivel. Fragmentul de ceaşcă se încadrează -tipologie în nivelul Băile Her
culane C 2a. 

În afara celor semnalate, în aşezarea de .la Ariuşd s-au găsit un vas 
şi fragmente ceramice care depăşesc atit prin formă cît şi prin decor, etapa 
A - Cucuteni. Ne referim la vasul cu capac in care s-a găsH depozitul de 
perle de cupru şi dinţi de cerbi, ca şi la unele fragmente găsite în săpăturile 
recente. ' · 

Vasul depozitului (formă bitronconică cu gît scund, îngust, cilindric şi 
capac - coif suedez), ca şi decorul său {bvale cu cruci de Malta şi benzi 
haşurate) sînt caracteristice fazei A"B Corlăteni (elemente de strl · alfa). 

Din să-păturile mai n~i (1971-1975), provin f~agmente din form~ ase
mănătoare, decorate cu motive rotunde şi ogivale acoperite cu haşuri . şi 
reţea: 1 - pe fond alb pus cu brun şi haşuri cu roşu. Sînt găsite in depu
nerea cenuşoasă de pantă, care poate fi atribuită ultimelor nivele. Elemen
tele de caracter Cucuteni A-B le considerăm deocamdată, pătrunse. Ele nu 
se dezvoltă în cadrul culturii Ariuşd . Problema rămîne deschisă dacă aces:. 
tea s.înt'contemporane ultimului 'nivel sau ulterioare. •· 

'1 ; . • 

.. ... .. . 
'' 
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