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PRECIZARI IN LEGATURA CU CORPUSUL AŞEZARILOR 
CULTURII ARIUŞD-CUCUTENI 

t2l 

A. LASZLO 

Cu ocazia împlinirii unui secol de la descoperirea, în 1884, a staţi uni i 

eponime a culturii Cucuteni au văzut lumina tiparului două importante 
cărţi. Prima, The Cucuteni-Tripolye C:ulture. A Study in Technology and the 
Origins of Complex Society, BAR International Series 217, Oxford, 1984, 221 
p., se datorează tinerei cercetătoare americane Unda Ellis, de la Univer
sitatea Harvard. Cea de-a doua, Aşezările culturii Cucuteni din România, 
laşi, 1985, 218 p., este opera arheologilor Dan Monah şi Ştefan Cucoş, bine 
cunoscuţi şi apreciaţi datorită exemplarelor lor cercetări, desfăşurate in 
cadrul Muze·ului de Istorie din Piatra Neamţ. Dacă in prima carte referi rile 
la descoperirile de tip Ariuşd sint doar sporadice, autorii celei de-a doua 
lucrări au acordat atenţia cuvenită şi ariei transilvănene a culturii studiate. 
Nucleul acestei importante cărţi, de mult aşteptată în literatura noastră de 
specialitate, îl constitu ie Corpus-ul descoperirilor, întocmit de Dan· Monah 
cu contribuţia lui Dragomir N. Popovici (p. 52-167), conţinînd datele prin
cipale referitoare la 1.151 aşezări, la care se mai adaugă şi cele cu nr. 1.152 
-1 373, cuprinse in Addenda (p. 168-177). Dorinţa autoril<or a fost de a re
aliza un studiu cit mai complet. "Intenţionam - se spune în Introducere -
să indicăm de fiecare dată poziţia aşezării (înaltă, medie, joasă), tipul de 
aşezare (deschisă, fortificată natural, artificial, grupată, răsfirată, sezonieră 
etc.), suprafaţa ocupată de urmele de locuire şi stadiul cercetărilor. Din ne
fericire, nu intotdeuna acest lucru a fost posibil" (p. 14. ln legătură cu pri n
cipiile care au stat la baza întocmirii Corpus-ului, vezi şi p. 52-53). 

Jn ce.le ce urmează vom incerca - în spiritul dorinţei autorilor - să 
acilucem unele completări şi corecţiuni in legătură cu aşezările de tip Ariuşd 
din sud-estul Transilvaniei, apeHnd la literatura de specialitate mai veche, 
astăzi mai puţin accesibi·lă şi nevalorificată în intregime de autori. Obser
vaţiile noastre vor urmări ordinea şi denumirile sub car~ aşezările au fost 
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induse în Corpus-ul la care ne referim. La urmă vom menţiona acele ase
ză ri de tip Ariuşd, cunoscute din literatură, care nu figurează în Corp~s. 
D,.J că nu_mele lc:calităţii este i~entic ~u cel al comunei de care aparţine, 
a.:esta dm urma nu se va ma1 menţ1ona . De asemenea, judeţul se preci
zează numai în cazul localităţilor aflate în afara judeţului Covasna. 

·:· 

ARACI, comuna Vîlcele 

Nr. 13, p. 54. Csl.ilak-Kare! = Coasta Deolului. Denumirea corectă în 
1. magh. Csulakkarej, Csulak-Karej sau Hegykarej. Aşezarea se află la apro
ximativ 3 km N de Ariuşd, la dreapta de drumul ce duce spre Araci, în faţa 
vărsării pîrîrului Retceş, pe un deal de formă arcuită, cu pante abrupte şi 
cu platoul orizontal. Aşezarea a fost descoperită cu ocazia săpăturilor de la 
Ariuşd din anul 1913. Cf. Jelentes SzNM, 1913. p. 13; L6szl6, 1914, p. 281, 
387. Schroller 1929, p. 334 o include în rîndul aşezărilor aparţinînd unei 
etape de tranziţie de la ceramica pictată de tip Ariuşd la cultura Schnecken
berg. 

Nr. 14, p. 54. Locul Păduros. Referindu-se la Lasil6 1914, p. 28i, :se 
afi rmă_ că în locul respectiv există o altă aŞeiare de tip Ariuşd, probabil din 
faza Cucuteni A. In rea litcite, la p. Citată F. Lasil6 scrie următoarele: "Dis
punem de date,· culese la faţa locului, indiCînd că în faia mai tirzie a pre
istotiei (si. n . .:- A.l::.), in jurul aşezării (de la Ariuşd-Tyiszk) •. într-uri cerc cu 
raza de 3 km au existat aşezări şi pe dealurile Vecer şi Osoka~ (de la 
Ariuşd), precum şi pe dealul Fasberc şi pe înălţimea . de deasypra locului 
numit Fi.izester, tie lîngă pîrîul Retkes, de la Araci". Locul Păduros "Cbres
punde probabil cu punctul Fâsberc, punct în care nu sînt semnalate însă 
descoperiri de tip Ariuşd. Roska 1942, p. 30, nr. 9, menţionează doar o sin
gură aşezare de tip Ariuşd de la Arac!, ca şi Comşa '1973, p. 55, fig. 3; nr. 
1 O. Astfel ; existenţa unei aşezări de tip Ariuşd la Araci-Locul ' Păduros , 
deocamdată riu se confirmă. 

ARIU$0, conl. Vîlcele 

Nr. 18, p. 55. Grădina de in. Aşezarea se află la 1,5 k:m N-E de Dealul 
Tyisik. Este menţionată Ici Laszl6 1911, p. 181, 232, nr. 11 (şi nu p. 181 şi 
urm.), precum $i la Lastl6 1914, p. 281; Roska 1942, p. 79; nr. 30. Schroller 
1929, p. 334 o incadreaza in a sa "etapa de tranziţie". 

Nr. 19, p. 55. Tyiszk·hegy. Se afirmă că în cursul şăpăturilor sisterriatic.e 
din ariii 1907-1913 şi 1925 a fost cercetată o suprafaţă de peste 315 rn2. 

In realitate, pînă în anul 1913 inclusiv, a fost săpată o suprcifa_ţă de 515 m2, 
corespunzind zonei locuinţelor i -4 (cf. L6sil6 1914, p. 291, 390 şi fig. 4). 
la aceasta se rnai adaugă suprafaţa de circci 220 m2, săpată în 1925, în 
zona locuinţelor 5-6, cercetate parţial, şi la sud de L 1-3 (ef. L6szl6 1978, 
p. 203-206 şi fig . 6; A L6sil6, Aluta, 1980 .. p. 13-18 şi fig . 1). Este necesar 



sC:dndre.i)ţ~~ şi_ datEiii~;;refe'ritoar~· IC:(sist~rriu·l d:e cipărâre.: Acesta con,stă dtn
h~un şanfsăpat in Tocul Ufgust, <:'!are leaga spre e·st Dealul Tyi.szk de platoul 
numit Tyisik de Sus. Potrivit observaţiilor făcute pe un profil natural, f0rtncn 
în urma unei surpări, acest şanţ avea o des.chidere de 18 m şi o adîncime 
maximă de 2,10 m. In partea de nord, ,aşezarea a; fe:sţ_qpărotă r:>rintr-un alt 
şanţ, mărginit de două valuri, înalte de 0,70-1'!.10 m, întărite Şi cu ţH:ilisade 
(cf:' L6szl6 1914,-p. 381 ~386; 415-417, fig. 3, 70, 72, · 76). Afirmaţia că F. 
L6szl6 ;,a identificat şase niveluri de locuire din faza Cucuteni A" esre numqi 
în parte corect6. El a deosebit, intr-ddevăr, şase depuneri alterna11ţe, de 
"terra mare" şi de chirpici ars, aparţinînd culturii cu ceramică pictată (~6szl6 
1914, p. 291-<381, 390..:..415), identificate la încept:Jt _tu trei, _ apoi cu patru · 
nive·luri de locuire (L6szl6 :1911, p. 186, 238; L6szl6 1924, p. 26). Mai trebuie 
·preCizat, pentru a evita unele confuzi,i, că aceste şase depuneri (,.cultura A'1) 

sînt suprapuse de un al şaptelea strat (,.cultura B") incadrat de F. L6szl6 
în "perioada de tranziţie de la epoca pietrei la epoca bronzului" (l6szl6 
1924, p. 2) 'şi atribuit ulterior culturii Schneckenberg (SchroHer 1929; p. 328-
330). Pentru istoricul cerCetărilor nu este, poate, lipsit de importanţă faptul 
că la săpături le din zilele de 26-27 septenibie 1908, ·a parţicipat _şi . Hube_rt 
Schmidt, cercetătorul aşezării de la Cucuteni (cf. Jelentes SzNM; 1?08-1909, 
p. 19) şi că lucrările· şantierului au fost vizitate, la 15 august 1925, şi de 
Vasile Pârvan (cf. l6szol6 1978, p. 42, 98; A. L6szl6, Cercetări istorice, 9-10, 
1978-1979, p. 639-644; idem, Aluta, 1980, p. 12). fn sfîrşit, bogata biblio
grafie referitoare la aşezarea. de la Ariuşd mai poate fi completată cu ur
mătoarele lucrări: F. L6szl6, Negyezer eves kultura emlekei Haromszek V,âr
megyeben (Mqnumentele . unei culturi de patru milenii in oomitatul Trei 
Scaune), Sf. Gheorghe, _1911, p. 27. ( · SzNep,, 1911, nr. 92-98); ic:J,em, 
Archaeologiai l:rtesito, 1914, p. 151-153; idem, SzNep, 1924, nr. 100; 1925, 
nr. 61; idem, Convorbiri literare, !1924, p. 874-877; l6szl6 1978; V.G. Childe, 
Emlekkonyv, SzNM, p. 338-350; M. Roska, ibidem, p. 264-269; idem, Az 
osregeszet kezikonyve (Tratat de arheologie preistorică), '11, Cluj, 1927, pas
sim: Schroller 1929; 1. Nestor, Studii şi Comunicări (Sf. Gh~6rgKe), 1973, 
p. 21-25; z. Szekely, ibidem, p. 37-43; A Niţu, ibidem, p. 57..:..124; A. laszl6, 
ibidem, p. 111-205. O bibliografie mai completă: Roska i942, p. 77-79, hr. 
30; J. Banner, 1. Jakabffy, 'A Kozep-Dunamedence regesteti bibliografidja, 1, 
Budapest, 1954, p. 195-196; E. Comşa, Bibliogrăfia neolitictilui de pe teri
toriul României, Bucureşti, 1, 1976, 11, 1971, 'passim. P.entru orientare, d. In
dicele tematic, 1, p. 157; ·11, ~ 116; L6szl6 1978, p. 208-212 (Apendice 2-3). 

AUGUSTIN, com. ,Ormeniş, jud. Braşov 

Nr. 33, p. 56. PunCt neprecizat. Cu trimitere la F. l6sil6, Jelentes 
SzNM, 1913, p. 15, ~e menţionează .,o aşeicire ariuşdeaiiă, dcitată probabil 
în faza Cucuteni A". În lucrarea Citată sîht menţionate îns6 doar piese de 
bronz, descoperite la Augustin, şi ajunse la Muieul din Sfintu Gheorghe dih 
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colecţia lui S. Simonffy; Rosko 1942, p. 29, nr. 5, menţionează deja de la 
Augustih şi descoperiri de tip Ariuşd. Ace.Qstă localitate e~te inclusă şi de 
Comşo 1973, p. · 55, fig. 3, nr. 36, in Hsta descope-ririlor de tip Ariuşd. 

BIXAD,. com. Malnaş 

Nr. 94, p. 62. Cetotea Şea = Vâpavâra. Aşezarea este semnalată deja 
în Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 45. la loszl6 1911, p. 177, 227, nr. 1 nu 
este menţionat sondajul care ar fi fost efectuat ·în anul 1910. In ceea ce 
priveşte poziţia aşezării, ea se află la sud de Bixad, pe un promontoriu de 
andezit, care se inCJtlţă cu 45-50 m deasupra confluenţei pîrîului Rekettyes 
cu Oltul. Promontoriu!, inconjurat de pante abrupte, stîncoase, se leagă 
numai spre nord de prima terasă a Oltului. Aici se află un triplu şanţ de 
apărare, csdîncimeo max. fiind apreciată la cea. 10 m. "Numa·i pr:in săpături 
ar putea fi stabilit, dacă aceste şanţuri datează din epoca premyceniană 
(din epoca culturii Ariuşd} sau dacă sînt contemporane cu zidurile cetăţii 
(medievale}. Probabil, deja în epoca premyceniană a existat o şănţuire mai 
r.edusă, adincită de locuitorii din vremurile mai tirzii" (Loszl6 1911, p. 177. 
Cf. şi Lqszl6 1914, p. 386). 

BOD, jud. Braşov 

Nr. 117, p. 64. Movila Popii = Gorganul = Priesterhi.igel. Aşezarea se 
află pe o înlăţime izolată (martor de terasă, cu bază stîncoasă), purtind ş i 
denumirile de Hugel, Precligerberg, Gorgony, Csigodomb, Elesko (L6szl6 
1911, p. 183-184). Staţiunea este menţionată deja de Orb6n, VI, p. 441. 

BODOC 

Nr. 123, p. 65. Pădurea Mestecenilor = Nyirerdo (corect : Nyirerdo). La 
Schroller 1929, p. 334, citat pentru această aşezare, Bodoc este menţionat, 
fără precizarea punctului, în rîndul staţiun·ilor din a sa etapă de tranziţie. 
Roska 1942, p. 246, nr. 48, semnalează, într-adevăr, o aşezare de tip Ariuşd 
în punctul "Nylrerdo", precizînd, în acelaşi timp, că toporul de aramă cu 
braţele in cruce a fost descoperit în cetatea "Kincs6s•, aflată pe o înălţime 
păduroosă din imprejurimile localităţii (ibidem, p. 245). Primele informaţii 
cu privire la atestarea. unor staţiuni de tip Ariuşd la Bodoc le avem din anul 
1925: Este vorba de identificarea de către locuitorul lmre Bela din Zolt6n 
a două aşezări în iarna şi primăvara acestui an, studiate la faţa locului de 
F. Lăs.JI6 core a şi semnalat prompt aceste descoperiri in presă. Cf. SzNep, 
1925, nr. 61 (= l6szl6 1978, p. 187-188) şi interviul lui l. Simon in Brass6i 
Lapok, 1925, nr. 174. Nu putem stabili, cu care dintre ce·le trei aşezări, cu
prinse în Corpus (nr. 122-124), corespund aceste două staţiuJ1i. 
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BOROŞNEU MIC, corn. Boroşneu Mar:e 

Nr. 143, p. 67. Cetatea lui Borz = Măgura Rotundă. In bibliografia ci
ta tă (Lâszl6 1911, p. 182; 1924, p. 17) se menţionează doar toponimul .,Borz
vara" (Cetatea lui Borz sau, mai degrabă, Cetatea bursucului) şi nu se face 
nici o referire la denumirea de "Măgura Rotundă - Kerekdomb" (corect : 
Kerekdomb). De asemenea, se menţionează un şanţ de apărare şi nu şan

ţuri. Aşezarea este desemnată cu acelaşi toponim ( .. Borzvâra") şi la Schrol
ler 1929, p. 334; Roska 1942, p. 125, nr. 138. In legătură cu această aşezare 
se mai poate preciza că ea se află pe un promontoriu situat la vest de sat, 
în va lea pîrîului Kispatak, între două vir:oage (.,Szenegeto-ârok", .,Papszena
arka"), la o înălţime de 15-20 m deasupra nivelului apei . Lungimea pro
montoriului este de 60 m, iar lăţimea de 40 m. In locul unde acesta se leagă 
de restul terasei se află un şanţ de apărare a cărui adîncime a ~ost apre
ciată la 6-8 m (L6szl6 1911, p. 182, 232, nr. 16). Această fortificaţie este 
menţionată şi de Orbân, III, p. 164. În legătură cu cercetările efectuate in 
această aşezare vezi şi Jelentes SzNM, 1907, p. 19; 1908-1909, p. 44. 

CAT ALINA 

Nr. 197, p. 72. Punct neprecizat. In bibliografia citată (Roska 1942, 
p. 266, nr. 144) nu se semnalează "existenţa unei aşezări ariuşdene, pro
babil din faza "Cucuteni A". Roska menţionează doar descoperiri în parte 
analoage cu materialul provenit din stratul superior de la Ariuşd (aparţinînd 
culturii Schneckenberg)! Catalina nu este cuprinsă nici în lista descoperiri lo r 
de tip Ariuşd, întocmită de Comşa 1973, p. 55, fig. 3. 

CERNAT 

Nr. 205, p. 73. Dîmbul Bisericii = Templomdomb. Lâszl6 1911, p. 182, 
232, nr. 13 nu menţionează efectuarea unui sondaj în 1910. El precizează , 
în schimb, că un număr impresi,onant de descoperiri de tip Ar.iuşd, La Teme 
şi provincial-roman au ieşit la suprafaţă in anul 1901, cu ocazia unor lucrări 
de terasament core ou distrus in bună parte staţiunea. In legătură cu cer
cetările efectuate in această aşezare, vezi şi Jelentes SzNM, 1910-1911, p. 
62, 65, 79. 

DALNIC, corn. Moacşa 

Nr. 309, p. 85. Tanorok. Inainte de Roska 1942 (citat în Corpus), aşe
zarea este menţionată în Jelentes SzNM, 1913, p. 13, ca fiind descoperit~ 
cu ocazia unor cercetări geologice. 
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HĂLCHIU, jud. Braşov 

Nr. 496, p. 103. Eichrud<er. ·corect: ' Eichbrucken (cf. Roska 1942, p. 110, 
nr. 70). Contrar afirmaţiei din Corpus, aşezarea nu este menţionată !o 
Lâszl6 1911. 

. . . 
HĂRMAN, jud. Braşov 

Nr. 505, p. 104. Kosberg. Corect: Kasberg. Aşezarea este menţionată 
şi la L6sz16 1911, p. '184, 234; 1914, p. 281, 387, precizîndu-se că ea se află 
pe malul stîng al Oltului , pe o înălţime izolată (martor de terasă . cu bază 
stîncoasă). 

lliENI 

Nr. 571, p. 110. Dealul Izvorului = Forasdomb. Corect : Forr6sdomb. 
Cf. Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 45; 1910-1911, p. 62, 79; Lâszl6 1914, p. 

281, 388. Doar la Lâszl6 1911, p. 180, 230, nr. 9 apare, datorită unei greşeli 
de tipar, Forrasdomb (corectată de mîna lui Lâszl6 pe exemplarul din po

sesia noastră). 

LEJ, com. Boroşneu Mare 

Nr. 589, p. 112. Dealul Cetăţii = Varhegy. Vârhegy (Varheghiu) este, 
de fapt, numele satului a_stăzi inexistent, contopit cu Leţ. Aşezarea de ti p 
Ariuşd se află pe un deal, situat lîngă fostul sat Vârhegy, între Boroşneu 
Mare şi Leţ (Lâszl6 1911, p. 183, 233, nr. 18). Roska 1942, p. 299, nr. 41, 
numeşte dealul "Vârdomb" (Dealul Cetăţii). Lâszl6 1911, p. 183, nr. 18 mai 
prec-izează că dealul, avînd o suprafaţă de 20 iugăre, se ridică brusc din 
lunea Rîului Negru, doar panta lui dinspre sat fiind mai domoală. lnălţi
mea sa absolută este de 550 m, iar cea relativă de circa 25 m. Cf. şi Jeien
tes SzNM, 1910-1911, p. 65, 79-80. 

LISNĂU, com. Ozun 

Nr. 603, p. 114. Dealul Jenejiek. Corect: Jenejek (-hegye). In Jelentes 
SzNM, 1912, p. 62 (citat în Corpus) aşezarea nu este menţionată. Conform 
datelo-r lui Lâszl6 1911, p. 182, 232, nr. 14, aşezarea se află la poalele Mun
ţilor Buzăului, pe o înălţime ce se ridică deasupra pîrîului Lisnău (afluent 
al Rîului Negru), sub dealurile Bukkps şi Csukjon. Vezi şi Je)fentes SzNM. 
1910-1911, p. 62. 
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MAL NAŞ 

De pe teritoriul comunei Malnaş sînt m~nţionate în Corpuş patru a9e-
1:ări (nr. 620-623), fără a ·Se preciza dacă ele Se află pe teritoriul localităţi:o r 
Malnas-Sat ori Malnas-Băi. 

~ ) , 
Nr. 620, p. 115. Culme nisipoasă = Fuvenyesteto. Staţiunea se află pe 

teritoriul localităţii Malnaş-Băi şi face parte din rîndul oşezărilor fortificate 
şi artificial. Dintre cele două şanţuri de apărare, presupuse, pe baza con
formaţiei terenului, încă la începutul secolului Laszl6 _1911, p. 177, 228, nr. 
2) a fost secţionat, cu ocazia recentelor săpături, doar cel interior, avînd 
deschiderea actuală de circa 7 m, iar adîncimea maximă de 1,60 m. Şanţu l 
taie singura cale de acces, dinspre NNV, unde promontoriu! pe care se află 
aşezarea se leagă de restul platoului - terasa inferioară a Oltului (A. Lasz-
16, Materiale, 14, 1980, p. 124). Bibliografia poate fi completată cu urmă
toarele lucrări: Jelentes SzNM, '1908-1909, p. 18, 44-45 (aici se menţionează 
printr~e altele, prezenţa lui Hubert Schm.idt la un mic sondaj efectuat la 18 
nov. 1909); 1910-1911, p. 62, 79, 81; 1913, p. 14; SchroHer 1929, p. 333-
336; Roska 1942, p. 170, nr. 137; VI. Dumitrescu şi colab., Hăbăşeşti. Mono
grafie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 453. Materialele descoperite numai 
în parte au fost depuse la Muzeul Jude~ean Sfîntu Gheorghe, în parte aflîn
du-se în colecţia Seminarului de Arheologie al Universităţii din laşi. 

Nr. 621, p. 115. Colţul Mestea~ănul4i = Nyirsorlca (corect: Nyfrsorka). 
Referindu-se la Roska 1942, p. 170, nr. 137, se menţioneazq "o aşezare 
ariuşdeană, probabil din faza Cucuteni A". In locul citat sînt menţionate 
doar fragmente ceramice neornamentate, de tip neolitic, descoperite în 
punctul numit "Nyfrsorka", aflat între cîmpia Oltului şi drumul ce duce spre 
Hatod. Această staţiune ar putea să corespundă, totuşi, cu aşezarea de t ip 
Ariuşd, descoperită în 1925 la Malnaş-Băi, în dreptul intrării drumului ce 
vine dinspre Hatod (F. L6szl6, SzNep, 1925, nr. 61). 

MOACŞA 

Nr. 671, p. 120. Bobîlna. Referindu-se la Roska 1942, p. 245, nr. 47, se 
semnalează "o aşezare ari uşdeană, sondată în anii 1910-1911 de Fr. Lâszl6 
şi V. Csulak" (corect: Csutak). fn locyl citat, Roska s.e referă la fragmente 
ceramice corespunzătoare stratului superior de la Ariuşd (= cultwra Sch
neckenberg), descoperite în locurile numite ,.Kisvolgy" şi "B6bolna", din ho
tarul satului Pădureni (Sepsibeseny6) ! Aşezarea de la pun~:tul ,,B6bolna" 
a fost sondată de F. L6szl6 la 28.VII.1910. Cf. Jelentes SzNM, 1910-1911, 
p. 79. 

OLTENI, corn. Bodoc 

Nr. 727, p. 125. Cetat~ F~tii = Leanykavâr~ Lo g~scri~rea sumară din 
Corpus se p;qate a~ăuga c(] promQI"!toriul pe cqre se află aşe~~lreQ este le-
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gat numai spre NE de înălţimile învecinate printr-o limbă îngustă de pă
mînt. lnălţimea astfel izolată, bine apărată natural, ridicindu-ş~ cu cîrca 
50 m deasupra nivelului Oltului, are o suprafaţă trapezoidală cu diometrele 
de 55, respectiv 50 m. Cu ocazia sondajului efectuat la 6 oct. ·1910, sub 
humusul actual a fost observat un strat de chirpici interpus intre două de
puneri cu resturi menajere. Sondajul s-a efectuat pînă la adîncimea de 2,30 
m, adincime la care stratul de cultură Încă nu se termiriase. În ceea ce pri
veşte gf'10simea stratului de cultură; se apreciază că ace.astă aşezare este 
depăşită numai de staţiunea de la Ariuşd - Dealul Tyiszk (Lâszl6 1911, p. 
178, 229, nr. 5). Cf. şi Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 43; 1910-1911, p. 79. 
L6szl6 1914, p. 386, include şi această staţiune în rîndul aşezărilor fortifi
cate cu şanţuri de apărare. Staţiunea este menţionată pentru prima dată 
de Orb6n, .nt, p. 58. Nu avem informaţii că după F. Laszl6 aşezarea ar f i 
fost sondată de J. Teutsch. 

Nr. 728, p. 125. în dosul cetăţii = Vârmege. Micul deal, de formă elip
tica, pe care se află aşezarea, se ridică cu circa 2 m faţă de terenul încon
jurător. Altitudinea sa absolută este de 569,2 m, iar cea faţă de apa Oltului, 
21 m. Aşezarea este mărginită spre est de albia Oltului, iar pe celelalte 
laturi de un şanţ de apărare oircular, lat de 6-8 m. Cu ocazia săpăturilor 
efectuate de F. Lâszl6 în 1908, a fost cercetată pînă Ja solul viu, atins în 
general la 1 m adîncime, o . suprafaţă de 31 x 14 m (434 m2). Cf. Jelentes 
SzNM, 1908-1909, p. 42-43; Lâszl6 1911, p. 177-178, 228-229, nr. 4 ş i 
pass.; Lâszl6 1914, p. 386. 

Nr. 729, p. 125. La Gy. Sântha. Mai exact: fostul teren al văduvei lui 
Gy. Santha . Aşezarea s·e află pe un promontoriu, lat de 60 m, avînd o înăl
ţime de cea. 15 m faţă de nivelul Oltului şi legat de restul terasei numai 
spre vest, loc În care se .observă urmele unui şanţ de apărare. Cf. Laszl6 
1911, p. 178, 229-230, nr. 6: 

RECI 

Nr. 871, p. 138. Comalău (corect: Comolău). Referindu-se la Roska 
1942, p. 136, nr. 235, de pe teritoriul fostului sat Comolău (acum înglobat 
în satul Reci) se menţionează "o aşezare ariuşdeană". In locul citat, Roska 
nu menţionează descoperiri de tip Ariuşd, ci doar "ceramică in parte eneo
l itică, în , parte identică cu cea a stratului superior de la Ariuşd" (aparţinind 
culturii Schneckenberg) ! Comolău figurează, totuşi, · fără .indica rea sursei, 
ş i in lista descoperirilor de tip Ariuşd, întocmită de E. Comşa (1973, p. 55, 
fig. 3, nr. 24). · 

Nr. 872, p. 138. Cimpia Turcilor = Torokretje. Mai corect ar fi : Ritu l 
(cîmpul) Turcului (sau al lui Torok, frecvent nume de familie). Aşezarea este 
menţionată deja în Jelentes SzNM, 1905, p. 10-11 (sondaj in ziua de 4 mai) ; 
1908- 1909, p. 45; 1910-1911, p. 62,78 (sondaj in ziua de 6 sept. 1910). 
Locul mai este numit şi ,,Templomdomb" - Dealul bis·ericii (ibidem). 
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Nr. 873, p. 139. Doboica (="Dobojka"). Dealul Dobojka, inolt..de 55 m, 
se ridică din cîmpia de pe malul drept al Rîului Negru, la nord de sat. Pe 
latura lui sudică se află biserica reforinată de Ici Reci. Aşezarea · de tip 
Ariuşd se află la sud de · biseriCă, pe terasa infe.i'ioară a Riului Negru, la o 
înălţime de circa 20 m faţă de nivelul apei. Stratul de cultură a putut fi 
urmărit pe o suprafaţă la~] de 90 m, întinsă de la malul înalt de de(lsupra 
cîmpului numit "Malomkert" (Grădina mori,i) spre vîrful dealului şi lungă de 
120 m, de la acelaşi mal pînă la limita vestică a Cimitirului vechi. Cf. L6szl6 
f911,p. 182.-183, 233, nr. 17. 

. Sîntem de părere că cele două puncte, nr. 872 şi 873, reprezintă 
ac;eea.şi aşezare, respectiv că "Torokretje" (care figurează, după cum am 
arătoţ, si sub denumirea de "Templomdomb") este o parte a dealului ,,Do
bojka" (pe care se află biserica reformată din Reci). Hotărîtor ni se pare în 
ac~astă. privinţă faptul că L6szl6 1911, menţionează o singură aşez(Jre de 
tip Ari.uşd de la Reci, aşezarea de pe dealul "Dobojka", precizînd că pri
mul sondaj a fost efectuat aici în anul 1905. Cf. Lâszl6 1911 , p. 182 şi nota 
2. în această notă se trimite la Jelentes SzNM, 1905, p. 10-11, unde se re
latează despre sondajul efectuat în locul numit "Torokretje" ! In concluzie, 
credem că aşezarea a fost localizată la început, în rapoartele anuale ale 
muzeului, în punctul "Tărokretje" (= "lemplomdomb"), iar în Laszl6 1911, 
pe dealul moi cuprinzător (probabil mai bin,~. cunos,cut) "Dobojka", ca în 
L6sz16 1924, p. 9 şi pass. să se revină, dinnou, la toponimul "Torokretje", 
indici.nd un spaţiu ma:i limitat şi fiind, deci, mai exact. 

· ... , Nr. 874, p. 139 .. Grădina bisericii . Ter,nplomkert. Acest toponim ar 
putea să se refere la aceeaşi aşezare, discutată mai su~. 

Concluziile noastre sint întărite şi de faptul că, prezentind aşezarea 
de la Sfîntu Gheorghe - "Gemv6ra", L6szl6 1911, p. 179, men·ţionează că 
de aici, în direcţia estică, poate fi văzută staţiunea aflată pe dealul bise
ricii de la Reci, dealul bis·ericii fiind invocat ca un punct de reper şi nu ca 
un toponim. 

SFINTU GHEORGHE 

Nr. 925, p. 144. Cetatea Cocoru!ui = Gem\J6ra. Aşezarea se află pe un 
promontoriu care se ridică cu 20--25 m deasupra apei pJrîului Debren şi este 
înconjurat spre S, V şi E de pante abrupte. Latura nordică este întărită cu 
\un şonţ de apărare, aflqt la 70 m de capătul sudic al aşezării. Cu ocazia 
săpături!or din anul 1901, traseul acestui şanţ a f,ost urmărit pe o distanţă 
de 22 m. Staţiunea a ·fost mult deranjată datorită îndelungatelor lucrări 
awicole. Cf. A SzNM l!rtesitoje, III, 1902,: p. 17..;.18; L6szl61911, p. 1'79, 230, 
nr. 8, f.ig ~ 2. ' . · 

9 - AlUTA XVII-XVHI 
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SINIONLUNCA (corect: Sîntionlunca), com Ozun 

Nr. 935, p. 145. Pîrîul Negru = Feketei.igy. localitatea este cuprinsă 
şi în lista descoperirilor de tip Ariuşd , întocmită de Comşa 1973; p. 55, fig . 
3, nr. 10. 

SINZIENI 

Nr. 936, p. 145. Pi~ră de şlefuit. Autorul Corpus-ului presupune că 
această aşezare "ar putea fi staţiunea amintită de Fr. laszl6 fără preciza
real toponimului". Jn bibliografia indicată (Laszl6 1924, p. 18, "nr. 1" -
corect: nota 1) aşezarea de la Sînzieni este însă menţi.onată in rindul sta
ţiunilor contemporane cu "cultura B" (= Schneckenberg) de ,fa Ariuşd ! De 
altfeL, în rapoartele anuale ale Muzeului din Sfîntu Gheorghe sînt menţio
nate în repetate rinduri recunooşterile şi sondajele efectuate la Sinzieni, 
în necropole de incineraţie de lîngă calea ferată, precum şi în aşezările 
din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (kobronzkor) aflate 
în locurile numite "Urakszer-16bja" şi ,.Tancospad". Cf. Jelentes SzNM, 1910 
-1911, p. 62, 79; 1913, p. 14; 1914, p. 14. 

ŞOIMENI, oom. suburb. Păuleni-Giuc, or. Miercurea Ciuc, jud. Harghita 

Nr. 998, p. 150. Punct neprecizat. Aşezarea este menţionată şi la Corn
şa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 45. Identic cu aşezarea cercetată la Ciomortan (as
tăzi înglobat in comuna Păuleni~Ciuc) - .. Dealul Cetăţii" ? Cf. Z. Szekely, 
Materiale, 5, 1959, p. 238-240; idem, Studii şi Comunicări (Sflntu Gheorghe), 
1973, p. 37, 39. 

JUFALAU, com. Boroşneu Mare 

Nr. 1 074, p. 159. Punct neprecizat De venificat, dacă această aşezare 
nu corespunde cu cea de pe dealul aflat la confluenţa pirîurilor Covasna 
şi Papolc, sondată la 7 oct. 1910, staţiun·e a cărei vîrstă nu a fost precizată. 
Cf. Jelentes SzNM, 1910-1911, p. 62, 79. Ţufalău este inclus şi in lista des
coperirilor de tip Ariuşd , întocmită de Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 21. 

ZOLTAN, com. Ghidfalău 

Nr. 1 150, p. 167. Dealul Bisericii = Templedomb (corect: Templom
domb). Aşezarea se află la poal,ele Munţilor Bodocului, pe un bot de deal 
legat numai spre vest de înălţimile învecinate, zonă in care a fost săpat 
un şanţ de apărare. Urmele unor şanţuri inelare au fost observate şi pe la
tura de nord şi __ !lord-est a aşezării. Cf. l6szl6 1911, p. 179, 230, nr. 7; 1914, 
p. 386. Vezi ş i Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 44; 1910-1911, p. 81 (sondaj, 



.. 
1i 131 

.19 mai 1911). In publicaţiile moi vechi aşezarea este menţionată ca aflîn-
du-se pe teritoriul fostului sat l':tfalva, astăzi înglobat în Zoltan. · 

AŞEZARI NEINCLUSE IN CORPUS 

· 1. Aninoasa, corn. Reci. Aşezarea se află la circa 1 200 m distan.ţă, 
stînga de drumul ce duce de la Aninoasa spre Saciova, pe un bot de deal 
care se în·alţă cu 8-10 m deasupra confluenţei pirîurilor Saciova (Szacsva) 
ş i Kurta. Dealul, avînd o lăţime de circa 50 m, se leagă numai printr-o "lim
bă" îngustă de înălţimile înconjurătoare. Locul aşezării este numit de local
nici .. La şezut" ( .. 016hi.iles") şi se află pe terenul lui M. Denes. Cf. l6szl6 
1911, p. 182, 232, nr. 15. Vezi şi Jelentes SzNM, 1904, p. 8; 1908-1909, p. 
44. SchroHer 1929, p. 334, menţionează aşezarea în rindul descoperirilor din 
a sa ·etapă de tranziţie . Aşezarea figurează şi în lista lui Comşa 1973, p. 55, 
fig. 3, nr. 18. 

2-3. Ariuşd, corn. Vîlcele. Comşa '1973, p. 55, fig. 3, nr. 6-9, fără pre
cizări, menţionează de pe teritoriul satului patru aşezări, faţă de cele două, 
bine cunoscute, cuprinse şi în Corpus (nr. 18-19) şi discutate mai sus. De 
verificat! 

4. Boroşneu Mare. Schroller 1929, p. 334, menţionează o aşezare cu 
ceramică pictată de tip Ariuşd, situată pe 'Dealul Cetăţii (.,V6rhegy"). Roska 
1942, p. 186, nr. 12, menţionează de aioi, printre altele, fragmente de vase 
pictate, precum şi ceramică contemporană cu stratul superior de la Ariuşd. 
Aşezarea figurează şi în lista lui Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 20. 

5. Braşov. Punct neprecizat. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 2. 

6. Caţa, jud. Braşov. Punct neprecizat. Comşa 1973, p. 55, fig . 3, nr. 
37. 

7. Ciomortan. Cf. supra, Şoimani, nr. 998. 

8. Feldioara, jud. Braşov. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 11-12, men
ţionează două aşezări de tip Ariuşd la Feldioara. In studiul dedicat desco
peririlor de la Feldioara (ibidem, p. 45-54) se vorbeşte de o singură aşe
zare, cea aflată pe Dealul Cetăţii, cuprinsă şi in Corpus (nr. 416, p. 95). De 
verificat ! 

9. lmeni, corn. Catal·ina . Punct neprecizat. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, 
nr. 25. 

10. Malnaş-Sat, corn. Molnaş. Aşezarea se află la 4 km ·sud de Mal
naş-Băi, între Molnaş-Sat şi Olteni, pe malul drept al Oltului, între şosea 
ş i marginea pădurii pe un mic deal i21olot, limitat de două vir.oage. Jelentes 
SzNM, 1908-1909, p. 45; l6szl6 1911, p. 1n, 228, nr. 3. 

11. Olteni, corn. Bodoc. Comşa 1973, p. 55, fig. 3, nr. 30-33, fără pre
cizări, menţionează de pe teritoriul sotului patru aşezări, faţă de cele trei, 
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cunoscute, cuprinse în .Corpus (nr. 727-::-_729) şi discutate mai sus. Cea de-a 
patra aşezare este oare identico cu staţil,.mea descrisă supra, lq nr. a· ·? De 
verificat ! · · 

12. Rişnov, jud. Braşov. Punct neprecizat Comşa, 1973, p. 55, fig. 3, 
nr. 1. 

·13. Rotbav, corn. Feldioara, jud. Braşov. Punct neprecizat Comşa 1973, 
p. 55, fig. 3, nr. 13. 

14. Sînzieni. in partea 'vestică a . satului, pe un·· promo.ritoriu numit 
Movilo de ·la Orb6 ("Orbai domb") a fost descoperită o . aş.ezare. de t ip 
Ariuşd, sondată în anul 1972. In stratul de cultură, gros de 0,90 m; alături 
de obişnuite ceramică de tip Ariuşd sînt semnalate şi fragmente de vase 
Cucuteni A, tip Fedeleşeni, precum şi altele, aparţinînd fazelor Cucutemi 
A-B şi B: Z.' Szekely, Studii şi Comunicări (Sf. Gheorghe), 1973, p. 38-41, 
fig . 1/5;2/1-5 . 

. 15. Turia. Pe teritoriul fostului sat Turia de Jos, pe terenul lui Csoboth 
Jânos, în apropierea pîrîului Turia, cu ocazia unor lucrări ·d~ terasament, a 
fost descoperită o aş·ezare de ·tip AriuŞd, care a fost în cea. nia·i mare pcrte 
distrusă. Jelentes SzNM, 1908-1909, p. 49; Lâszl6 1911, p. 181-182, 232, 
nr. 12. · 

16. Zoltan, corn, _Ghidfalău .. În primăvara anului 1925, locuitorul lmre 
Bela a descoperit pe teritoriul fostului saţ Etfalva o nouă aşezare de · ·tip 
Ari uşd care se adaugă la c.ea semnalată .sub nr. 1 150 din Corpus. F. Lâsz!6 
e efectuat personal o recunoaştere arhe<:>logkă la faţa locului. Cf. F. Lâ,sz t6, 
SzNep, 1925, nr. 61 (= Lâszl6 1978, p. 187-188) şi Brass6i lapok, 1925, nr. 
174 (interviu de L. Simon). · 

Lucrarea de faţă nu reprezintă un repertoriu al descoperiri lor de tio 
Ariuşd . In ea ne-am referit numai la descoperirile din Corpus-u·l cuprins in 
cartea lui D. Monah şi Şt. Cucoş, în legătură cu care am avut de făcut a nu
mite observaţii, incluzînd, de asemenea, cîteva descoperiri, omise de autori. 
Sperăm, totuşi, că p11ecizările şi completări le aduse cu piivire la localizare·a, 
poziţia, forma, întinde~ea, tipul, stratigrafia şi cercetarea aşezărilor vor con
tribui la o mai bună cunoaştere a locului descoperirilor din sud-estul Tran
silvaniei în ansamblul ·complexului Ariuşd-Cucuteni-Tripo.fie. ·· 
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1873. 
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Schroller, Hermonn, Die bemalte Keramik im Kom. Hăromszek 
- A hăromszeki festett keramika, Emlekkonyv SzNM, p. 327-337. 

Szekely Nep, ziar, Sfîntu Gheorghe. 
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PRECIZĂRI IN LEGATURA CV CORPUSUL AŞEZĂRILOR CULTURII 
ARIUŞD-CUCUTENI 

Rezumat 

Cu ocazia centenorului descoperiri1i, in 1884, a oşezaru eponime o cultu·rii Cucuteni 
a fost publicată cartea arheologilor Dan Monoh şi Ştefan Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni 
din România, laşi, 1985, 218 p. Nucleu! cărţii il constituie Corpus-ul descoperirilor, Î·ntocmit 
de Da,n Mo.nah (cu contribuţia lui Dragomir N. Popovici), conţinînd date.le principale re
feritoare la 1 151 aşezări. fn prezenta lut:rare aducem unele completări şi corecţiuni cu pri
vire la denumirea, localizarea, poziţia, forma, întîndereo, tipul, stratigrofio şi istoricul cer
cetării următoarelor aşezări de tip Ariuşd din sud-estul Transilvaniei, cuprinse in Corpus-ul 
menţionat: nr. 13-14 (Aroci); 18-19 (Ariuşd); 33 (Augusti,n, jud. Braşov); 94 (Bixad); 117 
(Bod, jud. Braşov); 123 (Bodoc) 143; (Boroşneu Mic); 197 (Catalina); 205 (Cernat); 309 
(Dal.nic); 496 (Hălchiu, jud. Braşov); 505 (Hărman, jud. Braşov) ; 571 (llieni) ; 589 (Leţ); 

603 (Lisnău) ; 620-621 (Mal naş); 671 (Moacşa); 727-729 (Olteni); 871-874 (Reci); 925 (Sf. 
Gheorghe); 935 ~Sîntionlunca); 936 (Sînzieni); 998 (Şoimeni, jud. Harghita); 1 07..ţ (Ţufalău); 

1 150 (Zoltan). 

In ultima parte o lucrări>i sînt menţionate următoarele aşezări de tip Ariuşd, cu:nos
cute din literatura de specialitate, dar care nu figurează .în Corpus : A:ninoasa; Ariuşd; 
Boroşneu Mare; Braşov, jud. Braşov; Caţa, jud. Braşov; Ciomor.tan, jud. Harghita; Feldi
oaro, jud. Braşov; !meni; Mal naş-Sot; Olteni ; Rîşnov, jud. Braşov; Rotbav, jud. Braşov; 
Sînzieni; Turia; Zoltan. 

Judeţul este precizat numai in cazul localităţilor aflate în afara judeţului Covasna. 
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B:E.MERKUNGEN ZU EINEM CORPUS DER SIEDlUNGEN VOM WP 
ARIUŞD-·CUCUTENI 

Zusammenfassung 
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Anlăsslfch des hundertjăhrigen Jubilăums der Entdeckung der der Cucuteni-Kuitur 

eporl'irne;n Siedlung erschien die Arbei:t von Dan Monoh und Ştefan Cucoş, A~ezările culturii 
Cucuteni din România, Ju•nimea Verlag, laşi, 1985, 218i S. Den Kern de's Buches mocht der 
von Dan Monah (unter Mithilfe von Dragomir N. Popovici) zusammengestellte Corpus, der 

die wesenthichen Angoben zu 1 151 Siedlungen ous. Rumănien enthă lt e~nige E1rgamungen 
und Korrekturen bezuglich der Bezeichnu.ng, der Situiemng, der Lage, der Form, der Aus
dehnung, der Art, der Stratigraphie und der Forschung folgender sLidostsiebenbi.Jrgischen 
Siedlungen vom Typ Ariuşd aus dem oben erwăhnten Corpus: Nr. 13-14 (Araci), 18-19 
(Ariuşd), 33 (Augustin), 94 (Bixad), 117 (Bod), 123 (Bodoc). 143 (Boroşne'u Mic), 197 (Ca
t-alina), 205 (Cernot), 309 (Dolnic), 496 (Hălchiu), 505 (Hărman), 571 (llieni), 539 (Leţ), 603 

(Usnău), 620-621 (Molnaş). 671 (Moacşa}, 727-729 (Oiteni}, 871-74 (Reci), 925 (Sfîntu 
Gheorghe}, 935 (Sîntionlunca), 936 (Sînzieni), 998 (Şoimeni). 1 074 (Ţufalău). 1 150 (Zoltan). 

Am Ende der Arbeit werden folgende Siedlungen vom Ariuşd Typ erwi:ihnt, die ·in dem 
Corpus nicht aufgezahlt sind, obwohl sie -in der Fachliteratur beschrieben wurde-n: Aninoasa, 

Ariuşd, Boroşneu Mo.re, Braşov, Caţa, Ciomortan, Feldioara, !meni, Molnoş-Sat, Olteni, 
Rişnov, Rotbov, Sinzieni, Turia, Zoltan. 
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