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Stimaţi tovarăşi ! 

Vă rog să-mi permiteţi oa în încheierea lucrărilor simpozionului 
"Cultura Ariuşd" să adresez din partea Comitetului judeţean de partid 
şi Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Covasna, sin
cere · şi ca.lde mulţumiri tuturor participanţilor la prezenta manifestare 
ştiinţifică. In mod deosebit ne adresăm tovarăşilor profesori din Bucu
reşti, Cluj şi 1 aşi, care au avut bunăvoinţa să participe cu comunicări 
La această prestigioasă reuniune, familiei celui care a fost omul de 
ştiinţă Laszl6 Ferenc, precum şi organizatorilor - colectivului Muzeu
lui judeţean din Sf. Gheorghe şi Filialei judeţeană de istorie. 

,.Un rol de seamă în formarea unei concepţii înaintate, în dezvol
tarea conştiinţei socialiste, arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, îl are 
ştiinţa - factor tot mai important în progresul general al societăţii 

socialiste. De aceea este necesar să acordăm şi mai mare atenţie dez
voltării ştiinţei, cercetării ştiinţifice, înarmării tineretului şi a tuturor 
oamenilor muncii cu noile descoperiri în toate domeniile de activitate". 

Organizarea simpozionului "Cultura Ariuşd" este o mărturie a 
aplicării în viaţă a hotărîrii Congresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român, de a valorifica continuu roadele cercetării ştiinţifice ale 
oamenilor de ştiinţă din ţara noastră, fără deosebire de naţionalit.ate, 

de a răspîndi larg rezultatele muncii celor care s-au născut, trăiesc 

şi activează pe pămîntul românesc. In programul partidului nostru sînt 
înscrise la loc de cinste comemorările personalităţilor care şi-au închi
nat viaţa ştiinţei, culturii, civilizaţiei şi progresului României. 

Doresc să subliniez, că simpozionul a constituit o refleotare a 
modului în care aercetătorii, oamenii de ştiinţă din ţara noastră, din 
care fac parte toţi cei care trăiesc şi muncesc în judeţul Covasna, 
răspund cerinţelor puse în faţa lor de către Programul ideologic adop

tat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. · 

Comunicările prezentate oglindesc modul în care ştiinţa româ
nească îşi îndeplineşte misiunea de a valorifica trecutul în strînsă le
gătură cu prezentul socialist al poporului nostru, de a stabili direcţiile 
pentru perioada viitoare în acest domeniu al educaţiei maselor. 
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Apreciez importanţa simpozionului tocmai prin faptul că, a reu
şit, prin lucrările prezentate, să darifice unele probleme de o în
semnătate deosebită, venind în sprijinul participanţilor, cît şi al altor 
cercetători din ţară. Pentn1 prima dată se faoe o inventariere a ceea 

• ce este cultura Ariuşd, pentru prima dată se trec în revistă roadele 
cercetării iniţia.te de L>Ciszl6 Ferenc în cultura de l•a Ariuşd. 

Această ma;nifest.are pune în evidenţă bogăţia cercetării arheo
logice a lui Lâs~l6 Ferenc, a diror interpretare şi prelucrare realizată 

de arheologii contemporani, contribuie la elucidarea unor probleme 
istorice. Strîns legată de importanţa rezulvatelor acestei cercetări es.te 
şi sărbătorirea lui Laszl6 Ferenc, om de ştiinţă de pe meleagurile 
noastre, care prin activit·atea sa, prin munoa sa neobosi·tă şi-a înscris 
numele în istoria ştiinţei româneşti şi a civilizaţiei. 

Considerăm de asemenea, că manifestarea ştiinţifică de astăzi 

constituie un omagiu adus lui Laszl6 Ferenc. Cultura de la Ariuşd nu 
poate fi despărţită de numele lui, după cum evocarea acestui om de 
ştiinţă nu se poate face în afara cuUurii Ariuşd. Deosebit de impor
tantă este şi evocarea personalităţii sale ca pedagog, ca cetăţean al 
judeţului şi oraşului nostru, evidenţierea a ceea ce ne-a lăsat, ca pildă 
pentru generaţiile de azi abnegaţia şi dăruireL~ în muncă. 

Evocîndu-l pe Laszl6 Ferenc nu putem să nu amintim de colabo
rarea sa cu Vasile Pârv.an, simbol al legăturilor, prieteniei dintre oa
menii de ştiinţă români şi maghiari, legături a căror importanţă a 
fost strălucit subliniată în cadrul lucrărilor la oare am participat. 
Această tradiţie începută ele către V asi le Pârvan şi Laszl6 Ferenc ur
mare :a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, este continuată î.n 

condiţiile de asrtăzi pe planuri superioare. 

Colaborarea dintre savantul Ioan Nestor şi dr. Szekely Zoltan 
constituie, după părerea mea, continuarea mult amplificată a unei 
astfel de tradiţii, şi este pentru noi toţi un exemplu elocvent de cimen
tare a frăţiei dintre oamenii de ştiinţă români şi maghiari, dintre toţi 

fii României Socialisrte. 

Este de datoria noastră ca în acest cadru, în · contextul realiză

rilor Muzeului din Sf. Gheorghe să evidenţiem activi!tatea şi meritele 
deosebite ale arhitectului K6s Karoly. Trebuie să remarcăm totodată 

faptul că stilul său cu fundamenvale caracteris.tici locale şi-a pus am
prenta asupra arhitecturii moderne a oraşului nostru. 

Omagiul pe care l-am adus astăzi unor cercetători din ţară şi 

din judeţul nostru care au muncit pentru idealurile progresului şi 
dezvoltării ştiinţei româneşti, obligă colectivul acestui lăcaş de cultură 
să facă şi mai muz.t pentru valorificarea potenţelor educative ale tezau
rului de care dispune astăzi Muzeul judeţean. 

La simpozionu·l nostru au pa;rticipat un număr însemnat de pro
fesori de la şcolile din judeţ. Vreau să-i rog, ca, întorcîndu-se în mij
locul elevilor să le vorbewscă despre cele aflate aici, despre semnifi-
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caţia problemelor puse în comunicări, contribuind şt tn acest fel ~a 
cunoaşterea de către tînăra generaţie a trecwtului nostru glorios, a ceea 
ce face în prezent Partidul Comunist Român, iubitul nostru conducă
tor, tov.arăşul Nicolae Ceauşescu, pentru binele ţării, pentru făurirea 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Aş spune 
că, de fapt, aceas•ta este menirea cercetării ştiinţifice, aceasta este 
sarcina tuturor celor care ne desfăşurăm activitatea pentru modelarea 
şi formarea conştiinţei sodaListe a maselor, de a contribui din plin la 
creşterea întregii activităţi educative la nivelul cerinţelor şi exigenţe

lor actuale şi de perspectivă ale societăţii româneşti. 

Adresăm tuturor pwrticipanţilor, cele mai alese urări de sănă

tate, fericire şi putere de muncă. 

-.... . CONSTANTIN STANCA .. 
'o 
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Dragi Tovarăşi, Onorat Public ! 

Organizarea simpozionului "Cultura Ariuşd" la Sf. Gheorghe cu 
participarea celor mai iluştri cercetători din ţara noastră este un eve
niment important în istoria m1tzeului nostru. Nu este numai o dare de 
seamă despre o activitate ştiinţifică într-un interval de o jumătate de 
secol, cît timp a trecut de cînd au fost descoperite primele vestigii ale 
acestei culturi, dar marchează şi etapele de dezvoltaTe pe ca1·e le-a 
parcurs poporul nostru în acest interval. Eliberarea ţării noastre de 
sub jugul fascist şi exploatarea nemiloasă burghezo-moşierească, a că

rei aniversări de 30 de ani vom sărbători în anul viitor, a deschis 
calea dezvoltării ' ştiinţei istorice româneşti, avînd la bază concepţia 

m(])teriaLismului istoric. In această muncă ştiinţifică de cercetare, în 
urma politicii consecvente marxist-leniniste urmărite de P.C.R. în 
problema naţională alături de români iau parte şi cercetătorii naţio

nalităţilor conlocuitoare maghiari, secui şi germani. Mărturiile istorice 
descoperite în ultimii ani şi pe teritoriul judeţului nostru evocă sugestiv 
istoria poporului român, cultura materială şi spirvtua!lă, tradiţiile luptei 
comune a poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare pentru 
eliberarea naţională şi socială. In etapa actuală a construirii societăţii 

socialiste multil-ater,al dezvoltMe muzeele au o sarcină deosebit de 
importantă; educarea oamenilor muncii în spiritul dragostei şi ataşa

mentului faţă de partid şi popor, faţă de tradiţiile progresiste. Evoca
rea figurii şi activităţii personalităţilor care au fost a'taşate de popor 
şi au contribuit la îmbogăţirea patrimoniului material şi spiritual al 
patriei, fără deosebire de naţionalitate, formează un mijloc de educare 
a oamenilor muncii. Cu prilejul acestui simpozion, unde inventariern 
şi remarcăm importanţa culturii Ariuşd dorim să evocăm şi figura 
profeson.tlui dr. Laszl6 Ferenc, fostul director-custode al Muzeului din 
Sf. Gheorghe. 

Printre iluştrii născuţi ai judeţului Covasna, ai m·aşului Sf. 
Gheorghe, cu drept figurează şi numele lui dr. Laszl6 Ferenc, căruia 

îi comemorăm centenarul naşterii sale. Nu numai ştiinţele naturii, 
etnografia şi pedagogia, dar şi o ramură a ştiinţei istorice, arheologia 
evocă figura lui ca profesor-savant şi de a aprecia activitatea lui. Lu
mea ştiinţifică din străinătate şi din ţară îl aprecia ca unul dintre cei 
mai buni preistoricieni din timpul său, care - din cauza. morţii sa.Ze 
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premature - numai în parte a putut face faţă sarcinilor propuse. 
Din această cauză aprecierea activităţii sale rămîne incompletă, nepu
tînd finaliza planul, iar rodul lucrării sale a rămas neterminat. V~aţa 
lui scurtă însă a fost suficientă de a înscrie numele lui în istoria cul
turală a judeţului nostru. 

Anul naşterii lui este în timpul cînd în Transilvania forţele pro
gresiste luptă pentru reforme sociale şi culturale, se înfiiţează şcoli, 

instituţii cuLturale, în care tineretul dornic de a învăţa a putut însuşi 
cît mai muLte cunoştinţe, punînd forţele lor creatoare în slujba propă
şirii poporului. In acest timp a luat fiinţă Colegiul din Sf. Gheorghe, 
iar soţia Lui Cserey Jânos a întemeiat muzeul din localitate. Pe aceste 
două instituţii culturo;le le-a slujit Laszl6 Ferenc, pînă la moartea sa 
ca pedagog eminent şi om de ştiinţă recunoscut. Noi în afară de comc- ·· 
morarea lui vrem să atragem atenţia vremii noastre asupra activităţii 
sale ~tiinţifice totodată indicînd locul lui în ştfinţa istorică românească, 
în domeniul arheologiei. 

Ideea de a culege şi de a păstra vestigiile trecutului pe teritoriul 
j~deţului nostru întîlnim deja în anul 1616 La Tîrgu Secuiesc, cînd în 
liceul local a fost înfiinţată o mică colecţie muzeală. Aceasta n-a putut 
să se dezvolte într-un adevărat muzeu, dar se poa,te considera ca prima 
încercare de a înfiinţa pe aceste meleaguri o instituţie de caracter 
muzeal. Aceeaşi soartă ar fi avut şi muzeul fondat de soţia lui Cserey 
J6.nos, dacă în persoana lui dr. Lciszl6 Ferenc şi Csutak Vilmos nu s-ar 
fi găsit doi organizatori zeloşi, care au depus tot efortul ca colecţia 

Cserey să fie adăpostită într-o clădire potrivită. Laszl6 în anul 1901 
a fost ales custode la muzeu şi pînă la 1908, cînd în locul lui Zayzon 
Ferenc a fo st ales custode Csutak Vilmos, aceşti 2 oameni s-au străduit 
la forurile locale şi superioare de a asigura o clădire separată pentru 
muzeu. Această muncă neobosită, cîteoda.tă sortită eşecului, se reflectă 

clar în buletinele muzeului elaborate de L6.szl6, Zayzon şi Csutak. 

Clădirea monumentală a muzeului, construită în anii 1911-1912, 

după planul lui K6s Kâroly, este şi meritul lui Laszl6 Ferenc şi Csutak 
V ilmos. Activitatea ştiinţifică şi educativă a muzeului însă ani întregi 
a fost împiedicată de izbucnirea primului război mondial. Dr. Laszl6 
Ferenc şi Csutak Vilmos însă prin munca lor neobosită au făcut po
sibil ca muzeul în anul 1920 să-şi deschidă porţile pentru public şi 
pentru cercetători. Expoziţiile permanente ale muzeului organizate de 
Uiszl6 şi de Csutak în linii generwle au rămas intacte pînă la anul 
1950, cînd regimul nostru democrat a dat sprijin pentru reorganizarea 
lor. 

Pe lîngă grija construirii clădirii muzeului şi organizării secţii

lor Laszl6 a găsit timp şi pentru cercetări ştiinţifice şi prelucrarea lor. 
Deja în anul 1907, pe lîngă ştiinţele naturii şi etnografie, a început să 
se ocupe în mod intens cu wrheologia. ln acel timp această ramură 

tînără a ştiinţei istorice a făcut numai primii paşi, neavînd o metodă 

de cercetare bine formată. Arheologii în m are parte au fost animaţi 
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de descoperirea obiecte.lor de va~oare şi înflorise mai muLt cercetare<l 
monumente·lor romane, a inscripţiilor, monedelor etc. Pregătirea iniţială 
a lui Laszl6, ca profesor de ştiinţele no(J)turii, l-a influenţat nu numai · 
în formarea concepţiei sale de viaţă, dar şi în alegerea domeniului dE 
cercetare, pe care l-a urmărit; cercet•area culturii materiale şi felului 
de trai al omului preistoric şi pre::Jent•area lui pentru public. Liiszl6 
cwre a pornit ca botanist prin studierea muzeelor din ţară şi din străi
nătate şi prin frecventarea cercurilor de specialitate . a devenit unul 
dintre cei mai buni preistoricieni. El însuşi şi-a format metoda lui de 
cerce.t•G.Ire, iar prezentarea materialu·lui descoperit în expoziţie şi în 
depozite ne serveşte şi acum ca model. Prin cercetarea lui a devenit 
cunoscut tr.aiul şi cultura dezvoLtată a pu'T'Itătorilor culturii cu ceramica 
pictată, care în neoli!tic au trăH pe aceste meleaguri. La aşezarea de 
la Ariuşd în fiecare a.n începînd din anul 1907 neîntrerupt pînă la 
1913 a făcut săpături, care din cauza războiului şi a muncii de orga
nizare pînă la 1925 au fost suspendate. Recunoştinţa pentru activitatea 
sa ştiinţifică primită din partea savanţilor cu renume mondial ca 
Gordon Childe, Hubert Schmidt şi alţii, s-a manifestU't şi în ţară, prin 
faptul că mGJrele savant român V. Pârvan în anul 1925 din fondu·l 
Academiei Române 50.000 de lei a pus la dispoziţia lui L6.szl6 ca să 
poată continua săpăturile de la Ariuşd. A ceasta a fost ultima săpătură 
a lui L6.szl6; după terminarea lucrărilor lq, 10 septembrie, La Cluj, a 
murit subit. Lucrarea sa despre cultura Ariuşd a fost publicata în 
primul volum al revistei DaCia împreună cu necrologul scris de V . 
Pîrvan. 

Lliszl6 nu a fost un savant teoretic, lucrînd numai în birou, a 
fost un adevărat cercetător; care nu a pornit de la preconcepţii. Nu 
din întîmplare s-a ocupa.t de cultura Ariuşd, considerată pe atunci 
cea mai veche cul-tură din neolitic. L-a îndemnGJt la aceasta concepţia 
sa despre viaţă şi lume. Intr-o comunicare ţinută în anul 1907 a spus 
următoarele: "Preistoria în multe privinţe a contribuit la cunoaşterea 

conc-epţiei omului despre lume. A avut mare rol, ca concepţia noastră 
despre lume şi om să fie mai clară" . Nu a urmărit rezultate parţiale, 

a vrut să cunoască traiul societăţii omeneşti din epoca preistorică în 
complexitatea lui. Acest scop, parţial a fost a.tins, şi nu din vina lui 
planul său nu s-a putut realiza. Lucrările lui ştiinţifice au apărut în 
revistele cele mai mari ca ( Arch. Ert., Dolgozatok, Dacia), acestea ne 
prezintă pe L6.sz·l6, ca om de specialitate care lucra cu precizie, cu 
concluzii totdeauna juste. Publicaţiile lui despre cultura Ariuşd şi în 
zilele noastre sînt izvoare indispensabile pentru acei, care se ocupă cu 
această cultură. Epoca preistorică a regiunii noastre a fost cerce.tcLtă 

ele Laszl6 din punctul de vedere al dezvoltării societăţii omeneş.ti, ca 
parte organică a cercului de cultură care în neolitic a cuprins regiunea 
Mării Mediterane şi Asia Mică. Constatările lui ştiinţifice şi azi în 
mare parte sînt valabi~e şi rezuLtOJtele noilor cercetări nu diminuează 
cu nimic meritele sale ştiinţifice. Posteritatea în Ldszl6 vede şi recu
noaşte figura unui savant de mare prestigiu. 
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Laszl6 a înţeles, că societatea cere ca muzeu.Z să fie o instituţie 

de educare, care să formeze conştiinţa socie,tăţii. Un muzeolog nu tre
buie să fie numai achiziţionar şi îngrijitor dar o etică morală îl 
obligă şi la aUe îndatoriri. Adevărul istoric să fie cunoscut de întreaga 
societate fără deosebire de vîrstă şi de stare socială. Astfel devine omul 
de ştiinţă educatorul poporului său. 

Anticii au spus că fără scop trăieşte acel om oare nimănui nu 
este de folos . Viaţa lui Laszl6 a fost utilă. Savantul, scriitorul rămîne 
în opera, în scrierile lui, şi posteritatea pentru munca sa îL apreciază 

şi-l cinsteşte. Această apreciere este dovedită în cazul Lasl6, prin 
faptul ca săpăturile lui de La Ariuşd au fost reluate, astfel opera lui 
va fi terminClită, iar muzeul, oraşul de care Laszl6 a fos,t legat prin 
activitatea sa ştiinţifică şi atîtea fire sentimentClile îl venerează şi 

păstrează memoria lui. 

Muzeul din Sf. Gheorghe sub regimul nostru poptil,ar democrat 
în timp de 3 decenii a avut o dezvoLtare vertiginoasă. Prin grija 
pm,tidului şi a statului no8'tru democrat expoziţiile permanente au fost 
1·eorganizate urmînd ca restul să fie reorganizate pînă în anul 1974. 

Fondul alocat pentru acest scop fae'e posibil ca Muzeul din Sf. Gheor
ghe să fie unul dintre cele mai frumoase şi bîne organizate muzee 
din ţară. In ultimii ani au fost înfiinţate uneLe subunităţi ale muzeului, 
ca Muzeul de istorie al oraşului Tîrgu Secuiesc, muzeele comunale de 
la Cernat, Băţanii Mari, Casa memorială Gyarfas Jena de la Sj'. 
Gheorghe şi Benedek Ele·k de la Băţanii Mici. Acestea adăpostesc 

vestigiile caracte1·istice ale culturii materiale şi spirituale ale români
lor şi maghiarilor din ' localităţile respective cinstind memoria unor 
personaje prog1·esi8'te, care s-au născut pe teritoriul judeţului nostru. 
In fiecare an a fost prevăzut un fond co1·espunzăto1· pentru cercetări 

ştiinţifice. Astfel sub îndrumarea Institutului de Arheologie al Aca

demiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R.S.R., Muzeul din Sf. Gheorghe 
şi-a desfăşurat o activitate inter;să de cercetare a trecutului îndepărtat 
al judeţului nostru, contribuind astfel la elucidarea multor probleme 
privind istoria pwtriei. Edivarea publicaţiei noastre din care pînă în 
prezent au apărut 2 volume, al treilea şi al patruLea fiind sub tipar, 

reflectă activitatea bogată ştiinţifico-educativă a acestei instituţii cultura
le. Toate acestea fără sprijinul şi îndrumarea organelor locale de paTitid 
şi de stat nu s-ar fi putut realiza. Această grijă permanentă pe care· 

o are muzeul asigură condiţii optime lucrătorilor muzeului să aducă 
un aport cît mai rodnic La formarea . conştiinţei socialiste a oamenilor 
muncii, prin mobilizarea' lor la măreaţa muncă de construire a socie
tăţii socialiste multiLa,teral dezvoltate. Bilanţul celor 29 de ani, care au 
decurs clar reflectă schimbarea radicală petrecută oa urmare a politicii 
consecvente marxiste a P.C.R. în viaţa social-cuHurală a patriei noastre 
şi în activitatea muzeului. 
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Pe acropola · cuLturii Ariuşd cercetători români şi cei aparţinînd 
naţionalităţii magh~are, împreună dezvelesc vestigiile trecutului înde
părtat ale acestei regiuni. Sînt uniţi prin dragostea faţă de patria co
mună; astfel colaborarea lui V. Pârvan cu Lciszl6 a devenit tradiţie. 

Scopul es,te comun, înflorirea patriei, Republicii Socialistă Romdnia, 
adîncirea frăţiei între români şi maghiari. Pentru acest scop a fost 
organizat simpozionul "Cultura Ariuşd". 

.. 
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Dr. SZ~KELY ZOLTAN 
directorul Muzeului din. Sf. Gheorghe 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale 
şi Politice a Republicii Socialiste România 



Kedves elvtársak, tisztelt közönség 

Az erősdi művelitséget tárgyaló, a Sepsiszentgyörgyön megrende

zett tudományos ülésszak, melyen hCL2!ánk legjelentősebb tudományos 
kutClJtói vesznek részt, nevezetes esemény múzeumunk történetében. Ez 
nem csak egy több mint félévszázados tudományos tevékenység ered
ményeinek az összefoglalása - ugyanis ennyi idő t·elt el amióta e mű
velts·ég első nyomai felszínre kerilltek - hanem jelzi azt a nagy tár
sadalmi átalakulást is, melyen ez idő alatt népünk keresztül ment. 
Hazánknak a fasiszta iga valamint a burzsoá-földesúri elnyomás alól 
való felszabadítása, melynek 30 éves évfordulóját a jövő évben fogjuk 
megünnepelni, megnyította az u.t.at a román történelem-tudomány fej
lődése előtt, melynek tudományos alapja a történelmi materializmus. 
Ebben a történe·ti kutatómunkában az RKP következetes marxista-le·

ninista nemzetiségi politikája révén a román kutatókkal együtt működ
nek az együltt lakó nemzetiségek, magyarok-székelyek, németek tudo
mányos kutatói is. Megyénk területén is az utóbbi évek folyamán a 
román nép történetére vonatkozó fontos leletek kerüUek elő, melyek 
a román népnek anyagi és szelleini műveltségét valamint az együttlakó 
nemzetiségekkel a nemzeti és társadalmi felszabadulásért vívott közös 
harcának hagyományait őrizték meg. A sokoldalúan fejlett szacialista 
társadalom építésének jelenlegi szakaszában a múzeumokra igen jelen
tős feledat hárul : a dolgozó tömegeknek a párt és a nép iránti szeretet 
szellemében való nevelése valamint a haladó hagyományok ápoLása. 
Azon személye.k aLQJkjainak valamint munkásságának ismertetése akik 
a 11;épért dolgoztQJk és gazdagítottá~ a haza anyagi és sze.llemi javait 
nemzetiségre való tekintet nélkül jó péld.a a dolgozó tömegek n~t'' 

lésére. E tudományos ülés abkalmával mikor ismerte·tjük az Erősdi 

· műveltség jelentőségét, felidézzük dr. László Ferencnek, a sepsiszent
györgyi múzeum volt igazgató-őrének az Q!lakját és munkásságát is. 

Megyén·'le, Városunk ne~es szülöttei közé mé'Uán sorolhatjuk dr. 
László Ferencet, akiről születésének 100. éves évfordulója alkalmával 
megemlékezünk. Nemcsa:k a természettudomány, a néprajz és a peda
gögia hanem a történelem tudomány egyik ága a régészet is részt kér 
a tudós nevelő alQJkjának felidézésére és munkásságának mélta.tására. 
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A romántat valamint a külföldi tudományos élet úgy tartotta számon 
mint a haza egyik legkiválóbb ősrégé'szét, · ,cJJki - korai halála miat.t 
csak részben tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Ezért tudo
mányos munkásság:án.ak felmérését is csak részben tudjuk megejteni, 
mivel célkitűzésé-t nem tudta megvalósítani és tudományos hagyatéka 
feldolgozásra vár. Rövid életfolyása ,azonban eLegendő volt a'rra, hogy 
nevét kitörölhete-tlenül beírja megyénk szeLlemi éle·tének történetébe. 

Születése arra az időre es~k mikor Erdély sz.erte a haladó erők 
a társadalmi és szellemi megújhodást hírde.tik. IskolJák s kulturális 
intézmények létesüJnek, ah.ol az ifjak a tudomány szomjuk,a;t kieLégít
hetik s képességeiket kifejlesztve népünk boldoguLásának a szalgála
triba . tudják állítani. E·kkor létesül Sepsiszentgyörgyön a Kollégium s 
özvegy Cserey J·ánosné megveti a múzeum alapját. E két intézménynek 
Lesz dr. László Ferenc haláláig szor.galmas munkása, mint kiváló ne
velő s mint elismert tudós. A magunk részéről a megemlékezésen kívül 
korunk figyelmét dr. László Ferenc múzeum sZiervező valamint tudo
mányos munkásságára kivánjuk ráirányítani, egyszersmind kijelölni a 
helyét a romá·~,iai történettudomány, a régészet területén. 

Az a gondolat, hogy a múlt emLékeit megyénk terület én össze
gyüjtsék először Kézdivásárhelyen vetődik fel, mikor is az ott meg
alakult gimnáziumban már egy múzeális gyűjteményt hoznak létre. 
Ez igazi múzeummá soha se fejlődött, de úgy tekinthető mint vidé
künkön az első múzeumi kezdeményezés. Ugyanerre a sorsra jutott volna 

a Csereyné által aLapított múzeum is, ha Csutak Vilmos és dr. László 

Ferenc <;zemélyében nem akadt volna két olyan szervező egyéniség, 

akik mindent elkövettek, hogy a Cserey gyűjtemény megfelelő otthont 

kapjon. Dr. László Ferencet 1901-ben választották a múzeum őrévé s 

1908-ig, amikor is Csutak Vilmos lépet Zayzon Ferenc helyébe, a mú
zeumi gyűjteménynek egy kü.lönálló épületben való elhelyezéséért Zayzon 

Ference~! együtt kiZincseltek a helyi valamint a fővárosi forumoknál. 

Ezt a sokszor kilátástalannak látszó küzdelmet híven tükrözik a múzeum 

évi jelentései, melyek dr. László Ferenc ügybuzgóságára és kitartására 

vetnek fényt. 

A Kós Károly által tervezett monumentális múzeumi épület 

1911-12 évek folyamán felépült, s ez Csutak Vilmos és dr. László Ferenc 

érdeme. A közbejött világháború évekig akadályozta a múzeum neve

lő és tudományos tevékenységét. Dr. László Ferenc és Csutak Vilmos 

azonban szívós, kit,artó munkával lehetövé tették, hogy a múz.eum ka

pui '*1920-ban már a nagy közönség, valamint a tudományos kutatók 

számára nyUva álljon. A László és Csutak Vilmos átlal berendezett 

múzeum állandó kiállítások kisebb-nagyobb váHozásokkal megmarad
tak lényegükben e·gész 1950-ig, amikor is demokra.tikus rendszerünk 

szükségesnek látta a múzeum korszerűsitését. 

A múzeumépítő és gyűjteményszervező munka mellett Dr. Lász

ló Ferenc a ·tudományos ~kutatásokat és ezek eredményeinek a feldol

gozását is elsőrendű múzeális kötelességének tartotta. Érdeklődési köre 
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a természetrajz és a néprajz mel·l>eU már 1907 -ben a történettudomány, 

a régészet felé irányult. A tört.énet.tudomány e fiatal ága ebben az idő

ben még jóformán gyerekcipőben járt, nem volt kialakult tudományos 

módszere. A régés;;,ettel foglaLkozó okutatók jórészt a tetszetős tárgya;k 
felfedezésére törekedtek , s ezért virágzott inkább a római kor emlékei

nek - a feliratos kövek, szobrok, érmék stb. - feltárása. László Fe

rencnek a természettudományi szakképzetts?ge meghatározta nemcsak 

életfelfogását, hanem a történeti kwtq.tásának a területét is; a rég

múLt embere életéne;k, anyagi műveltségének a feltárása, s a nagykö

zönséggel való megismertetése. A nem régésznek indult László Ferenc 

a hazai és kiUföldi múzeumok t•anulmányozása, valamint szaktanfolya

mokon való részvétele által kora egyik legkiválóbb ősrégészévé képez

te ki magát. Korsz•erű kuvatási módszer·ét saját maga alakította ki s a 

feLtárt régészeti anyag múzeumi elhelyezése valamint feldolgozása any

nyi év múlva is számunkra iskola például szolgál. Munkássága reven 
váz.t ismertté az OU vö,lgyében, az újabb kó'korszak folyamán kiala

kult festett krerámiás művebtség hordozóinak élete és magasfokú kultu
rája. Az erosdi teLepü•lésen 1907-től kezdve 1913-ig évente végezte régé. 

sze.ti feltárásait, melye:k a háború s a múzeum rendezése mia.tt 1925-ig 

sz.üne.teltek A~ az oszthatatLan elismerés amiben Lászlót tudomá

nyOs munkásságáért a hazai és külföldi szakemberek részesítették meg
nyilvánult abban is, hogy V. Pirvan, a nagy román tudós 1925-ben a 

Román Tudományos Akadémia ásatási aLapjából 50.000 lejt bocsátott 

László rendelkezésére, hogy Erősdön az ásaMst folytatni tudja. Ez volt 

László utolsó ásaMsa; a munkálatok befejezése után Kolozst:árt szep

tember 16-án váratlanul elhunyt. Az· erősdi műveltségről készített dol
goza.f:á.t a R.T. Akadémia régészeti folyóirata a Dacia első száma egy

szerre hozta le nekrológjával együtt, amelyet V. Pírvan írt . 

László Ferenc nem szabatudós volt, hanem tudományos ku.tató, 

aki megállapí·tásait személyes tapasztalatai nyomán szűrte le. Nem vé

letl.en azj hogy az erősdi - abban az időben vidékünk legrégibbnek 
tartott műveltségével kezdett foglal~ozni. Erre világszemlélete késztet

te. Egy 1907-ben tartott régészeti felolvasásában ezt mondja: "Az ős
régészet sok tekint.etben hozzájátrult az ember világhe•lyzetének meg

ismeréséhez. N•agy mértékben befolyt arra is, hogy felfogásunk, a vi

lágról s az emberről tiszrtuLtabb, világosabb legyen". Nem részlet ered

ményekre törekedett, hanem a sok ezer év előtti emberi társadalom 

életét akar.ta feltárni. Ez részhen sikerÜ'lt is, s nem rajta mult, hogy 
tervét a maga teljességében nem tudta megvalós~tani. Tudományos 

közleményeit, melyek a legrangosabb szakfolyóiratokban jelentek meg 

r Arch. Ert., Dolgozatok, Dacia) mint a pontos, élesszemű ásatót, a követ

kezetes logikájú tudósot áll.itják elénk. Dolgozatai az Erősdi műveltség

ről a kutatók számára ma is elsőrendű forrásmunkák Vidékünk ős

történeté-t a társadalmi fejlődés szempontjából vizsgálta, mint szerves 
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részét annak a kultúrkörnek, mely az újabb kőkor folyamán magába 
foglalta a Földközi tenger vidékét és Kis Ázsiát. Tudományos megál
lapításai ma is jórészt helytállnak s az újabb kutatások részlet ered
ményei semmit se vonnak le tudományos érdemeiből. Az utókor Lász
ló Ferencben a puritán tudós alakját lfj,tja és tiszteli. Működése alatt 
a Sepsiszentgyörgyi Múz·eum azt a hivatását teljesítette, amit a társa
dalom a múzeumtó~ elvár: népnevelő és tár.sadalmi öntudat formálójá
vá váljék. László megértette azt, hogy a múzeulogusnak nemcsak azt 
kell tudni, hogy gyűjteményt szaporítson s azt gondozza, hanem egy 
tisztultabb erkölcsi felfogás többre is kötelezi. A történeti valóságot 
tudatosítani a társadalom minden korú és rendű tagjaiban. Igy vált 
a tudós n~pnevelővé. 

A régiek azt tartották, hogy hiába él az, aki senkinek nem hasz
nál. László nem élt hiába. A tudós, az író munkáiban tovább él, mert 
az utakor tevékeny életének termését értékeli és megbecsüli. Ezt a 
megbecsüLést bizonyítja az erősdi ásatások tovább folytatása, László 
életművének a befejezése s az a tisztelet, ahogy megemlékezik a tudós 
kutatóról a Múzeum, a város, amelyhez annyi tudományos és érzelmi 
szál fűzte . 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum a népi demokratikus rendszerünk 
gondoskodása révén az elmúlt 30 év alatt nagyot fejlődött. A Párt, va
lamint demokratikus államunk támogatása révén az állandó kiállítá
sokat többször átszerveztük s jelenleg is átszervezés alatt vannak. A 
rendelkezésünkre álló anyagi alap lehetőrvé teszi, hogy a múzeum ha
zánk egyik legszebben berend·ezett múzeumává váljék. Az utóbbi évek 
folyamán a központi múzeum meUeU alegységek Mtesültek, így , Kézdi
vásárhelyt a Város Történeti Múzeum, Csernatonban és Baconl)an táj
múzeum, Kis Baconban a Benede·k Elek, Sepsiszentgyörgyön a Gyár
fás Jenő emlékház. Ezek a fent említett ]J.elyiségek román és . magyar 
lakossága anyagi és szellemi műveltsége jellegzetes emlékeit őrzik, va
lamint megyénk haladó szellemű szülöttjeinek a megbecsülésÚ is jel
zik. 

A múzeum köLtségvetésében minden évben jelentős összeg sze
repel tudományos kutabásokra, így a Sepsiszentgyörgyi Múzeum a Ro
mán Szacialista Köztársaság Társadalmi és Politikai Tudományok A
kadémiája vezetése alatt széleskörű tudományos tevékenységet fejt ki 
a megye őstörténetének tanulmányozására és sokban hozzájárult a ha
zai történelem egyes kérdéseinek megoldásához. A múzeum idősza

konként megjelenő kötetei bizonyítják e kulturális intézmény 
gazdag .tudomá1'!-yos-nevelő tevékenységét. Mindezeket · azonban a helyi 
párt és állami szervek segítsége és irányítása nélkül nem lehetett vol
na megvalósitani. Ez a múzeumról való állandó gondosgodás az alkal
mazottak számára a legjobb feltételeket biztosította, hogy a dolgozók 
szacialista öntudata formálásában részt vegyenek, lelkesitve őket a sok
oldalúan fejlett szacialista társadalom építésének nagyszerű munkájá
ban. Az elmúlt 29 év mérlege világosan tükrözi azt a gyökeres 'válto-
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zást, ami a Párt következetes marxista politikJája ?"évén ha:Wnk társa
dalmi-kulturális, valamint múzeumurvk életében véghement. 

Az erősdi műveltség Akropolisán román és magyar kutatók kö
zösen tárják f~l vidékrünk őstörténeténe'k emlélreit. A közös haza iránti 
szere·tet köti össze őket s így V. Parvan és a dr. László Ferenc együtt
működése hagyományossá váLt. A céluk közös, hazánk Románia Sza
cialista Kőztársaság felvirágoztatása, a román-magyar testvériség el-
m,é.lyVtése. Ezt ISZolgálja a mai tudományos i.íJiéssza,k ÍIS. 

Dr. SZ~KELY ZOLTAN 

a Sepsiszentgyörgyi Múzeum igazgatója, 
a Román SzaciaLista Köztársaság Társadalmi 

és Politikai Tudományok Akadémiája 
levelező tagja. 
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Tovarăşi şi Tovarăşe ! · 

In cadrul simpozionului nostru de azt tmt revine mie sarcina, să 
vă întreţin în legătură cu semnificaţia, valoarea şi importa.nţa ştiinţi

fică, a activităţii de ceroe·tare a lui Ltiszlo Ferenc. 

Inainte însă de a vă expune ceea ce socot eu că trebuie ştiut 

în legătură cu aces.t aspect a'l problemei, e nevoie să reamintesc că o 
astfel de dezbatere nu se poate fac·e decU în perspectivă; o dezbatere 
care priveş-te în trecut, chiar dacă nu atît de îndepărta.t, totuşi trecut, 
nu se poate face decît in perspectiva momentului de faţă, a prezentu
lui pe care îl trăim azi cu toţii, în perspectiva construirii socia
lismului în ţara noootră. Şi atunci trebuie să vedem că întru
nirea n.oastră a.ici laolaltă reprezintă preruarea şi continuarea tra
diţiei progreM·e din această ţară. Ptrogre.si·stă din două puncte de 
vedere fundamentale şi legată de activitatea Muzeului din Sf. Gheor
ghe. In primul rînd, datoria ,CJdînc s.imţită de a cerceta trecutul, mai 
îndepărtat, sau mai apropiCIIt al patriei, care s-a manifestat la Lciszl6 
Ferenc. In al doilea rînd, colaborarea larg deschisă cu alţi cercetători 

şi cu precădere acea care s-a man!ife,stat spre sfîrşitul vieţii, din nefe
ricire prea scurlă a ambilor, dintre Lcis~lo Ferenc şi Vasile P4rvan. 

Iată două aspec·te care pînâ ,azi domină încă activitatea din do
meniul cercetării arheologice, care se desfăşoară aici La Sf. Gheorghe. 
Faptul că cel care vă vor:beşte - şi care este unul dintre foştii elevi 
ai lui V. Pârvan încă in viaţă - a reluat în colaborare cu muzeul din 

.. Sf. Gheorghe săpăturil.e lui Uszl6 Ferenc la Ariuşd vorbeşte, cred d~ 
La sine, cum tr.ecutul, despre care vă voi vorbi imediat, se îmbină cu 
activitatea noas.tră actuală. De ace.ea a fost, cred firesc ca noi, grupul 
de cercetători de la Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe 

Sociale şi Politice din Bucureşti, să fim azi prezenţi aici, cînd se ani
veNează 100 de ani de la naşterea lui Laszl6 Ferenc. 

Din aces.t punct de vedere vă rog să-mi permiteţi ca în numele 
conducerii şi co.lecHvului de cerce·tători ai Institutului de ArheoLogie 
din Bucureşti, să aduc, atît autorităţilor de partid şi de stat din ;ude
ţul Covasna, cit şi cole·gilor de la Muzeul din Sf. Gheorghe omagiul 

' nostru şi pentru activitatea trecută, ilust.rată de LaszZ6 Ferenc şi 

pentru activitatea prezentă pe care o desfăşoară colectivul muzeului, 
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despre care noi colegii de la Bucureşti sperăm cil cu toţii se vor lclsa 
inspiraţi de frumoa.sa tradiţie progresiste} la care ne referim azi în dez
baterile noastre. 

Daţi-mi vo~ să sintetizez omagiul nostru, al celor de la Insti
tutul de Arheologie de la Bucureşti, prin citarea unei fraze din necro
logul scris acum aproape 50 de arni de ciltre V. Pârvan şi publica.t in 
primul număr al revistei crea.te de el "DACIA" de la Bucureşti şi in 
felul <11cesta să evocăm, aşa cum o făc'U$e P4rvan, într-o caracterizare 
scurtă, r(Lc.tivitatea şi meritele lui Laszlo Ferenc. 

V. Pârvan scria: ,,Apr~ciat nu numai de cercurile ştiinţifice ro
mâneşti şi ungureşti, dar de asemenea şi în străinătate, în Germania 
şi în Anglia, ca şi în Austria, în PoLoni-a şi în Rusia, Lasz"tO a fost un 
cercetător de prim ordin, a cărei metodă a fost mereu la înălţimea 

admirabilului său zel. Moar,tea sa este o mare pierdere pentru arheo
logia preistorică a Dociei". Şi Pârvan adaugă: "Am ţinut să deschidem 
şi să închidem acest prim volum al revistei noostre cu opera şi come
morare.a sa", referîndu-se la faptul că, drept prim studiu al primului 
număr al revistei DACIA, a tipărit lucrarea lui Laszl6 Ferenc despre 
forme.le de v.ase pictate de la Ariuşd. 

" 

• 

• 

.. 

·. 

1 Dr. doc. ION NESTOR 1 
profesor universitar, mem-bru corespondent 

al Academiei R.S. România 

• ... 

• 

• 

• 

. 
' 

• 

1~ 



1 



CONSIDERATII ASUPRA . SEMNIFICA TIEI CERCETĂRILOR 

ARHEOLOGICE ALE LUI LASZU) FERENC 

1 ION NESTOR 1 

Cercetările lui Laszl6 Ferenc în aşezările neolitice din valea Oltului 
Superior, începute în 1907, nu pot nici să fie socotite ca datorate unui 
simplu hazard şi nici reduse la valoarea unor investigaţii locale izvorîte 
din competE>nţa şi hărnicia unui reprezentant de seamă al intelectualităţii 
secuieşti a vremii. Ele se încadrează dimpotrivă la epoca în care s-au reali-
zat, într-o vastă mişcare şi luptă de idei, cu aspecte multiple, care au fră
mîntat istoriografia europeană începînd cu ultimele decenii ale secolului 
al 19-lea ~i care continuă, în fond în forme abia schimbate, pină în zilele 
noastre. 

Ca atare, pentru a defini şi înţei~ge cît de cît cadrul general în care 
str8dania arheologică a lui Laszl6 se situează, este necesar să încercăm a 
reconstitui, măcar sub forma unei sdliţe fugare - cu care prilej va trebui 
desigur să operăm şi cu unele drastice simplificări - marile curente de 
idei, care domi!1au la epoca respectivă domeniul respectiv al istoriografiei 
europene. Se poate afirma în chip documentat că Lasz16 însuşi a fost con
ştient de aceste implicaţii, măcar în ceea ce priveşte răsunetul imediat al 
intervenţiei sale în cercetarea neoHticului patriei. 

Descoperirea, curînd după mijlocul secolului al19-lea, a epocii neo
litice din istoria continentului european, ca şi definirea conceptului însu~i 
de neolitic, au pus, poate pentru întîia dată, pe istorici progresişti din aceea 
vreme - ~i în cadrul răspîndirii victorioase ·a darwinismului, ca şi a ac..:. 
centuării tot mai marcate a preocupărilor de ordin etnic - în faţa unor 
realităţi noi, izvorîte din contribuţia tot mai bogată şi mai semnificativă 
pe care arheologia o aducea în cîmpul izvoarelor istorice. O lume nouă se 
irifăţişa cunoaşterii secolului al 19-lea, acea a populaţiilor neolitice 
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europene, ale căror legături - în primul rînd etnice - cu popoarele ac
tuale ale continentului se cereau lămurite, după cum trebuiau clasificate, 
atît cultural, cît şi etnic, raporturile lor cu aria civilizaţiilor zise orientale 
(Egiptul, Mesopotamia, Asia Mică) şi cu cele ale Mării Egee şi ale Greciei. 

Un moment important a însemnat, în acest context, descoperirea şi 
apoi cunoaşterea tot mai concretă şi mai largă, a ariei răsăritene şi sud
estic~ a neoliticului european, caracterizat ca bandceramic după clasifică
rile largi ce încep a se face asupra neoliticului european încă din deceniul 
al 9-lea al secolului al 19-lea. Mai ales descoperirea grupelor "bandcera
mke" folosind pictura pe vase, din estul şi sud-estul european, ptnă spre 
Europa Centrală, a jucat un rol însemnat. In acest sector, teritoriul ţării 
noastre ar putea revendica un fel de prioritate absolută, atit prin descope
ririle lui Dimitrie Butarlescu şi ale lui Cezar Bolliac din valea Dunării de 
Jos (începînd din 1870) şi prin cele de la Turdaş, pe Mureş în Transilvania 
(primele descoperiri în 1875), dt şi prin cele de la Cucuteni din Moldova 
(din 1884 înainte). 

Fără a se face mici deosebiri calitative între diferitele grupe neo
liticc cu ceramică pictată din estul şi sud-estul Europei şi de asemenea fără 
a se putea cunoaşte la vremea aceea nici poziţia cronologică absolută, nici 
cea relativă, a diferitelor grupe, speculatiile istorice asupra lor s-au măr
ginit a le trata global şi a sublinia unitatea de ansamblu a ariei neolitice 
cu <:eramică pictată din Europa Centrală, de Răsărit şi de Sud-Est. 

In această situaţie, două aspecte majore s-au impus eforturile de 
interpretare şi de generalizare ale arheologilor şi istoricilor vremii : cel 
cultural şi cel etnic, legăturile dintre ele manifestîndu-se în chipul cel mai 
variat de la o tota1lă lipsă de conexiune pînă la deplina suprapunere a lor. 

Răscrucea decisivă în orientarea concepţiilor istoriografice, răstur

narea spectaculoasă şi grea de consecinţe a concepţiei istorice fundamen
tale, a fost reprezentată, în prima etapă,, de noua orientare în legătură cu 
raportul dintre dezvoltarea culturală, începînd în neolitic, din Europa şi 
din Orient. Faţă de concepţia oarecum încetăţenită (teoda hiatusului între 
paleolitic şi neolitic în Europa nu poate fi amintită aici decit in trer-căt) a de
pendenţei culturale a Europei "barbare" faţă de Orient, în sensui că dezvol
tarea europeană s-ar fi datorit unui aflux cultural, şi eventual şi etni,c, venit 
din "Orient" - teorie reprezentată de ex. de istoricui Eduard Meyer şi de ar
heologut Morintz Hoernes, pentru a cita doar doi corifei - o întreagă miş
care se stîrneşte în Europa începînd din ultimul deceniu al secolului al 
19-lea- ca un aspect al caracterului imperialist pe care începe a-l căpăta 
orientarea ideologică <'l societăţilor europene. Această mişcare răstoarnă 
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raportul admis pînă atunci şi acordă Europei prioritatea. Nu Orientul a 
fructificat Europa, ci aceasta din urmă este leagănul culturilor şi al etni
ilor orientale. 

Fără a intra in amănunte, desigur importante şi semnificative, ale 
difer-itelor puziţii, ci referindu-ne doar la direcţia lor generală, este nece
sar să reamintim aici "manifestul" lui Salomon Reinach "Le mirage Orien
tal'~ (Mirajul Orientului) din 1893 (publicat atunci în revista pariziană 
"L' Antropologie"), care subliniază caracterul autohton şi expansiv spre 
Orient al neoliticului european şi -tot "manifest" şi acesta -studiul lui 
Gustaf Kossinna despre problema originii indo-europenilor "rezolvată pe 
bază arheologică4', apărut în 18_97 şi în care, faţă de concepţia curentă a 
originii asiatice a popoarelor indo-europene, el afirmă şi susţine originea 
nord--europeană a acestora, încă din neolitic. 

In acest cadru general ajunge să se dezbată şi problema, oarecum 
"regională", a ariei de cultură neolitică cu ceramică pictată, - pe care 
noi o nu:nim astăzi cercul sau complexul Ariuşd-Cucuteni-Tripolje. Aici 
lucrurile-s-au orientat într-o direcţie specifică, prin aceia că in urma săpă
turilor lui Heinrich Schliemann de la Troja (începute în 1870), continuate 
apoi de el cu cele din Grecia - de la Tyrius şi Mykene se pusese problema 
originei Grecilor antid, ca şi aceea a rolului Tracilor şi a raporturilor din
tre neoliticul est- şi sud-est-european cu această arie "myceniană". Nu 
este de mirare aşadar că, în cadrul Orientării care vedea Europa depinz·ind 
de Orient - prin intermediul Asiei-Mici, a spaţiului egeic şi al Greciei 
C::ontinentale -· să se ajungă in primul moment la concluzia că această cul
tură neolotică cu ~eramică pictată est-europeană îşi datorează existenţa 

unf:-'i influenţe myceniene. Aceasta a fost şi poziţia primului descoperitor 
şi cercetător al aşezărilor neolitice cu ce~amică pictată din valea .01tului 
Superior (de tip Ariuşd, cum le spunem astăzi). Este vorba de braşoveanul 
lulius Teutsch, care porneşte · a-şi publica descoperirile începînd din anul 
1900 în reviste ştiinţifice de mare circulaţie de la Wiena. (Mitteilungen 
der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1900 şi Mitteilungen der pra
historischen Kommission de K. Akademie der Wisselischaften 1903). 

In această situaţie şi în acest moment se produce intervenţia învă
ţatului german de la Berlin, "llubert Schmidt, adept al orientării "europe
ne':, colaborator la . publicarea săpăturil~r lui Schliemann de la Troja, al 
celo1· americane de la Anau în Turkestan şi viitor (în anii 1909-1910) 
cercetător prin săpături sistematice al aşezării de la Cucuteni din Moldova. 
Exploatînd vastele sale cunoştinţe asupra preistoriei Asiei Mici, a Greciei 
şi a Europei continentale, ca şi progresele înregistrate în cercetarea epocii 
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bronzului din Europa Centrală, Hubert Schmidt demonstrează, -în prin
cipal în studiul său "manifest" din 19o"4, intitulat "Troja, Mykene, Ungarn" 
(în "Zeitsehrift fUr Ethnologie" de la Berlin) - în primul rînd şi definitiv 
poziţia cronologică ante-myceniană a ariei neolitice europene Ariuşd-Cu
cuteni-Tripolje şi încearcă în al doilea rînd să acrediteze teoria caracteru
lui tracic al neoliticului est-european, precum şi difuziunea culturală de 
la Nord la Sud. In anul 1904, Hubert Schmidt vizitează colecţiile lui J. 
Teutsch la Braşov şi în răstimpul pînă la 1909 - cînd reuşeşte însfîrşit să 
înceapci săpăturile de la Cucuteni - stăruie pe toate căile, prin Muzeul din 
Berlin, să obţină autorizaţia de a face săpături în România de atunci- de
sigur în vederea fundamentării tezelor sale. Cu Julius Teutsch, Schmidt 
ajunge la o polemică privind chestiuni de detaliu asupra culturii Ariuşd, 
referitoare mai ales la stilul picturii pe vase. Deşi în cele din urmă Teutsch 
s-a dovectit a fi avut dreptate în ce priveşte detaliu! (semnificativ totuşi!) 
formînd obiectul polemicii lui cu Schmidt, el a fost totuşi obligat să re
nunţE> de a mai susţine teoria sa "myceniană", - în ·timp ce cercetătorul 
rus de la Odessa, profesorul de istorie veche Ernst von Stern, proclama în . 
1907, cu prilejul publicării rezultatelor săpăturilor sale de la Petrenii Ba
sarabiei, chiar în titlu, existenţa unei "Pra"-mykenische" Kultu in SUd
Ausland" ("Cultură "pre-myceniană" în Rusia de Sud") (în Trudy celui de 
al 13-lea congres arheologic al Rusiei). El atribuia însă, potrivit speciali
zării sale în istoria Grecilor, această cultură strămoşilor Grecilor Antici 
şi socotea a fi precizat astfel originea şi localizarea europeană a acestora. 

De5i depăşeşte cronologic momentul de progres al cercetării şi orien
tării, care vom vedea imediat că se situează între 1907, data începerii săpă
turilor lui Laszl6 F. la Ariuşd şi 1911, cînd apare primul său raport amplu 
despre "Aşezări din epoca pre-myceniană în comitatul Trei-Scaune", nu 
este lipsit de interes să amintim aici şi interv~nţia din 1912 a învăţatului 
român Ion Andrieşescu prin teza intitulată "Contribuţie la Dacia înainte 
de Romani". Aceasta pentru că ea se înscrie în perioade dinainte de ceea 
ce am numit mai sus momentul de progres al cercetării şi orientării, prin 
aceea că reia cu date regionale mai bogate teoria lui H. Schmidt privind 
caracter'Jl tracic al neoliticului cu ceramică pictată est-europeană, fără a 
mărturisi însă în mod limpede dependenţa amintită. 

Revenind la activitatea lui Laszl6, ni se pare că trebuie subliniată 
împrejurarea că, deşi desigur influenţat de . H. Schmidt, el reuşeşte, dato
ritii şi împrejurărilor, dar şi meritelor sale, să devanseze cu doi ani (1907, 
faţă de 1909 cînd începe Schmidt a săpa la Cucuteni) iniţierea noii etape a, 
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cercetării complexului neolitic de tip Ariuşd-Cucuteni-Tripolje. Această 
nouă etapă se va caracteriza prin executarea unor săpături sistematice si 
metodice, apte de a pune la dispoziţia interpretării istorilce obserV'aţii, date 
şi materiale bine verificate. 

Intre timp, datele problemei se schimbaseră în adevăr. Atît prin să
păturile Jui Arthur Evans la Cnossos în Creta (începînd din 1900), cît şi 
prin cercetările savantului grec Xristos Tsountas în Thes,sail.ia, în aşezările 
de 'la Dimini şi Sesklo (de la 1903 înainte, publ}'cate în 1908), prin descope
rirea neoliticului cretan şi thessalian, precum şi a civilizaţiei minoice, un 
întreg complex greco-egean "Pre-mycenian" devenise cunoscut şi înfăţişa 
etape locale mai vechi ale momentului myceni1an. 

Simplificările şi speculaţiile, generale şi adeseori vagi, care avuse
seră curs pînă atunci, încep a-şi pierde puterea de convingere şi tot mai 
mult datele problemei proiectate acum într-un trecut mult mai îndepărtat, 
decît cel apropiat ,;pre-mycenian", se cer reprecizate prin cercetări înte
meiate pe metode şi tehnici de săpături mai riguroase şi pe o clasificare şi 
interpretare mai obiective a materialelor şi datelor descoperite. In această 
nouă orientare se încadrează săpăturile lui Laszl6 Ferenc de la Ariuşd, des
făşurate într-o primă etapă între 1907 şi 1913 şi reprezentînd în spaţiul 
larg est-l'uropean primele investigaţii metodice de mare amploare într-un 
obiectiv al neoliticului cu ceramică pictată de tip Ariuşd-Cucuteni-Tripolje. 
Faptul că împrejurări de caracter general şi particular au făcut ca săpături
le din 1909-1910 ale lui Hubert Schmidt la Cucuteni să capete pe plan 
intern şi internaţional un răsunet mai mare, umbrind prin larga difuzare 
a rezultatelor şi prin prestigiul autorului lor, pe cele de la Ariuşd, nu tre

buie să ne oprească de a restabili retrospectiv desfăşurarea reală a stră
daniilor de a elucida o pasionantă problemă a istoriei străvechi a spaţiului 
Carpato-dunărean. 
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DATE PRELIMINARE DESPRE REZULTATELE 

SĂP Ă TURILOR DE LA ARIUŞD 1968 -1973 
EUGENIA ZAHARIA 

Cercetările care s-au făcut în ultimii ani în domeniul a:rheologiei şi 
istoriei neoliticului în general, dar mai ales pentru etapa veche şi mijlocie, 
au dus la necesitatea reluării săpăturilor în aşezările culturilor cu ceramică 
pictată de la Cucuteni şi Ariuşd. 

Reluarea săpăturilor de la Ariuşd, ca şi a celor de la Cucuteni, au 
avut ca scop, în principal, reexaminarea situaţiei stratigrafice şi a materia-
lului ceramic. ' 

La data la care s-au făcut cercetările de la Ariuşd şi de la Cucuteni, 
interesul şi preocuparea 6 constituia în principal cerami'ca pictată. Aceasta 
nu numai pentru că ceramica pictată constituia noutatea şi toate eforturile 
de înţelegere se concentrau asupra ei, dar şi pentru că în cursul unor cerce-
tări niciodată o descoperire arheologică nu se poate valorifica de la început 
în toate a&pectele şi implicaţiile ei de ordin istoric . 

. • In măsura în care descoperirile s-au înmulţit, s-a lărgit cercetarea 
· • şi interesul asupra altor elemente din cuprinsul civilizaţiei Cucuteni-

Ariuşd. 

Ar fi să menţionăm ca exemplu, măcar descoperirile şi cercetările 
care privesc perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, pentru a 

. . înţelege de ce în momentul de faţă, categoria ceramică nepictată din cuprin
sul culturilor cu ceramică pictată, a căpătat o aşa de mare însemnătate. 

Cercetările au în vedere cunoaşterea cît mai temeinică a fondului 
etnic şi cultural de Ia sfîrşitul epocii neolitice, care împreună cu elemen
tele noi venite dinspre răsărit, au dus la noua sinteză etnică, linguistică şi 
culturală, aceea a indoeuropenilor. Noua sinteză etnică de limbă indoeu
ropeană, însemnează istoric fixarea pentru totdeauna in teritoriul Daciei 
istorice nord-dunărene, a populaţiei cunoscută sub numele de traci. 
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Datele pe care le prezentăm se referă la stratigrafia depunerilor de 
la Ariuşd şi sînt rezultatul unor săpături restrinse făcute in regiunea nord
vestică a cunoscutei aşezări de la Ariuşd, intre anii 1968-1973. tn strtnsă 
legătură cu stratigrafia depunerilor vom prezenta foarte pe scurt şi datele 
principalP care privesc ceramica, subliniind mai ales prezenţa categoriei 
nepictate, aproape necunoscută şi nevalorifi'cată de cercetările mai vechi 
ale arheologiei româneşti. 

Cele mai vechi resturi de locuire în aşezarea de la Ariuşd aparţin 
paleoliticului şi sînt semnalate de trei unelte microlitice; urmează depune
rea Ariuşd, rezultat al unei intense locuiri pe platou, dar mai ales pe mar
ginea lui de nord, nord-vest şi nord-est. Locu!l de aşezare a fost pregătit şi 
curăţat printr-o defrişare, ale cărei urme sint probabil două depuneri foarte 
subţiri de cenuşă curată, existente în regiunea de margine a platoului, peste 
lutul viu. S-au amenajat apoi două terase largi, rezervindu-se in marginea 
celei de a doua un prag înalt de 1,30 m şi lat de 1,20-1,30 m, avînd in faţa 

~... ' 
lui, adică spre aşezare, o groapă ca de par, umplută cu acelaşi lut verzui, 
steril de orice rest arheologic. Acest prag s-a observat intr-o secţiune de 
aproximativ 2,50-3,00 m, în lărgimea săpăturii -; vom urmări în săpă
turile viitoare dacă pragul se continuă, acelaşi lucru şi în legătură cu 
groapa, de aceasta depinzînd şi interpretarea acestor două elemente. Nu 
insistăm mai mult asupra acestui prag de lut, deoarece datele de care dis
punem în momentul de faţă nu sînt suficiente pentru a ne asigura o bună 
judecată a situaţiei şi deci şi o justă interpretare. Depunerile care conţin 
resturi de locuire in situ se găsesc pînă la acest prag, peste acesta şi din
colo de el fiind numai depuneri curse pe pantă. 

Prima locuire Ariuşd ocupă atît platoul cît şi terasele, formind o 
depunere verde-cenuşie, cu pete galbene şi cafenii, rezultate din putrezirea 
unor materiale, depunere în care s-au deosebit trei niv~le de locuire (I, Il, 
III). Aceste trei nivele de locuire sînt mai groase şi mai dar diferenţiate pe 
terase, de:oît pe marginea platoului. La baza primului nivel de locuire s-au 
găsit mai multe gropi, dintre care unele în formă de sac, adînci de 1,60 m; 
le considerăm gropi de gunoi; altele mari, oval-neregulate şi mai puţin 
adînci de 0,60 m, uneori doar ca nişte alveolări (ad. 0;25-· 0,:30 m} sînt 
legate de vetre slab arse şi fără podea de pietre, de depuneri de cenuşă şi 
cărbuni, de aglomerări de fragmente ceramice şi oase de. animale, scoici şi 
melci, de bucăţi de chirpic şi de pămînt ars. Nivelul a] doHea de locuire S-'a 
diferenţiat în principal prin prezenţa unei vetre pe podea de pietre mă
runte; nivelul acesta al II-lea este caracterizat prin prezenţa .cărbune1lui in 
cantitate mai mare decît în celelalte nivele şi prin bogăţia fragmentelor 
ceramice şi a oaselor de animale. 

. , 
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' Ce1 de al treilea nivel de locuire are o depunere mai deschisă la 
culoare şi conţine mai mult chirpic. Pînă acum nu s-a întîlnit nimic in situ 
la bază. 

Locuinţele acestor prime trei nivele de locuire, instalate pe terase 
şi in gropi'le sau alveolările semnalate mai sus, au fost colibe uşoare cu lipi
tură de chirpic, din care 'au rămas numai bucăţi rulate în depunere, dar nu 
dărîmături masate.1 

După aceste trei nivele de locuire urmează şase depuneri de nive
lare~ dintre care numai una ar fi susceptibilă de a reprezenta un nivel de 
locuire in situ, datorită unor locuri arse, de vatră : 

1. strat subţire de 10-11 cm de pămînt galben-cenuşos care se 
întinde de pe platou deasupra celei de a doua terase, în marginea blocului 
de lut. Conţine foarte puţine şi mărunte fragmente ceramice; 

2. cenuşos-că~unos, strat gros de 20-30 cm de pămînt foarte cenu
şos şi foarte cărbunos, în unele regiuni cuprinzînd multe fragmente de 
chirpic rulate. Acoperă direct blocul de lut şi se continuă şi pe pantă, 
suprapun~nd in acea'Stă regiune, pe pantă, prima depunere de pantă care 
este cenuşoasă cu bucăţi de chirpic rulate. In cuprinsul acestei depuneri, 
dar numai în regiunea terasei pînă la blocul de lut, sînt uneori pete mari 
sau porţiuni restrînse de arsură; 

3. urmează o depunere groasă de 20-40 cm, galbenă-cenuşos cu 
vărgi de cenuşă curată; 

4. depunere din bucăţi de chirpic masat, groasă de 10-15 cm, exis
tentă deasupra primei terasări, doar pe o porţiune de aproximativ 2 m; 

5. depunere galben-cenuşoasă cu vărgi de luat galben; la baza depu
nerii s-au găsit porţiuni de arsură in situ, fără Hpitură. Depunerea con
ţine frqgmente ceramice şi oase de animale; 

6. în unele regiuni există şi o a şasea depunere galben-cen:uşoasă cu 
aglomerări de cenuşă. Conţine multă ceramică. 

După aceste şase depuneri de nivelare, deocamdată lipsite de resturi 
in situ de locuire, urmează alte două depuneri, care corespund ultimelor 
două nivele de locuire, IV şi V; amîndouă, dar mai ales ultimul nivel de 
locuire, sînt caracterizate prin resturi de chirpic masate, provenite din 
dărîmarea pereţilor. A-ceste mase de chirpic acoperă vetre şi v.ase sparte pe 
loc (nivelul IV = II de sus în jos, sau depunere de pămînt negru măzăros; 
nivel V =-c= I de sus în jos, cenuşos roşcat). 

1) Am marcat cu I prtimele treti niv·ele de Jocuire, deoar·ece ele nu se pot diferenţia in 
regiunea de margine a platouJui. 
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In regiunea primei terasărL în continuarea marginei p1atoului, lo
euinţ.ele ultimului nivel de locuire sînt adîncite în depunerea anterioară 
(IV măzăros-); de aceea, acest strat de cultură (IV) lipseşte din regiunile 
locuintei cu chirpic massat a ultimului nivel de locuire A'riuşd. 

Depunerile arheologice situate în pantă, în regiunea de la vale de 
marginea sau blocul de lut, sînt în număr de cinci, dintre care patru apar
ţin culturii Ariuşd; cea de a cincea depunere, şi ul,tima, aparţine locuirii 
Schneckenberg, prezentă numai în această regiune de margine a terasei. 

Cele patru depuneri Ariuşd din pantă sînt caracterizate prin canti
tatea foarte mare de cenuşă ~i prin lipsa totală a oricărui rest de locuire 
in situ. Conţin foarte multă ceramică, oase de animale şi bucăţi de chirpic. 
Acestea sînt următoarele în ordinea depunerii lor : 
1. cenu..,os cu chirpic ; 
2. cenuşos-cărbunos cu chirpic ; 
3. galben-cenuşos cu pete mici de lut galben - corespunde depunerii gal

ben-cenu~os ,cu vărgi de lut galben; 
4. depunere plină de bucăţi mari de chirpic (dărîmătură de casă, nivelul V) 

în care s-au găsit fragmente ale unui pahar de tip Fedeleşeni ; 
5. depunere cenuşos-roşcată cu ceramică Schneckenberg; conţine şi oase 

de animale şi multe bucăţi mărunte de chirpic. 
Ceramica rezultată din săpăturile de la Ariuşd are un caracter uni

tar, datorită prezenţei în toate nivelele de locuire a celor trei categorii 
ceramice : 1. cea comună, în care intră vasele mari de provizii, castroanele 
de diferite forme şi mărimi decorate cu barbotină şi impresiuni ; 2. cerami
ca decorată cu caneluri lungi, alveole şi motive incizate de tradiţie, carac
ter precucutenian tîrziu ; 3. ceramică pictată bicrom (protocucuterii) şi 

tricrom de caracter Cucuteni A. 
Ceramica pictată tricrom se găseşte pe toată durata dezvoltării cul

turii Ariuşd (ne referim strict la cercetările de la Ariuşd şi în general la 
datele C'Jnoscute pînă azi în legătură cu cultura Ariuşd). De-a lungul dez
voltării ei s-au observat elemente de evoluţie de ordin tipologie privind 
formele şi decorul celor trei categorii ceramice, elemente care se deosebesc 
de la 1,m nivel la altul. Despre acestea nu vom stărui, deoarece ceramica 
nu este încă· îritregită şi nici studiată. 

S-au observat de asemenea elemente avansate în ceea ce priveşte stilul 
de pictură ; ne vom referi în special la elemente de pictură monocromă cu 
brun şi bicromă, brun cu alb. 

Ceramica pictată tricrom - arsă roşu cărămiziu - este caracteri-' 
zată prin benzile înguste, rezervate cu alb din fond, benzi care se acoper·ă 
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cu roşu şi se tivesc cu brun (Fig. 1,1). De obicei benzile sau petele albe sînt 
mai late decît cele roşii, iar liniile brune care tivesc sînt sul?ţiri. Mai rare 
sînt cazurile în care se folosesc două culori, alb şi brun, date pe fondul 
de ardere al vasului -- care în acest caz nu are nici un rol -, în valori ega
le, fie dungi alterrtative (Fig. 1,3}, fie panouri albe alternînd cu panouri de 
culoare brună, albul fiind intens, iar brunul din benzi înguste (Fig. 1,2). 

Un alt element întîlnit foarte -rar este decorul din benzi sau pa
nouri başurate cu brun şi roşu pe fond alb-gă1lbui, elemente care stilistic 
sînt proprii perioadei A-B din dezvoltarea culturii Cucuteni (Fig. 1,7). 

Mai numeroasă decît prima categorie este ceramica canelată şi pic
tată cu alb, de caracter proto-Cucuteni-Ariuşd. 

Din cea de a treia categorie, ceramica nepictată, cele mai interesan
te sînt cupele decorate cu impresiuni. Ele apar din primul şi pînă în ultimul 
nivel de locuire Ariuşd deosebindu-se prin elemente de formă şi decor. 
Sînt c:upe de formă sferică în regiunea umărului şi tronconice spre fund; 
gura largă este uşor adunată printr-o margine mică rotunjită, uşor îngro
şată, uneori şi puţin îndoită; sînt 'lustruite în interior şi pe marginea ex . 
terioară pînă la umăr, adică pe toată regiunea decorată; imediat sub 
această zonă, vasul este acoperit cu barb?tină fină, organizată în vărgi sau 
grunjoasă uniform ("calcio vechio"). Sînt arse cenuşiu-castaniu pătat. De
corul lor constă din 1-4 şiruri de impresiuni drepte sau aplecate, de obicei 
ordonate in căpriori (Fig. 2). Unele au pe corp mici tortiţe sau mici pro
eminenţe pline. Formele mai tîrzii sînt caracterizate prin marginea arti
culată de o şănţuire exterioară şi o faţetare oblică pe faţa interioară 
(Fig. 2, 10). 

J 

Irnpresiunile care formează decorul acestor vase sînt identice cu 
cele de pE: ceramica de la Zăbala, cultură din perioada de trecere. Aceleaşi 
cupe sînt şi mai strîns legate, atît prin formă cît şi prin decor, de dezvolta
rea culturii Coţofeni, în-ale cărei etape timpurii întîlnim elemente asemă
nătoare celor din etapa ultimă a culturii Ariuşd. 

Aţ:ezarea de la Ariuşd se află într-o etapă relativ tîrzie din dezvol
tarea culturii Ariuşd, considerată astfel în principal prin prezenţa cerami
cei pictate tricrom, de stil Cucuteni A, păstrînd încă în nivelele vechi şi 
decor incizat de carncter p'recucuteni tîrziu. Ceramica tricromă, deşi apare 
încă din primul nivel de locuire, este cea mai restrînsă categorie, păstrîn
du-şi acest loc şi rol pînă la sfîrşitul dezvo~tării sale, sfîrşit marcat de pre
zenţa .în ultimul sau în penwtimUJl nivel de ·locuire, a unui pahar de stH 
Fedeleşeni (găsit în depunerea pe pant~). ln legătură cu cerami:oa tricromă 
din c-ultura Ariuşd, trebuie ţinut seama că, deşi prezentă în · toate etapele 
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cunoscute pînă azi iar uneori în aspecte foarte evoluate ale stilului A, ea 
rămîne pînă la sfirşit, numeric, cea mai restrînsă categorie. Din punct de 
vedere al motivelor, .stilul tricrom din cultura Ariuşd foloseşte cu precă
dere meandrul şi elemente de ordin meandric. 

Inceputurile culturii Ariuşd, pe baza datelor cunoscute ptnă azi, se 
aşează la un nivel deplin format şi maturizat al stilului tricrom şi se în
cheie la apariţia ceramicei cu toarte pastilate. Un fragment dintr-o ceaşcă 
cu o astfel de toartă s-a găsit prinsă în chirpicul unei locuinţe care aparţine 
ultimului nivel de locuire Ariuşd (ceaşca cu umărul articulat, buza cresta
tă, toarta puţin supraînălţată). Tipologie fragmentul corespunde nivelului 
C2 a de la Băile Herculane. 

Cercetările viitoare vor avea, printre altele, şi scopul de a duce la 
descoperirea etapelor primare, de constituire a culturii Ariuşd. 

DONNEES PRELIMINAIRES SUR LES NOUVELLES FOUILLES 
D'ARIUŞD. 

RESUME 

Les dernieres fouilles archeologiques faites dans les etablissements 
â ceremique peinte ont mene a la necessite de reprendre les recherches 
a Cucuteni et a Ariuşd. 

Les nouvelles fouilles d' Ariuşd ont eu comme but a reexaminer la 
situation stratigraphique et a dete:rrniner la cerarnique au point de vue des 
categories et des styls de peinture. 

Les nouvelles donnees sur les fouilles d' Ariuşd sont le resultat des 
recherches faites entre les annees 1968-1'973, dans la region nord et nord
auest de la station eponyme. 

Les restes archeologiques d'habitat in situ, occupent le plateau et 
ses rcgions marginales amenagees en deux terrasses. On a distingue cinq 
couches d'habitation (avec des restes in situ â la base), qui occupent les 
bords du plateau et les terrasses jusqu'au seuil (un bloc) amenage aussi du 
sol Jaune. Au de la de ce bloc on n'a pas recontre que des couches archeo
logiques considerees de nivelage et de pente, a cause du manque d'aucun 
reste d'habitation in situ. 

Les premiers trois niveaux d'habitat sont caraterises par des cou
ches de couleJlr vert-cendre a taches marron, resultees probablement de la 
putrefaction de restes vegetaux. 

Les habitations de ces trois couches sont de huttes, quelquefois un 
peu enterrees (entre 15-70 cm de profonrleur). Beaucoup de tessons, de 
morceaux de torchis, du charbon, des esgargots, et des coquilles sont ag
glomeres aupres des âtres. 
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Les deux dernieres couches d'habitation - mais specialement la 
derniere -, sont caracterisees par de grandes habitation au niveau du sol, 
aux parois solides en torchis. 

La ceramique resultee des fouilles d' Ariuşd garde le meme carac
tere tout âu long du son developpement par la presence de trois categories: 
1. la ceramique grossiere de grandes vases de provision et des ecuelles 
barbotinees et decorees d'impressions ; 2. la ceramique decoree de large 
cannelures, d'alveoles et de motifs incises de caractere precucutenien; 3. 
la ceramique peinrte bicrome et tricrome. 

Pour avoir un terme de comparaison avec le developpement du Cucu
teni A, nous signalons ia decouverte de qeulque tessons de sty1 tardif Fe
clele'jieni, trouves dans les depots finales d'Ariuşd. 

Au point de vue stylistique la peinture contient des elements avan
ces, qui annocent les etapes intermediares. La meme sirtuation est cons,ta
tee en ce qui regarde les ecuelles decorees d'impressions; des etapes· an
ciennes aux etapes fina'les on remarque. des traits distincts au p. de v. du 
decor et de la form. Le decor des ecuelles sera rencontre dans les civiUsa
tions de l'epoque de transition, Zăbala et Coţofeni, a la constitution des~ 
quelles l'etape finale de la civilisation d'Ariuşd a contribue. 

La fin ?e la civilisation d' Ariuşd est signalee par la presence d'un 
fragment de tasse â l'anse a pastille. 
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Fig. 1 - Fragmente ceramice din aşezarea de la Ariuşd : I, 4, 9, fragmente cera
mice pictate, benzi înguste sau mai late rezervate cu alb şi tivite cu 
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negru ; 2, fragment ceramic pictat cu brun şi alb în panouri, albul in 
tens din benzi ţnguste alăturate ; 3, fragment pictat cu alb şi negru, benzi 

înguste în valori egale ; 6, fragment pictat cu negru benzi înguste haşurate 
în scăriţă, rezervate cu alb ; 7, fragment pictat cu negru pe alb, benzi în
guste şi haşuri subţiri cu roşu ; 5, 8, lC, fragmente ceramice decorate· cu 
caneluri şi incizii ; II, fragment pictat tricrom, de stil Fedeleşeni. 
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Fig. 2- I-12, fragmente ceramice decorate cu impresiuni. 
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IMPORT CUCUTENIAN ÎN ARIA CULTURII ARIUŞD 

SZEKEL Y ZOLTAN 

Au trecut aproape o sută de ani, de cînd lumea ştiinţifică - prin 
cercetările lui 1. Teutsch 1, continuate apoi in mod ştiinţific de către dr. 
Laszl6 Ferenc 2 a luat cunoştinţă despre aşezarea neolitică de la Ariuşd, 
situată în valea Oltului, în colţul sud-estic al Transilvaniei. Aşezarea a 
devenit eponimă pentru o întreagă cultură neolitică, care a fost atestată 
mai intîi în Transilvania, numai la cotul Oltului (în judeţul Covasna). tn 
urnw. cercetarilor recente s-a dovedit că ea a avut o rază de întindere mai 
vastă, fiind atestată şi în regiunile învecinate (jud. Harghita şi'' Mureş) 3. · 

Origina, precum şi etapele ei de .dezvoltare a format obiectul multor dis
cuţii şi cercetătorii nu sînt convinşi nid în prezent că problema acestei 
culturi este definitiv rezolvată. 

Cercetările lui Laszl6, abandonate în anul 1925, au fost continuate 
numai după eliberarea patriei noastre, Muzeul din Sf. Gheorghe avînd la 
dispoziţiE: un fond corespunzător pentru cercetări arheologice. In urma 
acestei situaţii favorabile au fost întreprinse o serie de cercetări ale culturii 
Ariuşd, cunoscute sau necunoscute de Laszl6, ca de ex. la Doboşeni, Moacşa, 
Cernat. Leţ, Ciomortan etc., care ne-au furnizat date noi pentru elucidarea 
acestei probleme. In urma cercetărilor efectuate s-a dovedit că cultura 
Ariuşd în această regiune nu a fost cea mai veche cultură neolitică, ea 
fiind precedată de alte culturi, Criş, ceramica liniară, Boian - faza Giuleşti 
şi cea precucuteniană - faza Zăneşti 4, încadrîndu-se în epoca neolitkă 
Q.ezvoltată. Săpăturile reluate recent la Ariuşd, precum şi unele noi aşe
zări ale culturii cu ceramică pictată, descoperite pe teritoriul judeţului Co
vasna, ca la Sînzieni, ne--au făcut cunoscute legăturile ce au existat în aceas
tă epocă între Transilvania şi regiunea de dincolo de Carpaţi. In următoa
rele vom prezenta unele rezultate obţinute în aşezările de la Ariuşd şi 

Sînzieni. . ':· . ,; t ~ ~ ;Ş:J 
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Incepind din anul 1970 săpăturile de la Ariuşd au fost reluate de 
• - către Muzeul din Sf. Gheorghe în colaborare cu Institutul de Arheologie 

/ al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S. România. Lucrările sînt 
conduse de un colectiv sub condu,cerea profesorului Ion Nestor. !n cursul 
lucrărilor, în anul 1972, cu ocazia desvelirii resturilor unei locuinţe de 
suprafaţli (casa A/1/971), pe panta de vest a aşezării, printre fragmentele 
de vase au fost găsite cîteva, care în privinţa decorului diferă de cele obiş
nuite ale culturii Ariuşd. Acestea sînt următoarele : 1. fragment din bu;:a 
unui pahar ornamentat cu dungi roşii înguste încadrate cu negru pe fond 
alb. In interior toată suprafaţă este acoperită cu alb (Fig. 1/2, 4), 2. frag
ment din umărul · unui pahar ornamentat, pe fond închis brun, cu dungi 
înguste albe şi cu motive de culoare roşie (Fig. 1/1), 3. fragment din umă
rul unui pahar cu decor din benzi albe încadrate cu negru pe fond gălbui 
(Fig J /3). 

Pe partea vestică a comunei Sînzieni, lîngă ultimele case, se ridică 
un promontoriu, cunoscut sub denumirea de "Movila de la Orb6". Pe acest 

loc prof. Otvi:is Gyula, membru al cercului de prieteni ai muzeului, a desco
perit o aşezare Ariuşd. In urma acestei descoperiri, în anul 1972, terenul 
a fost sondat cu un şanţ de verificare. Secţiunea arată următorul profil : 
sub !lllmusul negru gros de 20 cm, a urmat un strat de cultură de culoare 
brun-cenuşie gros de 0,90 m, după care a urmat nisip galben. In stratul 
de cultură, în afară de fragmente de vase Ariuşd, au fost găsite unele, care 
sînt altfel ornamentate decît cele cunoscute pînă acum în această cultură. 

Din punctul de vedere al ornamentelor, materialul ceramic se poate 
împărţi în următoarele grupe : Grupa A, fragmente de vase decorate pe 
fond roşu cu benzi albe încadrate cu negru, sau pe fond alb-gălbui închis 
cu dungi n-egre (Fig. 2/3, 5). 

Grupa B, fragmente de vase ornamentate pe fond alb deschis cu 
dungi brune, sau pe fond brun..:roşu dungi albe încadrate cu negru (Fig. 

2/2, 4). Grupa C; fragmente -de vase decorate pe fond roşu cu dungi negre 
late, alternate cu linii albe (Fig. 1/5). 

Grupa D, fragment de vas cu decor pe fond alb cu dungi brune 

(Fig. 2/1). 
\ 

Fragmentele de vase de la Ariuşd şi ceramica grupei A din aşezarea 
de ]a Sînzien'i aparţin după decor sfirşilbuilui etapei CucUJteni A35, avînd 

aspectul ceramicii cunoscute din aşezarea de la Fedeleşeni 6. Celeralte frag
mente de vase din grupa B şi C de la Sînzieni pot fi considerate ca aparţi
nînd fazei A-B a culturii Cucuteni. Grupa B a ceramicei de la Sînziem 
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arata un aspect de stitlul Bl a fazei A-B a culturii Cucuteni; iar grupa C 
reprezinta stilul Y 3. Fragmerrtul din grupa D are mai mult aspectul fazei 
Cucmeni B. 

Din cele relatate mai sus deocarodata se poate trage urmatoarele 
concluzii eu privire la cultura Ariu~d : 

1. Cuprinde un spatiu mult mai vast, dupa cum au crezut acum. 
50 de ani primii cercetatori ai acestei culturi. 

2. In procesul ei de dezvoltare au fost mai multe etape 7, ca ~i in 
cultura Cucuteni. 

3. Briul Carpatilor nu a forrnat un perete despartitor, facindu-se 
in neolitic un contact de schimb ~i cultural intre populatia care a locuit pe 
arnbele versante ale Carpat ilor prin pasul Oituzului ~i al Bicazului. 

Sapaturile de la Ariu~d nu sint terminate, iar la Sinzieni s-a facut 
nmnai un sondaj de verificare. Speram ca rezultatele sapaturilor viitoar·e 
vor rezolva geneza ;d procesul de dezvoltare al acestei culturi, ai carei 
purtatori au dat dovada de un inalt nivel tehnic in domerriul ceramicii, 
care prin eleganta formelor de vase ~i frumusetea decorului este cea mai 
dezvoltata cultura din neolitic in bazinul Carpatilor. 

Coeuteni-i hatás az Erősdi müveltségben 

Majdnem egy évszázad teVt el azóta, hogy a tudományos világ 
Teutsch Gyula álrtal megkezdett és dr. László Ferenc által tudomá
nyosan folytatott kutatásai révén tudomást szerzett Erdély dél-ke~eti 

részében az Olt völgyében lévő Erősdi ősikori településr-ől. A település 
névadóvá vált egy újabb kőkori müveltség számára, mely először Er.- . 
délyben, ·csak az Olt kanYJarulatában, Kovásma megyében vállt ism~t
t.é. Az új abb kutatások . nyomán bebizonyosodott, hogy nagyobb terüle
ten terjedt el, ugyanis a nyomai a szomszédos vidéken (Hargita és 
Maros megyében) is előkerültek. Eredetét, valraminit fej1lődésének fol;>~a

matait sokat vitatták és most is úgy 11Jekintilk a kutatók, hogy a kérdés 
ninos lezérva. Az 1925-ben Lász1ó állJtal rewbehagyott ~urtatásokat osak 
hazánk fe1s7Jahadulásra után lehetett folyttatni, amikor is a Sepsiszent
györgyi Mnízeum eLegendő lrutaltási :alapot kapott. E kedvező körülm~ny 
folYJtán a lJáiS~ló álrtal i!sme:nt vagy nem iiSmert Erősdi müveltségi .te
lepüléseken miil!t Szá!ldobos, Maksa, Csernáton, Léctialva, Csíkcsomor
tán, kutatálsok történtek s e2'1ek sok fon•tos új .adarrot szo1g~tattak a kér-
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dés megoldás,áre. A kut:altások nyomán . nyilvánvalová vált, hogy az 
Erősdi müveli1JSég vidékünkJön a neolitikumnak nem a legrégibb mü
velltsége, mege~őzték má1s, mirut a Körös, vona~ldíszes, .a Boiían giulre~ti-i 

fá'zisa, wiJ.,amJinrt a precucuteni-i müve~1tlség Zane9ti-i fáziisa és korban 
a virágzó neolitikumiba tartozik. Az újrakezdett erősdi álooltások valla
mi1I11t KoVJá,szna megye teTüiLetén tlélláU új festett kerámíás települések, 
így pl. Kézdii,szerntlléle!ken ismerltté tették Erdély és a Kár.pártokontúli 
területelk e iko~ooli kapcsolaltélirt. A következőkben Erősdön és KéZidi
szen!bl.éiJ.ek!en végzett kutJaJtá1saink egyes rés:zJl.et eredményéről számo
lu:nk be. 

1970-től kezdve Erősdön 'a sepsliszenrtgyörgy,i Múzeum a R.SZ.K. 
Polirtikai és Társadiaimi Tudományok Akadémiája Régészeti Intézeté
nek a kiöZTemüködéséve[ .az ásatásokalt újra~ezdte. A munkálartoklat 
Ion Nestor egyetemi tanár vezetése airatt egy munkaközösség végzi. 
1972. évben az á1sartás cfoly.amán egy l1a!kóház felrtáresa alka-lmával 
(A/1/971 jelzésű laikás) a teiJ.erpüJés nyu@ati oldalán az edénycserepek 
közJÖtt néhány olyan is kerülJt elő, mely díszítés szempontjából erlüt a 
j~ellegzeltes erősdi ke~ámi:ától. Ezek ,a kövertklezők: l. Egy pohár ,szájpe
flemének a töredéke, fehér a1arpon felkertével keretezett keskeny vörös 
sáv dí~zí1téssel. A bel!S'Ő résZit fehér fesrtlés takarjra (1. kép, 2, 4); 2. Sötét 
batrn:a 1ailapon f:ehér keskeny csíkok és vörösfestésű mottívumoik díszítik 
egy máLsiik pohár peremtöredrékét (1/1. kép); 3. Barn1a ra'l,apon feketével 
kereltezett feih·ér sávos díszírtésü pohá~r haJsi rtröredéke (1. kép, l.). 

Kézddszentlélek nyugatd részén a f,alú · uto[só ház,ai mellett egy 
"OTibai dorn:b" néven ismert magasl:art emelkedik. Ezen ra helyen Ötvös 
GYIUlla tanár, a mrúzeum barráti körének tagja, egy erösdi rtipusú tele
pülé;st 1ta~:ált. Ennek nyomán !a telepÜlLés 'Uerületén hi!teLes'itő :árkot huz
tunk. A sránc meibszeil:e a következő rétegzödésrt mutaJtta: a 20 cm vas
tag ~teTmőföld a[.artt egy 0,90 m vasitrag barnás szürlke kultúrrétegelt sárga 
homok kövert'e:tlt. A kulltúrrétegben az eddig ismert erősdi típusiú edény
töredékelken 'kivül olyanok is kerülttek elő, rameiyeken elütő dísz.ftés 
v oJt. 

A dí,szítés 'a'l~pján a kerámila anyag a köve1tkező csoporrokr·a osz
lik: A. csopoc't. Az edénytöredéket vörös al,apon fekertével kereteze1tt fe
hér sávok vagy sőtét sávgás, fehér alap::m fekete sávoik díszítik. (2. kép, 
3,5.). B. csoport: Vil'ágos feihér :alapon feke1te sávok vagy vörös al,apon 
f!ekeltév.e'l kei'!eteze1tt .fehér sávok a díszítő elemek (2. kép, 2, 4.). C. c.so
port: A díszités vör:ös raLa1pon sZiéles . fekete sávoklaJt fehérek válrtják 
(1. kép, 5.). D. osoport: Edény:töredék, amelyet barnás fehér alapon fe
kete sávok és vonalrak díszítenek (2. kép, 1.). 
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Az erősdi edénytöredékek, vaLamint •a k>éZJdiszenhléleki telepüLés 
A. asoportba t'aT!tozó edényei a disz·í:tés ·alapján 1a Cucuteni A 3 végére 
tartoznak, a Fede•le~eni-i rtle~epülés kerámi1a anYlagával egyeZiik6. A kéz
di·szent'Lél,eki B. és C. csoportba ,tJartozó edén~töredékek ,a Cucuteni-i 
müveltség A-B fázirs•ába rtJar.toznalk. A B. csoport a kézdi1szentléleki te
lepülésről a B1• s1tilust mutatja a Cucuteni müve]tség A-B. fázisábóL 
A C. csopont pedig a y"3 st:í!lust képvliseli. A D. csoporrtlbeli töredék Cu
cUJteni B. fá·ziJsra mutart. 

A fent elmondotJtakibóU. a ·köve•tJkezőket á'llapíthiatjuk meg: 
l. Az erősdi müve1•tség ·sokika'l nagyobb területen terjedrt: el mint 

ahogy 50 évveil. ezelőltit e műv·e~'tség első tJanulmányozói gon
doliták 

2. F'e.jlődérse .t'öib'b fázist öle[ fel akárcsak a Oucuteni-i müveltség. 
3. A K1árpá•tok hegylánca nem ~olt elválasztó f·al, ugyanis az 

újaibb kőlmr fol)Tiamán az Ojtozi- és a Bé~ási-szoroso.kJon ke
TesZJtül áhllélll1dó ki€1reskedelmi-müveil.ödési kapcsolatok VO'lrtak a 
Kárpá•tolk mindlkét lejtőjén élt népek közötlt. 

Az erősdi ás!artásork még 1&ibanaik, Kézd!is·zent1éleken pedig csak 
hiifle1esítő sáncot. huz•tunk. Az elkövetkező ·áJSatások fogják megol
dani e müvel'tség eredelbéit, vaiLamint fej'lödési folYJamaJtát, amelynek 
hordozói a neolitikum folyamán a Kárpát m.edenoében igen sZiép és 
formagazdag kerámiát hoZJtak létre. 

RÉSUMÉ 

Pendant les fouilles entreprises a la station néolithique d'Ariu~d á 
été ck~couverte céramique appartenant a la phase Cucuteni A 3. Le sondaje 
effectué a Sinzieni (district Covasna) dans la station néolithique, ou furent 
découvertes de vases qui ont l'aspect de la céramique de l'établissement de 
Fedele.>]('ni, phase A-B de la civilisation de céramique peinte Cucuteni 
montre, que la.culture d'Ariu~d dans la Transilvanie avait les meme phases 
d't~volution, que celle de Cucuteni. · 
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CÎTEVA DATE DESPRE . AŞEZAREA DE TIP ARIUŞD 

DE LA FELDIOARA 

EUGEN COMŞA 

Cu prilejul Simpozionului cultural Ariuşd şi a comemoraru apre
ciatului arheolog ardelean Ferencz Laszl6, care a adus o contribuţie deose
bit~i la studierea aşezării de la Ariuşd 1, socotim util să aducem la cunoş
tinţa .specialiştilor observaţiile făcute în cursul săpăturilor efectuate în 
1963 şi 1965 la Feldioara 2, jud. Braşov. 

Cercetările noastre s-au desfăşurat pe Dealul Cetăţii, în speci.al, pe 
panta de:: sud a acestuia. Pe platforma dealului şi pe panta amintită s-au 
descooerit în straturi de cultură clar delimitate urme de locuire si mate-, . 
riale aparţinînd culturilor: Criş 3, Boian şi Cucuteni-Ariuşd din epoca 
neolitidt, urmează cele din perioada de tranziţie la epoca bronzului, unele 
aparţ.inînd orizontului cu torţi pastilate4 şi altele culturii Coţofeni, apoi 
cele de tip Glina-Schneckenberg de la începutul epocii bronzului. Din 
cursul E:pocii fierului avem documentate atît materiale hallstattiene, cît şi 
din epoca geto-dacică (din sec. U- i.e.n.) s. Seria depunerilQr arheologice 
se încheie cu stratul feudal tirziu. 

Din bogata succesiune a straturilor de cultură din complexul de la 
Feldioara, aici ne vom opri asupra celui conţinind materiale de tip Cucu
teni-Ariuşd, pe care le vom analiza şi din punct de vedere istoric, de fie
care dată în contPxtul ansamblului descoperirilor de acest tip din Transil
vania. 

Pe panta de sud a Dealului Cetăţii a fost săpată o suprafaţă relativ 
restrînsă realizîndu-se un profil de 8 m lungime, care ajungea pînă la 2,17 
m adînCime. In porţiunea respectivă a complexului arheologic, la limita 
superioară a depunerilor este un strat subţire de pămînt negru vegetal, 
amestecat cu moloz, cu ·bucăţi de ohtne şi cu fragmente de cărămizi feudale 
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tirzii, alunecate pe pantă. Sub el urmează direct stratul cu materiale de tip 
Cucuteni-Ariuşd şi mai jos stratul Boian, apoi pămîntul viu, lut galben, 
steril. Subliniem că în porţiunea amintită straturile de cultură neolitice 
sînt orizontale, iar la capătul sudic (către pantă) ele sînt ca retezate, ne
prezentind alunecări pe pantă. 

Nu putem trece cu vederea faptul că la Feldioara s-a precizat, pe 
baza unor observaţii stratigrafice precise, faptul că în timp cultur; Boian, 
respectiv faza Giuleşti, a precedat locuirea purtătorilor culturii Cucuteni
Ariuşd. Observaţie care repetă şi confirmă pe acelea mai vechi făcute 
!a Leţ 6. 

La Feldioara, deasupra stratului de cultură Boian se observă un strat 
subţire de sol vegetal vechi format in perioada dintre părăsirea terenului 
de c[ttre purtătorii culturii Boian şi stabilirea pe acel loc ·a comunităţii 

Ariuşd. Menţionăm că momentul este marcat, pe profilul nostru, printr-o 
dungă subţire neagră, reprezentînd vegetaţia arsă cu acel prHej de noii 
veniţi. 

Stratul de cultură Ariuşd are, pe profilul amintit, în medie 1,10 m 
grosime şi a fost împărţit în trei niveluri : 

Nivelul 1 (inferior), conţine foarte multă cenuşă, bucăţele mici de 
cărh~ni şi de pămînt ~rs. La baza lui nu s-au găsit urme de vatră sau de 
arsură. El se sprijină direct pe dunga neagră de vegetaţie arsă. 

Nivelul 2 are la bază o vatră masivă. Stratul de pămînt corespunză
tor nivelului conţine o cantitate mare de lut. 

Nivelul 3 este puţin mai gros decit celelalte două şi are .Ja bază urme 
de vatrlt: iar la capătul de vest al profilului un strat de lut, care ar putea 
corespunde unei locuinţe de suprafaţă nearse. 

Aşezarea studiată este, precum am arătat, situată pe Dealul Cetăţii, 
care este de fapt un capăt mai proeminent al terasei Oitului. In porţiunea 
de legătură cu restul terasei este o şa adîncă, care, credem, în parte, se 
datoreşte şi acţiunii oamenilor din vechime pentru a se realiza un şanţ de 
apărare. Acesta a fost apoi adîncit şi lărgit de şiroaie. Aşezarea este încon
jurată de pante abrupte şi fapt important are un larg cîmp de vedere spre 
sud, nord şi est. Prin caracteristicele sale aşezarea de la Feldioara se asea
mănă cu restul staţiunilor fortificate de tip Ariuşd din sud-estul Tran
silvanieL7 

In suprafaţa săpată de noi, datorită dimensiunilor ei reduse, nu am 
băsit resturi sigure de locuinţă. Este însă posibil ca stratu'l de lut, ca o 
lentilă, de la baza nivelului 3 să reprezinte o astfel de locuinţă de supra
faţă, nearsă. Ca şi în celelalte aşezări din zona Ariuşd şi membri.i comupi-
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tăţii de la Feldioara au construit desigur locuinţe de suprafaţă (de două 
tipuri), de formă dreptunghiulară, cu pereţii construiţi în paiantă şi podea 
de pămînt bătătorit sau platformă de lut.S 

Resturile de vatră fragmentare din nivelurile 2 şi 3 sînt de un tip 
specific sfîrşitului neoliticului nostru. _Ele sînt forii?-ate dintr-un strat rrt!'li 

gros sau mai subţire de feţuială, care, din cauza arderii îndelungate, a 
căpătat aspect de mozaic. Cele două vetre amintite erau din . seria c:elor 
făcute în afara locuinţelor. 

Oamenii comunităţii de tip Ariuşd de la Feldioara duceau un mod 
de trai sedentar caracterizat prin economie mixtă. Ocupaţiile lor principale 
fiind reprezentate de cultivarea plantelor şi de creşterea animalelor domes
tice. 

Documentarea în privinţa cultivăr!i plantelor este destul de săracă. 
Menţion~m rari bulgări de lipitură arsă păstrînd urme de paie de grîu în 
amestec. De asemenea, s-au găsit şi cîteva pietre de rîşniţe primitive, frag
mentare, din roci locale. In săpătură nu s-au descoperit boabe de grîu car
bonizate. 

Din suprafeţele săpate s:-au strîns toate oasele de animale, inclusiv 
ac;chiile mărunte. Incă de pe teren au fost determinate oase diverse şi man
chbule de bovine. Sînt o serie de oase de ovicaprine şi destul de multe oase 
de porc. In zona de care ne ocupăm, în apropiere, la Bod (Priesterhiigel) 
s-au adunat oase de oaie, altele de capră (de tip Capra aegagrus) şi de 
cîine.9 

Dintre oasele de animale sălbatice la Feldioara s-au descoperit: un 
fragment dintr-un corn de -cerb şi o mandibulă de la un carnivor mic. Seria 
animalelor sălbatice vînate de oamenii comunităţilor de tip Ariuşd din 
L'onă, poate fi completată cu datele referitoare la cele adunate în aşezarea 

. 1 

de la Bod şi anume: castor, urs, lup, vulpe, pisică sălbatică, linx, capră 
neagră, căprioară şi probabil de mistreţ. 10 

La Felidioara este destul de mare numărul valvelor de scoici Unio, 
dovedind o altă ocupaţie şi anume culesul. 

Silexul este foarte slab reprezentat prin cîteva aşchii de rocă de 
culoare negricioasă, translucidă. Demn de remarcat este faptul că astfel de 
cremene nu se întîlnesc în zăcăminte în sud-estul Transilvaniei. Este posi
bil ~ă avem de-a face cu silex originar din preajma Prutului mijlociu. Pre

zenţa aşchiilor dovedeşte că silexul era adus din altă parte şi prelucrat în 

cuprinsul aşezării. 

. , 
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DJ.n gresie silificată cenuşie s-au găsit două lame de formă nere
gulată. Roca este specifică regiunii găsindu-se în mari zăcăminte în apro
piere în zona Carpaţilor de curbură. 

Dintre celelalte unelte semnalăm trei toporaşe plat~ trapezoidale, 
dintre care unul de rocă vulcanică de culoare cenuşie, cu tăişul arcuit. Sînt 
de amintit ':i trei sule de os fragmentare, lucrate cu grijă. 

In cursul celor două campanii de săpături s-a descoperit o cantitate 

apreciabilă de fragmente ceramice aparţinînd diferitelor categorii. Vasele 
au fost modelate cu mîna din pastă amestecată cu cioburi pisate. 

Categoria vaselor de uz comun este în cantitate destul de mare. Va

sele erau modelate neglijent şi sînt ornamentate cu barbotină şi vîrei. 

Categoria mai importantă este aceea a vaselor din pastă fină cu 
decor pictat, bogat. La Feldioara este reprezentată o gamă variată de forme 
ceramice de la borcane la polonice mai mari sau mai mici, cu coadă triun
ghiulară prelungă. Din această categorie fac parte trei grupuri de vase cu 

decor pictat: 

a) Vasele de culoare neagră cu suprafaţa blstruită, ornamentate 
cu caneluri largi, faţete, pictură roşie crudă şi pictură albă, se pare, crudă 

şi ea. 

b) Vasele arse la roşu, ornamentate cu decor pictat format din benzi 

late, în spirală, realizate în două feluri: 1. Cu roşu pe fondul brun roşcat 
al vasului; 2. cu roşu sau alb. Totdeauna benzile sînt mărginite cu linii 
groase trasate cu culoare neagră sau cafenie închisă. 

c) La Feldioara este bine reprezentată şi grupa caracterizată prin 

predominarea picturii albe, adică o mare parte din suprafaţa vaselor era 
acoperită cu culoare albă, constituind f,ondul decorului în care sînt cuprinse 
meandre vopsite cu roşu şi delimitate cu linii groase negre. Această grupă 
este documentată în nivelul superior al stratului Ariuşd de la Feldioara. 
f;ubliniem că polonicele au decorul pictat specific grupelor b şi c. 

!n legătură cu ceramica pictată se cuvine să reamintim că era arsă 
in cuptoare de ars oale special amenajate . . In aşezarea de la Feldioara lil.U 

Rm găsit nici un astfel de cuptor. In schimb, la cîţiva kilometri distanţă, la 

Ariuşd, Ferencz Lâsz16 a descoperit cu multe decenii în urmă, în nivelul 4, 
un cuptor de ars oale, 11 rotund, distrus, cu diametru! iniţial de 2 m. S-a 
păstrat parţial numai vatra şi o ·parte din peretele boltit al cuptorului. Din 

interiorul lui s-au scos la iveală 15 vase. In mijloc se afla un vas mare, 
neornamentat,' de 0,63 m înălţime, în jurul căruia erau grupate celelalte 
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•,rase, toate de tip Ariuşd. Din această descriere amănunţită rezultă că este 
vorba de un cuptor simplu format dintr-o singură încăpere cu maluri bol
tite, cu o singură deschidere la partea superioară. 

Unele dintre manifestărHe religioase şi anume cultul fertilităţii este 
oglindit la Feldioara printr-o figurină feminină fragmentară (Fig. 4) prin 
3 pidoruşe de figurine antropomorfe. Remarcăm că picioruşele sint neor-
namentate spre deosebire de cele corespunzătoare lor în timp din aceeaşi 
cultură din Moldova, care sînt, de regulă, frumos ornamentate, cu motive 
formate din linii incizate. 

Din suprafaţa săpată s-au scos la iveală şi cinci figurine z·oomorfe 
fragmentare redînd în majoritatea cazurilor bovine. Ceea ce oglindeşte, 
desigur, rolul important jucat de această categorie de animale in viaţa 
comunităţii. 

Ţinînd seama de elementele de cultură materială prezentate şi mai 
ales de caracteristicele decorului ceramic, aşezarea ariuşdeană de la Fel
dioara se plasează din punct de vedere tipologie în faza Cucuteni A2 şi la. 
începutul fazei Cucuteni A3. Datînd astfel aşezarea de la Feldioara se pune 
intrebarea, care a fost în regiune situaţia în perioada de timp dintre pără
sirea locului de purtătorii culturii Boian, din faza Giuleşti şi stabilirea 
după un anumit timp (în cursul căruia s-a format un strat subţire steril) 
pe acelaşi loc, prielnic a comunităţii de tip Ariuşd (care cu acel prilej a 
procedat la arderea vegetaţiei de pe terenul ales) . Jn funcţie de documen
tarea actuală ştim că în sud-estul Transilvaniei, după faza Giuleşti sînt 
cunoscute cîteva aşezări din faza Larga Jijia, 12 după care constatăm o 
lacună în documentarea noastră , căci lipsesc, pentru moment în zona stu.:.. 
diată, complexele culturale care să acopere răstimpul corespunzător fazei 
Precucuteni III13 şi eventual începutului fazei Cucuteni A. Faptul se poate 
explica fie prin insuficienţa săpăturilor şi cercetărillor de suprafaţă din 
aceste ţinuturi, fie prin o evoluţie mai îndelungată, întirziată, a comunită
ţ;ilor de tip Eresteghin, pînă în perioada în care sînt reprezentate în regiune 
comunităţile Arişud. 

Se pune apoi .o altă întrebare: oamenii Cucuteni-Ariuşd sînt urmaşii 
direcţi ai purtătorilor culturii Precucuteni de tip Eresteghin sau ei s-au 
format în altă parte, apoi au pătruns şi s-au stabilit în sud-estul Transil
vaniei. D~pă toate probabilităţile cel de al doilea punct de vedere este cel 
just, anume că numai în jumătatea de vest a Moldovei a avut loc procesul 
de formare pe fondul reprezentat de comunităţile Precucuteni III, a fazei 
Cucuteni A, · după care- după un răstimp- unele din aceste comunităţi 
au trecut Carpaţii în Transilvania de sud-est.14 
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In vederea unei juste înţelegeri a încadrării aşezării de la Feldioara 
în aria de răspîndire a complexelor de tip Cucuteni-Ariuşd arn strîns din 
literatura de specialitate mai veche sau mai nouă datele despre descoperi
! He similare din Transilvania şi le-am cartat. Pe hartă (Fig. 3) sînt marcate 
4 7 obiective de tip Ariuşd. Din datele de care dispunem rezultă că majori
tatea aşezărilor de tip Ariuşd, cunoscute pînă acum, sînt concentrate în 
lungul Oltului şi afluenţilor săi din zona judeţelor Covasna şi Braşov. Alte 
cîteva aşezări izolate se înşiră spre nord-vest prin Caţa şi ·Mugeni pînă la 
Tg. Mureş. Pe bart~ noastră cel mai nordic punct de preajma Oltului este 
reprezentat de aşezarea de la Bancu, situată într-o poziţie importantă 

în apropierea trecătorii Ghimeş. 15 O analiză ch'iar sumară a 
hărţii de răspîndire amintite ne face să presupunem că în realitate ceea 
ce cunoaştem astăzi este o mică parte din teritoriul locuit în vechime de 
comunităţile Ariuşd. Fără îndoială aria lor principală de răspîndire a fost 
sud-estul Transilvaniei, dar existenţa şirului de aşezări care se încheie la 
Tg. Mureş ne face să admitem că de fapt şi regiunea din preajma cursuri
lor superioare ale Tîrnavelor şi Oltului, a fost locuită ceva mai intens (de . 
purtătorii culturii) decît rezultă din cercetarea hărţii. Aşezarea de la Fel
dioar(l în cadrul ariei de răspîndire amintite se plasează deci către margi
nea de sud-vest. In Repertoriul lui Martin Roska sînt menţionate trei aşe
zări (de la: Ciuguzel, Păuca şi Bogata Română) situate între cotul mare al 
Oltului şi zona confluenţei Tîrnavelor, în care s-ar fi găsit materiale de 
tip Ariuşd.16 Ţinînd seama de unele fragmente ceramice scoase la iveală 
în acele aşezări rezultă că ele aparţin de fapt culturii Petreşti şi fiind 
situate la periferia arealului acestei culturi, deci într-o regiune de contacte 
mai intense, este posibil ca în cuprinsul lor să fi ajuns şi unele materiale de 
tip Ariuşd. In schimb, se poate presupune că în zona mai puţin cercetată 
din punct de vedere arheologic situată la vest de linia Tg. Mureş-Braşov, 
pe o ,distanţă de circa 30 km spre vest se vor găsi şi alte aşezări Ariuşd. 

Aici este cazul să subliniem că întreaga arie Ariuşd (inclusiv aşeza
rea de la Feldioara) reprezintă ramura de sud-vest a vastului complex eul· 
rural Ariuşd-Cucuteni-Tripolie, cu o populaţie relativ numeroasă, stabilă, 
care a vieţuit în ţinuturile de cîmpie, de dealuri şi pe ambii versanţi ai 
Carpaţilor răsăriteni. 

· După cum am amintit, după toate probabilităţile, procesul de . for
mare a comunităţilor numite de tip Ariuşd s-a produs în ~ud-vestul Moldo
vei (în zona subcarpatică), de unde apoi au . trecut şi în ·Transilvania de 
sud-est. Se cuvine subliniat că în lucrarea noastră ne ·. referim în principal 
la comunităţile din Transilvania. In realitate comunităţile folosind mate-
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riale ceramice cu decor bicrom şi tricrom asociate, cunoscute în literatura 
de specialitate sub denumirile de: protocucuteni, Ariuşd şi eucuteni A 2, 
au trăit în: sud-estul Transilvaniei, în vestul Moldovei şi în nord-estul 
Munteniei. In stadiul actual al cercetărilor se poate spune că un anumit 
timp ele au avut o dezvoltare relativ unitară pe întreg arealul, dar după 
o.ceea s-au produ·s unele · diferenţieri regionale. Atunci pe cea mai mare 
parte din întinderea Moldovei, pe calea evoluţiei locale s-a trecut la faza 
Cucuteni A 3, pe cînd în Transilvania, arealul Ariuşd s-a micşorat restrîn
gîndu-se la bazinul Oltului superior, iar comunităţile respective şi-au con
tinuat traiul în mare măsură în formele vechi tradiţionale, pînă în timpul 
iazei Cucuteni A 4. 

Comunităţile Cucuteni-Ariuşd din Transilvania au menţinut unele 
contacte cu cele aparţinînd altor culturi din ţinuturile vecine. 

Spre sud ele au avut anumite legături cu comunităţile din faza Gu
melniţa A 2, fapt indicat de figurina prismatică de os descoperită la 
Bod. 17 Ţinînd seama însă de context se poate considera că for
marea comunităţilor Protocucuteni Ariuşd s-a produs paralel cu începutul 
fazei Gumelniţa A 2. După stabilirea lor în Transilvania ele au evoluat 
paralel cu faza Gumelniţa A 2 eventual pînă la începutul fazei Gumel
niţa B 1. 

In prezent se ştie că vieţuirea (de durată) a comunităţilor Ariuşd co
respunde· în timp cu cea mai mare parte din evoluţia fazelor culturii Pe
treşti. Pînă acum însă nu se · cunoaşte dacă există vreo legătură genetică 
intre cele două culturi. Sfîrşitul culturii Petreşti se plasează în perioada 
de răspîndire a folosirii vaselor cu torţi pastilate. Un astfel de vas s-a gă
sit şi aşezarea de tip Cucuteni A-B de la Traian. 18 L-am considerat ca 
indiciu al paralelizării sfîrşitului culturii Petreşti cu o anumită etapă a 
fazei Cucuteni A-B. In legătură cu vasul amintit se cuvine să menţionăm 
că a fost scos la iveală împreună cu un alt vas, într-un sector al săpăturilor 
în care se află şi locuinţe (fără platformă) puţin deosebite de celelalte.19 
Despre cele două vase se arată în raportul preliminar că "ar putea cores
punde unei etape cronologice ceva mai recente" .20 Prin urmare, se poate 
presupune că ele datează din etapa finală a fazei Cucuteni A-B sau poate 
chiar puţin mai tîrziu. Concluzia este că sfîrşitul culturii Petreşti cores
punde cu etapa finală a fazei Cucuteni A-B sau poate cu începutul fazei 
următoare. Asta înseamnă-· în stadiul actual al cercetărilor- că locuirea 
Ariuşd propriu-zisă din sud-estul Transilvaniei a încetat într-o perioadă 
corespunzătoare sfîrşitului fazei Petreşti A-B sau la începutul fazei 
Petreşti B. 
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Oin datele publicate pînă acum rezultă că în mai multe obiective 
din jud. Covasna au fost găsite şi diferite cioburi de tip Cucuteni A-B şi 

Cucuteni B,21 dar despre nici unul din aceste obiective nu se afirmă că este 
o O.!;)ezare din acele faze. 

Aici am încercat să punem şi să rezolvăm unele probleme privind 
locuirea de tip Ariuşd de la Feldioara şi din sud-estul Transilvaniei, pentru 
alte probleme se cuvine să aşteptăm noile rezultate ale săpăturilor mai 
intense din asezările similare situate în aceeasi zonă. 

' ' 

NOTE 

1 De ·exemplu : :Jr. La~zlo Ferencz, Asatasok as erosdi ostelepen (1907-1912), în 
Dolgozatok Cluj, V. Li14. p. 279-386. 

2 Eugen Camşa, Cultura Boian ia Tronsilvan.ia, in SCIV, 16, 1965, 4, p. 629. L'a marginea 
pantei, m săpăture din 1963, s-au delimirtart: doar două niveluri ln strntul A.riuşd şi 
unul in s•1matul Bo.ian. Prin săJPă1luri1e dJin 1965 1a oil'lca 2 m de ma·!1gmea .pa:ntei s-au 
delLm~tat 3 niveluri Ariuşd şi 2 in stratul Boian. Idem, Le comp,Jex tarcheo1ogique de 
Ft>ldioar.a (Transilvanie), [n Acta Archaeologi.ca Carpatica, VIII, ·1966, 1-2, Kr.akow, 
1967, ,p. 257-263. 

3 Matter1iale descoperite prin săpătui'Iile lui FI. Costea, de la Muz.eul judeţean Braşov. 
4 Informaţie .de la P. Roman. Materiale descoperite de FI. Costea. 
s Sublin.i•em că marterăialiele sint ou rtotul similme ·c·elor geto d'aJoice di!n Oîmpia Română, 

dovedind uni·tatea culturală a populaţiei din cele două zone. 
6 Ion Nestor, Raportt despre sond·ajele de la Leţ-Varhegy, în Mater'iale, III, 1957, p. 59 
7 De exemplu aşezarea de la Ariuşd. 
e Observaţii (a~s'UIPra •ti/puritlor de lQcuinţ.e) făcute 1a Ar~uşd (Ion Nes:tor şi EiUg. ~ahiaria), 

Rapor.t despre rezu·ltatele săpăturilor de .la Ariuşd, prezentat ta 25 febr. 1974, aa Sesiu
nea anuală de rapoarte privind rezultatele săpăturilor din 1973. 

9 Julius Teutsch, Die spătneolithischen Ansiedlungen mit bemalter Kertamik am oberen 
I.aufe des Altflusses, în Mitteilungen des Prahiistorischen Commission der K·a:is. Akad. 
det Wissenschaften, Bd. I, 1903, nr. 6, Wien, 1903, p. 379-380. 

10 Ibidem, ,P. 379-380. 
l1 Dr. Laszl6 Ferencz, op. dt., in Dolgmatok OltUj, V, 1914, p. 313. 
12 De exemplu: Bancu (Dorin Popescu, Săpăturile arheologice din R.P.R., în anul 1963, 

în SCIV, 15, 1964, 4, p. 553, h•r. 10) şi mai la !>Ud .La Ereslbeghln (Săpături Z. Szek·etly). 
13 Aceasta est•e docwnentată doar la Bancu (D. Popes·cu, op. cit., p . 553, nr. 10). 
14 Se pune problema dacă nu cumva un rol important în această deplasare 1-au jucat 

zăcămintele de aramă mn zona Bălan din sud-estul Transilvaniei. 
15 Trecătoare, se ;pare, destul de intens fosolită de purtătorii culturii Cucuteni. 
16 Roska Marton, Erdely regeszeti repertoriuma, 1. Oskor, Cluj - Kolozsvar, 1942, p. 

325 (nr. 16, 41; 47). 
17 Heemann Schtoller, Ein Knochenidol vom Priesterhiigel ·bei Brenndorf, Siebenbiirgen, 

în Kossinnafestschr:ift, 1928, p. 232-235; idem, Die Stein- und Kupferzeit Siebenbiirgens, 
Berlin, 1933, p. 57, 'pl. 40/5 a-c. 

18 Hor·tensila DU!l111itres•cu, Şantierul arheologic Troian, in :MiateriaJ•e V, 1969, p. 196, fig; 7/2. 
19 Ibidem, p. 190. 

20 Ibidem, n. 197. 
21 Szekiely Zotlttâln, Contribution a J'etude du developpement du NeoJi.thiq,u~_ dans la Tran

sylvaaie sud-orientale, 1n Atti del VI Congr.es·so IntemazionaJ.e deUe Scienze Preist~ 
riche e Protostoriche, Il, Roma, 1965, p . 270- 275. 
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Fig. 1 Feldioara. Profilul malului de nord al suprafeţei săpate în 1965. (1 = sol vegetal vechi şi actual ; 2-4 Stratul 
cu materiale de tip Ariusd : 2. Nivelul 3, 3. Nivelul 2, 4. Nivelul 1. 5. Strat de lut probabil resturile unei locu
inţe de suprafaţă; 6-7. Stratul cu materiale de tip Boian : 6. Niveiul superior, 7. Nivelul inferior ; 8. Pămînt 
cafeniu, steril ; 9. Pămînt galben (lut), steril ; 10. Pămîntul din umplutura unei viziuni de animal ; 11. Vetre 
şi bucăţi de arsură 12. Pietre. 



! 

.. 

1 
1 

-~~ 
1 

Fig. 2 Feldioara. Cioburi cu decor pictat de tip Ariuşd (Benzi albe, mărginite de 
linii groase negre pictate pe fondul roşu (pe desen punctat) lustruit al 
vasului. 
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Fig. 3 Harta de răspîn.dire a descoperirilor de tip Ariuşd din sud-estul Transilva
niei : 1. Rîşnov ; 2. Braşov ; 3. Hărman ; 4. Bod ; 5. Hălchiu : 6-9 Ariuşd ; 10. 
Araci ; 11-12 Feldioara; 13. Rotbav; 14. Sf. Gheroghe; 15. Ilieni; 16. Sîn
tion Lunea; 17. Lisănău; 18. Aninoasa; 19. Boroşneul Mic; 20. Boroşneul Mare; 
21. Tufalău; 22. Leţ; 23. Reci; 24. Comolău; 25. !meni; 26. Cernatu de Jos; 
27. Cernatu de Sus ; 28. Turia; 29. Zoltani; 30-33. Olteni; 34. Băile Malnaş; 
35. Bicsadu Oltului; 36. Augustin; 37. Caţa; 38. Satu Nou; 39. Doboşeni; 
40. Mugeni ; 41. Odorhei ; 42. Bancu ; 43. Ciucsîngeorgiu ; 44. Păuleni ; 45. 
Şoimeni; 46. Tg. Mureş; 47. Sîngeorgiu de Mureş. (Lista a fost realizată pe 
baza descoperirilor mai vechi sau mai noi, menţionate în literatura de 
specialitate). 
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Fig. 4 .Feldioara. Figurină feminină (fragmentară, de lut ars) de tip 
Ariuşd. 
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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.:; 
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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 

72 

; 

.. 



.. 

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-

. • 
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!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. 
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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). 

110 



. 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. 
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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. 



AŞEZĂRILE DE LA VÎRFUL CU ŞTEJARI· (Miercurea Ci~uc, 

jud. Harghita) şi de la PIATRA DE VEGHE (Sf. Gheorghe, jud. Covasna) 
SZEKEL Y ZOLTAN 

Aşezările preistorice se află în general lingă ape curgătoare, pe te
rase, sau pe promontorii, acestea fiind întărite cu şanţuri şi cu val. Existen
ţa aşezărilor "Cetăţui" sau a locurilor întărite în cadrul aşezărilor epocii 
bronzului constituie o indicaţie clară a mişcărilor de populaţii in acea 
vreme de unde şi nevoia de a ocupa locuri mai apărate, mai greu accesi
bile. Multe din aceste aşezări fiind situate pe promotorii din piatră au 
fost distruse de carierele de piatră. Acesta a fost cazul aşezării de la Pia
tra de veghe ·de lîngă oraşul · Sf. Gheorghe şi de ·la Vîrful cu steja:ri de 
lîngă Miercurea Ciuc. ln cursul expl'oatării pietrei şi a distrugerii aşezării · 
de la Piatra de veghe s-au salvat numeroase materiale (în 1901, 1955, 1957) 
care se păstrează în muzeul din Sf. Gheorghe şi s-au făcut săpături de sal
vare în 1955 la Piatra de veghe şi la Vîrful cu stejari, reuşind să se obţină 
în afară de materiale ş1 cîteva date . stratigrafice care privesc cultura 
Sohnedkeni~:rlg. 

·· , Asupre .aoesrtJor săpătum s-a publicat numai un mpol'lt prelimirnart:., 
Intre timp lucrările de exploatare a pietrei au fost executate într-un ritm 
crescut, resturile acesta!" aşezări fiind în întregime distrlise. Ambele aşe
zări aparţin culturii Schneckenberg de la începutul epocii bronzului, cul
tUră care în ultimii ani a format obiectul a numeroase cercetări şi discuţii 
care privesc: originea şi încadrarea ei cronologică. L'aszl6 Ferenc a fost 
primul care a semnalat şi . a adunat material din aşezarea de la Piatra de 
veghe2, făr.ă · însă să fiputut face săpături. Cu}.ţura Schneckenberg este 
atestată şi în aşezarea de la Ariuşd; considerăm că îndeplinim o datorie in 
memoria lui, punînd la dispoziţia specialiştilor materialul salvat şi obser
vaţiile făcute. 

1. Vîrful cu. stejari se află în Valea Oltului la capătul comunei Ji~. 
godin, care în momentul de faţă constituie un cartier al oraşului Miercu-

;. . ' . . ' 

125 



rea Ciucl. Aşezarea este situată pe un loc ca o movilă mică, avînd un pla
tou mic cu diametru 22 m. La est vîrful este legat de.corpul dealului prin
tr-o şea, care se ridică în această parte a comunei. La sud panta este abrup
tă, la nord şi la vest mai lentă .. La vîrf şi pe pantă sudică au fost gropi 
recente de diferite dimensiuni, adînci de 1,5-4 m. Regiunea nederanjată 
a fost pe latura de nord şi de est. Movila este constituită din roca de ande
zit (fig. 1). Cercetările au fost executate între 17-25 sept. 195·5. Pe platou 
a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 3x4 m (caseta 2). Sub humus 
la adincimea de 10-30 cm se găsea stînca nativă. In stf\~tul cu humus nu 
a fost găsit nici un ciob (fig. 2). 

Pe panta nordică a movi1ei a fost executat un şanţ lung de 10 m, 
lat de 1 m, săpîndu-se pînă la adîncimea de .50-70 cm (S. 1). Sub stratul 
de vegetaţie urmează stratul de cultură · de culoare brun-neagră, gros de 
50 cm, conţinea cioburi amestecate cu pietre. Sub el pe stîncă a fost un 
strat de pămînt de culoare galbenă, gros de 25-40 cm (fig. 3.). In stratul 
de cultură au fost fragmente de vase fără decor sau ornamentate cu brîu 
alveolat, toarte de vase, fusaiole de lut, un fragment de topor de piatră 
perforat, fragmente de rîşniţe de formă ovală, percutoare şi fragmente de 
lame de silex. 

Un alt şa"nţ (S II) lung de 12,5 m, lat de 1,5 m, a fost executat pe 
latura estică a movilei. La NE, perpendicular pe şanţ, a fost deschisă o ca
setă cu dimensiunile ·3,5x4 m (C 1). In şanţ şi în casetă, la adîncimea de 
0,30 m, printre· pietre căzute de pe platou, au fost găsite fragmente de 
vase, lame de andezit şi pietre de măcinat. 

Pe platou unde terenul a rămas intact, au mai fost dezvelite supra
feţe, dar sub stratul de vegetaţie la adîncimea de 30 cm, a ieşit la iveală 
stînca nativă. Pe panta movilei sub stratul de vegetaţie gros de 0,5-0,10 m 
~ 

a fost găsit un strat de cultură in general gros de 40 cm, sub care a fost 
un strat de pămînt de culoare galbenă, . gros de 30---50 ~m. sau stinca de 
andezit. 

Materialul descoperit in stratul de cultură constă din fragmente de
vase şi din unelte de uz casnic. Ceramica este cea mai bogată, dar frag .... 
mentară. Nu s-a putut întregi nici un vas. Ceramica se poate ImpArti tn 
următoarele grupe : A. Fragmente de vase nedecorate sau decorate cu dungi 
in relief, brîu crestat sau alveolat. B. Fragmente de vase decorate tu 
şnurul. 

Grupa A. Fragmente'le de vase nedecorate sînt margini din vase tn 
forme de sac uşor arcuit cu gura largă. (pl. r, 1-. 2). Marginea acestor vase 
este iD:tărită pe exterior. Pe un. fragment de margine se află un decor de 
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linii ·incizate (pl. I, 3). Un fragment de buză este prevăzut cu o manşetă 
(pl. I, 4). O mare parte a ceramidi din această grupă este decorată cu ben7.i 
în relief. Fragmentele de vase prevăzute cu dungi au marginea întărită şi 
uşor evazată. Sub buza vasului se află una (pl. I, 5), două (pl. I, 6-8, pl. 
II, -1-2), sau trei dungi în relief (pl. II, 3-6). Dungile se află în jurul gî
tului, imediat sub buză, sau la cîţiva cm sub aceasta. Tot acestei grupe ti 
aparţine un fragment de vas decorat cu trei dungi în relief aşezate verti
cal (pl. II, 7), un fragment dintr-un vas amforă (pl. II, 8). Marginile de 
vase decorate cu brîu crestat aparţin aceluiaşi tip de vas-sec, ca şi cele cu 
decor de dungi in relief. Aceste margini sînt mai drepte, iar briul este aşe-
7at la cîţiva cm sub margine (pl. III, 1-3, 5, 7). 

Fragmentele de vase cu brîu alveolat sint · mai reduse ca număr. 
Marginea este întărită, iar sub buza evazată uşor se află briul alveolat (pl. 
III, 4-5). Din această grupă fac parte şi fragmente de căni cu toarte de 
formă înaltă sau mai scundă (pl. III, 8-9). Au mai fost găsite şi toarte late 
de amforă. (pl. III, 10). 

Grupa B. Fragmentele care aparţin acestei grupe sînt fragmente de 
cupe (pl. IV, 1-3) şi ceşti mici şi mari cu marginea uşor evazată şi buza 
ascuţită (pl. IV, 4---1·2, pl. V, 11). Decorul este făcut cu impresiuni de şnur 
răsucit. Ornamentele decorului făcut cu şnurul sînt foarte variate. Un 
fragment de ceaşcă mare este decorat cu triunghiuri haşurate însoţite de. 
cerculeţe imprimate; intre triunghiuri se află cîte un cercUileţ cu mar
ginea in relief (pl. IV, 4-5). La unele lipseşte şirul de cerculeţe decorul 
compunîndu-se numai din cerculeţe cu margine in relief aşezate între tri
unghiuri (pl. ·IV, 8). Ornamentele executate cu şnur în afară de triun
ghiuri, sint linii paralele, intre care se află şi un şir de puncte imprimate 
(pl. IV, 13); reţea in şnur cu cerculeţe în relief (pl. V. 1), sau însoţită de 
un şir de împunsături (pl. V, 2). Pe un fragment de vas, în afară de triun-: 
ghiuri haşurate ·cu şnurol se află un şir _de împunsături triunghiulare şi 
o pastilă (pl. V, 3). Un fragment de buză este decorat cu cercuieţe; care 
spre deosebire de celelalte cerculeţe cu centrul adincit, au miezul tn rel.j.ef 
(pl. V, 4). Pe două fragmente se află decor barbotinat (pl. V~ 5)· fundu1 
vaselor in general este plat, sau marginea fl.lndului este modelată cu de
getele (pl. V, 6-7). 

Dintre unelt~le de lut menţionăm prîsnelele; s-au descoperit două. 
una plată, cealaltă cu un inceput de bucşă. Aceasta pare să fi fost roata 
unui cărucior (pl. V. 8-9). Cuţitul d~ piatră, ,,Krummesser" (pl. V. 10), a 
fost folosit ca şi pietre de măcinat de formă ovală. Au mai fost găsite frag,.. 
mente şi aŞchii de pietre, care au ramas de la lucrat. PentrU unelte au fo
losit roca din care este constituită movila. 
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La încadrarea cronologică a aşezării, singură ceramica este cea care 
ne poate da indicaţii. Materi>alul ceramic este foarte corodat, lustrui păs
trindu-se foarte rar, numai pe citeva fragmente. Pasta este fină arsă, ce
nuşiu-:gălbui şi conţine nisip, sau mici pietricele. Ceramica nedecorată este 
în număr redus, în raport cu cea decorată. Numărul fragmentelor decorate 
cu şnur este destul de mare. Tipurile de vase sînt cupa, ceaşca, cană şi 
amfora, din care nu s-a păstrat nici un vas întreg sau intregibil. 

Ceramica din aşezarea de la Jigodin, prin formă şi prin decor, se 
încadrează în cultura Schneckenberg; formele de vase prezintă un aspect 
timpuriu, adică considerăm că aparţin unui stadiu în .curs de dezvoltare 
spre formele clasice ale culturii Schneckenberg. Lipseşte cu totul forma 
de cupă tipică culturii Schneckenberg. In ornamentare pe ltngă dungi în 
relief, un mare rol joacă tehnica de decorare cu şnur însoţită de impunsă
turi rotunde în formă de "cerculeţe. In cultura Schneckenberg decorul cu 
şnur e mai' puţin numeros în raport cu celelalte elemente de ornamente 
aplicate, mai ales în ceea ce priveşte cerculeţele imprimate. In materialul 
întreg ceramic descoperit în aşezarea de la Piatra de veghe, Sf. Gheorghe 
se află numai un singur fragment d~ vas sub a cărui buză este un şir de 
cercul~ţe imprimate, cunoscut din aşezarea de la Vîrful cu stejari (pl. IX, 'l). 
!n afară de aces.ta, ca element de decor, lipsesc cu totul găurile şi butonii, 
caracteristice pentru cultura Schneckenberg. Aceste fapte tn-au îndemnat 
ca în 1955 aşezarea. de la Csereteto S-0 consider ca aparţinînd culturii Go
rodsk-Usatovo4. Lipsa totală însă a ceramicii pictate ne obligă să ne revi
z.uim părerea mai veche în privinţa incadrării ei culturale, după cum a 
observat just şi Gh. Bichir5. Aceeaşi ceramică a fost descoperită şi într-<;> 
aşeza:r,-e la Leliceni6, în urma u~or cercetă~i de suprafaţă. Nu de mult, aşe
zarea de la Leliceni a fost săpată de un colectiv sub conducerea lui P. Ro
man7, descoperind un material mai abundent · decît cel din aşezarea de la 
punctul Vîrful cu stejari. Pe ba~a materialului descoperit P. Roman crede 
că aceste aşezări reprezintă o cultură aparte, care este contemporană cu 
etapa Schneckenberg B, fiind legate de grupa Miloştea şi de grupa eera
micii cu şnur din Europa centrală. Tot P.·.Roman mai încearcă şi încadra::. 
rea pe etapă a aşezărilor 
putului epocii bronzului în 

ica şnurată şi a celor care aparţin tn.ce
Transilvaniei. Cultura Ciorilortan in nici 

un caz nu poate să fie contemporană cu· cultura "Monteoru-Costişa", avind 
numai unele eleme~te comune din ·aceste· cu~f\Îri, precum şi din cultUra 
Glina III-Schneckenberg8. Acest fapt dovedeşte dezvoltarea ei' mai tirzie 
decit a culturil~·r Glina ··· ni-Schneckenberg. Cultura Mo~teoru (1 C3, 1 C4) 

în '~estul' rfrahsilvani~i ~ste ' cunoscută deocamdată nu~ai din descoperiri' 
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izolate, nu din depuneri care suprapun aşezări ale· culturii Schneckenberg. 
Prin urmare ceramica cu şnur nu a putut să ajungă în estul Transilvaniei 
prin intermediul culturii Monteoru 1 C3 din depresiunea Oneşti, nici in-
vers, din această parte a Transilvaniei în regiunea Oneştilor. In rezolvarea 
problemei dezvoltării ceramicii şnurată din estul Transilvaniei, implicit a 
culturii Schneckenberg, noile descoperiri, ca cea de la Zăbala, au adus alte 
noi rezultate, care arată o dezvoltare locală. Asemănările în privinţa for
melor de vase şi a decorului, precum şi lipsa unora dintre acestea, ne per
mite să susţinem părerea că aceste aşezări aparţin unei faze de început a 

. culturii Schneckenberg. Nu este o cultură nouă, ci o variantă locală a cul
turii Schneckenberg sau o etapă de dezvoltare, care a fost sesizată deocam
dată numai în această regiune. În nici un caz nu reprezintă faza B Schnek
kenberg; se poate încadra între cultura Zăbala şi Schneckenberg A. Intre 

, aşezările de la Jigodin şi Leliceni poate să fie o diferenţă de timp, fiind 
Jigodin mai veche, avînd o durată mai scurtă şi un singur nivel; din cera
mică lipsesc unele forme (askos) şi motive de decor (găurile şi butonii). In 
treg materialul ceramic însă se încadrează organic în cultura Schnecken
berg şi nu reprezintă o "cultură cu ceramică şnurată(( pătrunsă din Europa. 
Centrală9. 

II. Aşezarea de la Piatra de veghe se află la nord-vest de oraşul Sf. 
Gheorghe. Este un promontoriu dintr-un munte, care se ridică la marginea 
oraşului într-o vale laterală a rîului Olt, traversată de pîrîul Debren. Pro
montoriul fiind din gresie, a oferit un bun material de construcţii. Astfel, 

" încă de la începutul secolului pe acest loc a fost deschisă o carieră de piatră 
(fig. 4, 1). Pe vîrful promontoriului a fost aşezarea, care astăzi este complet 
distrusă prin exploatarea pietrei. Din materialul descoperit în cursul ani
lor cu ocazia lucrărilor de exploatare a pietrei, unele piese au ajuns în co
lecţia muzeului. Acestea Îh majoritate sînt fragmente de vase şi mai puţine 
unelte din piatră şi os. 

In anul 1955 cercetînd terenul, s-a constatat că pe partea sud-vesti
că a promontoriului a rămas intactă o por'ţiune din marginea aşezării. Pe 
acest loc au fost executate săpături de salvare, prin şanţuri şi casete (fig. 5) 
şi au fost făcute şi unele observaţii stratigrafice 10. In următoarele dăm re
zultatele acestei cercetări de salvare. 

Perpendicular pe marginea carierei de piatră a fost executat, în di
recţia N-E, S-V, un şanţ (SI) lung de 10 m, lat 1 m şi în une·le locuri 
adînc ·de 2,5 m. Pe ambele laturi ale şanţului în lungimea marginii carierei, 

. şanţul a fost lărgit cu cîte o casetă (Cl şi C2) cu dimensiuni de 3x2 m şi 
2x1,5 m. O altă casetă (C3) a fost făcută perpendicular pe marginea gropii 
carierei cu dimensiunile de 6x3 m . ' 
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Şanţul I arată următoarea stratigrafie : 1. un strat de pietriş gros de 
60 cm, scos cu oca:z;ia exploatării pietrei aruncat deasupra humusului ac
tual; 2. un strat de culoare de pămînt negru, gros de 35 om; 3. un strat de 
culoare cenuşie deschisă gros de 40 cm, care spre margine se îngustează 
pînă la 10 cm. La baza depunerii se află un strat de făţuială gros de 5-10 
cm; 4. un strat de culoare cenuşie închisă gros de 50-70 cm, cu resturi de 
chirpici; 5. 'lut galben cu urme de pari, pămînt viu (fig. 4/2, fig. 6). 

De sus în jos, depunerile sînt următoarele :strat de pietriş care, con
ţinea fragmente de vase decorate şi nedecorate, oase de animale, jumătatea 
unei măciuci de piatră. Toate acestea au provenit de la diferite adîncimi. 
In stratul al II-lea, care de la 4 m în pantă este aproape de 1 m gros, au 
fost găsite în afară de fragmente de vase Schneckenberg şi citeva altele, 
care au un alt aspect decît cel cunoscut din această cultură. In caseta trei. 
acestui nivel îi aparţin cîteva obiecte de bronz (un ac de bronz şi un topor 
cu gaura de înmănuşare) şi un fragment dintr-o valvă de turnat cuţite. 
Acest strat se poate considera ultimul nivel de locuire al aşezării (N. III) 

In stratul al treilea, o depunere cu cenuşă, la bază, se află o făţuială 
de lut galben, groasă de 5-10 cm. In acest strat numărul fragmentelor de 
vase este destul de redus (N. II). 

Ultimul strat de cultură, de culoare cenuşiu-negru este deasupra 
solului virgin de lut g.alben (N. 1). La mijlocul depunerii, spre groapa ca
rierei ~la adîncimea de 1,80 m a fost un strat de chirpici ars roşu, lat de 1 m 
şi gros de 5-10 cm. In lut galben a fost observată urma unui par cu dia
metrul de 24 cm şi adînc de 15 cm. La dezvelirea suprafeţei în caseta 1, SI 
şi caseta 2, spre marginea gropii au fost găsite resturile unei locuinţe 
dreptimghiulare din care au rămas numai un şir de urme de pari, şase la 
număr, lîngă care a fost stratul de chirpici lat de 70 cm. Parii 1-·2, au 
fost la intrare, ~3-. 5 pe latura sudică a locuinţei, iar al 6~lea aparţinea la
turii vestice. Locuinţa a avut axul lung de 6 m, orientat N-V, S-E (fig. 4/3). 

Dimensiunile găurilor de pari : 
Nr. 1 Diametru! 25 cm, adîncimea 20 cm 
Nr. 2 Diametru! 30 cm, adîncimea 10 cm 
Nr. 3 Diametru! 30 cm, adîncimea 25 cm 
Nr. 4 Diametrul 25 cm, adîncimea 20 cm 
Nr. 5 Diametru! 25 cm, adîncimea . 30 cm 
Nr. 6 Diametrul 25 cm, adîncimea 20 cm. 
In stratul de chirpici ars roşu au fost găsite bucăţi cu amprente de 

nuiele şi de pari din peretele locuinţei. Acest strat de chirpici constă din 
două feţuieli de lut, între care a fost un strat de pămînt gros de 20 cm. 
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Acest fapt arată că podeaua a fost refăcută. Deşi in toate nivelele. mate
rialul ceramic găsit a fost fragmentar, totuşi se pot stabili tipurile de vase, 
precum şi ornamentele folosite. 

In nivelul I fragmentele de vase sînt făcute din pastă fină, lustruită, 
arsă galben sau negru şi din pasta grosolană arsă brun-1nchis. Din pastă 
fină sînt făcute 5 fragmente de margini ; primul fragment este din buza 
unei căni, decorat cu şnur. Decorul constă din linii paralele care cuprind 
motive în reţea, formînd o bandă în jurul gîtului. Triunghiuri haşurate 
sînt legate de ea, iar pe gît este tot un decor în reţea (pl. VI, 1). Patru frag
mente de vase,- bucăţi de margini- sînt decorate cu două sau trei linii 
imprimate cu şnur (pl. VI, 2). Tot din această categorie face parte o bucată 
de margine îngroşată, decorată cu brîu alveolat (pl. VI, 3). Fragmentele 
de vase făcute din pastă grosolană sînt de diferite tipuri de vase şi sînt 
decorate cu dungi în relief, brîu alveolar şi cu crestături. Trei fragmente 
sînt din vase mari, arse cenuşiu; pe un fragment păstrat pînă la fund se 
află două alveole aşezate vertical (pl. VI, 4). Alveole făcute cu vîrful dege
tului formează decorul unei margini de vas, ars secundar (pl. VI, 5). Un 
fragment dintr-un vas mare cu margine îngroşată cu pantă este decorată 
cu un şir de crestături şi cu o toartă mică (pl. VI, 6); alte fragmente sînt 
decorate cu alveole pe buză (pl. VI, 7) sau cu crestături, iar sub buză un 
brîu alveolat (pl. IV, 8). Decor cu crestături pe umăr se află pe un alt frag
ment. Brîul alveolat corn binat cu buton şi cu găuri se află pe un fragment 
de margine dintr-un vas mare (pl. VI, 9). Dungi în relief se aplică nu nu
mai sub margini, dar pe toarte şi pe corpul vaselor (pl. VI, 10-12). Pe un 
fragment de buză, cu o toartă tubulară sub margine, se află un decor 
şnurat (pl. VI. 13). 

In nivelul II, stratul de cultură fiind păstrat numai pe lungimea de 2 
m, au fost găsite puţine fragmente de vase. Acest material în general co
respunde ceramicii nivelului de jos. 

In ultimul nivel (N. III) materialul ceramic a fost cel mai bogat. Din 
pastă fină sînt făcute căni cu toartă în bandă (pl. VII, 1), cupe decorate 
cu proeminente pe buză şi pe umăr (pl. VII, 2-3). Pe un fragment de cupă, 
se găsesc în afară de o proeminenţă pe buză două dungi verticale cu cres
tături aşezate în partea interioară (pl. VII, 5). Toarta la cupe porneşte din 
margine (pl. VII, 6-7); unele avînd şi un brîu crestat (pl. VII, 8). Pe un 
fragment de toartă în bandă se află pe ambele părţi cîte o proeminenţă 
(pl. VIH, 3). Vasele mari sînt decorate sub buză cu dungi în relief, cu una, 
două sau trei (pl. VII, 9-12), cu brîu alveolat (pl. VII, 10) sau brîu crestat 
(pl. VH, 11-15, pl. VIII, 4), uneori aplicîndu-se şi o proeminenţă. Unele 
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fragmente de vase sînt îngroşate lat la bază şi decorate cu crestături (pl. 
XII, 14, pl. VIII, 6). Din amforă s-au păstrat numai toarte mari, sau mici, 
toate decorate cu dungi în relief (pl. VII, 13-pl. VII, 1-2, 9). Dintr-o 
pastă bună, arsă cărămizie este o margină lată cu gît cilindric (pl. VIII .10). 
Şi în acest nivel au fost gă.site fragmente de vase decorate cu şnur; o toartă 
şi un mic fragment cu decor în plasă (pl. VIII, 8, 11-12). Pe un fragment 
ceramic se află pătrăţele imprimate în şir (pl. VIII, !1--13), iar pe un altul 
o spirală în relief decorată cu crestături (pl. VIII 14). Paharul cu o singură 
toartă a fost găsit numai singur exemplar (pl. VIII, 7). 

Unelte de piatră şi de os : au fost găsite în toate trei nivele iar 
din metal numai în ultimul nivel de locuire. Acest fapt însă nu exclude 
posibilitatea ca şi în cele două nivele de jos să fi fost unelte din metal. tn 
nivelul III, au fost descoperite două obiecte de bronz, o dăltiţă cu secţiune 
pătrată avînd capetele ascuţite; şi un topor cu gaura de înmănuşare 11. 

Fragmente de cuţite curbe sînt numeroase în fiecare nivel (pl. XI, 1, 5-6). 
In nivelul III a fost găsit un fragment din ceafa unui topor de piatră per
forat şi fragmentul unui toporaş din lut. Uneltele din os sint suie şi dălţi 12. 

A mai fost găsit un corn de cerb tăiat jur împrejur la un capăt. 

In cursul anilor s-au adunat cioburi din aşezare, care aparţin dife
ritelor nivele. Printre acestea sînt 11 fragmente decorate cu şnur, cu triun
ghiuri haşurate şi în reţea (pl. IX. 2, 5, 8, 9-12). Un fragment de vas deco
rat cu şnurul mai are şi un decor barbotinat (pl. IX, 7). Pe un fragment 
din buza unui vas de culoare neagră se află, între linii şnurate, un şir de 
cerculeţe (pl. IX, 7). Un alt fragment din buza unui vas este decorat 
cu un şir de împunsături, urmat de linii paralele incizate, ca nişte cane-

' luri înguste (pl. IX, 4). Un vas askos păstrat aproape întreg este decorat cu 
linii încizate şi împunsături, diametrul gurii 10 cm, înălţimea 17 cm (pl. 
X, 1-2). Tot întreagă este şi o ceaşcă cu toartă (pl. X, 3). Au mai fost gă
site şi fragmente de vase decorate cu brîu alveolat sau cu împunsături 
(pl. IX, 3, 14). 

In colecţia muzeului s-au mai păstrat : un topor plat cu margini ri
dicate şi o daltă din aramă 13. Tot din descoperiri sporadice provin un pum
nal din aramă şi un fragment d_e vas askos, care au fost găsite într-un 
mormînt de înhumaţie 14. Descoperirilor sporadice le mai aparţin topoare 
plate de piatră, cuţite curbe, suie de os, fusaiole de lut, plate şi biconice 
(pl. XI, 2-4, 7-9). 

Materialul ceramic aparţine următoarelor forme : 1. vas-askos, 2. 
cupa,· 3. ceaşcă, 4. amfora, 5. cană, 6. strachină şi 7. pahare. Aceste forme se 
găsesc în toat,e nivelele. Dintre fragmentele de vas askos, fragmentul găsit 

132 

... . . . . 



, 

cu pumnalul în mormîntul de înhumaţie, după decor, ar aparţine culturii 
M;onteoru (faza I C3 şi I C4). Pe un alt fragment cu toartă se găseşt~ un 
decor cu pătrăţele inci~ate şi îpcrustate cu calcar15. Cupelţ sînt num~roa
Sf s::u ~ele dppă v~riante d~ Prpfile caracteristice pentru fazele A şi B. Ceşti 
cu 'lţniţ în rfljef - tipke faz~i Schneckenberg ~-nu sînt. Amfpr.ele ia
răşi sînt foarte numeroa~e, de opi~i :partea lor ţnferioară fiind barbotina.
tă. S~nt decorate cu benzi în relief pe umăr pină la toartă. Căni şi stră
chini cu gura în forma de pîlnie sînt reprezentate în număr destul de ma
re. Paharul cu toartă s-a păstrat în miniatură şi cîteva fragmente. 

Elementele decorative sînt dungi în relief, una, două sau trei. Briul 
alveolat se aplică mai rar. Găur~-b11toni se află pe marginea vaselor, dea
supra brîurilor, indiferent dacă este simplu sau alveolat. Proeminenţe se 
afl& pe l!largine şi pe umărul cupelor. Brîuri. ver:tica1e în relief apar foarte 
ra,r, ca şi margini îngroşate lat, ca o manşetă. Fundurile vaselor sin,ţ ac~
leaşi ca în toate materialele Scrmeckenbţrg, sil11ple, puţin profilate, cu 
~up,rf!fflţfl neţ~dă şţ l~~truită, ~au hin~ "pqţrivite" q.1 q~getele Q.e jur îm
pr~jur. 

:Mat~ri~lPl ~er~mic Pr~z~pţat mai sps e&t~ ~CJ.ra~teri~ti~ pentru eul-
. ttţr~ Schn~~lq:~~therg într-p fază ~in~ qezvQltată. Comparind cu cel desco
Heriţ tn aş~zareCJ. cţe f~ Sţhneck~n~~rg-Braşqv16 se ppate constata că ma
joritatea tipurilor de vase cunoscute din aceas,tă aş~an~. la Piatra 
efe v~~lW ~jn.ţ ':'~Prţ~enp~ţe. !ARs.e~~ pljff.!-!fHe şi ~tr~ţpţnpe plate (Pfannen) 
g~~ţţ~ în p.iyf:l'-'1 II .!Ci ~~hn~~eqperg. 1? şi l'l ~4cţulaţ~ 1~. ~ÎB~<l l9r se PQ<'\ţ~ 
in~~ţje §i P.~ ~e<\tna ~~tiTlftlull!! !nşpfiR~~t Re§cqperJţ, ~Ş.~?~~~ f!Jng ~Ji~
t~psă. ln ~fară p~ fr~g~~J.tţBl ~~ !l~~os şi l~ma ·~~ pQmP.~J1f în cu,U-ur~ M;on-: 
t~g:rB !fflz~ l C ~. s~m f C ~l ~lnţ îrc~c}r~ţe r;:l~ E. ~~hţ:trjţi ~llf~ .Ratrp frr,g
mente de vase adunate din aşezare. Acest fapt precum şi fr~gtne:rlif. 

de vas Tei, găsite în nivelul III, ca şi strachina2D, şi un fragment dE' 
amforă cu toartă tubulară 21, care aparţine probabil culturii Wietenberg 
arată că aşezarea a avut o durată destul de lungă. Prox la Schneckenberg 

. vorbeşte de trei faze de dezvoltare. Bichir pe baza săpăturilor executate 
de el_în Transilvania şi în Moldova constată numai două nivele, care cores
pund fazelor A şi B constatate de Prox. La Piatra de veghe de lîngă Sf. 
Gheorghe, pe baza materia'lu~ui des·coperit în ce'le trei nivele de locuire nu 
se · poate diferenţia o fază A şi o fază B. ln to<\te nivelele au ~ost găsite 

. - il 

vase caracteristice pentru faza A şi faza B. Ac~t fapţ a f~t oţ>servat şi 1~ 
Şprenghi, Ungă Braşov 22. Vasele askos, paharele, precum şi unele elemente 
de culttl.ră Monţ~oru 1 € 4- I C13, ca şi ce.le de ~seect Tei şi Wietenbe~~' 
ne pţrmit să emitem părere~ că aşezare~ a ayuţ o ~o/~ţă ptn~ ~!?- f~z~ ~ ·~ 
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culturii Schneckenberg. Cercetările avînd un caracter destul de restrîns nu 
putem trage concluzii mai ample asupra dezvoltării acestei culturi. De 
aceea ne rezumăm numai la unele constatări de ordin tipologie şi crono
logic pe care le-am relatat mai s·us. Acestea constituie contribuţia modestă 
a Muzeului din Sf. Gheorghe la problema genezei şi dezvoltării culturii 
Schneckenberg în special şi a epocii bronzului in generat 

/ 

KIVONAT 

A csikzsogodi Vîrful t:u stejar (Cseretet6)-n valamint a sepsiszent
gy6~yi PiaJtrla de veghe {Ork&n) oskori te1epi.ileook volltak. Ezek •a nagy-
arănyu kokitermeles folytăn teljesen megsemmisiiltek. · 

A leletmento ăsatăsok eredmenyei azt mutattâk, hogy Zsogodon a 
Schneckenberg-i muveltsegnek egy helyi văltozata, vagy pedig egy eddig 
nem i1smert fujJ&lesi smkasm murt:Jait61.elepiiles kerillt fel.Js:zJ~nre. A Piatra 
de veghe (0Tl~6n) haro~ 'l,alkoszim.tet lehetett meg&Iapirtani; ezek a Schnek
kenberg-i muveltsegnek a nevad6 telepiilesen megâllapftott ket felj6desi 
szakaszât (A, B) kepviselik. 

A fenti kutatăsok a bronzkor kezdeten megjelen6 Csigahegyi mu
veltseg .kialwmil.ăsa!nak val,aminlt fej'lodtese kerdesenek a mego'ldasahoz 
szolgăltatnak adatokat. E muveltseg hordoz6i anyagi muveltsegenek emle
keilt Laszl6 az erosd[ iesttett keramiâs telepiilesen varaminit Pîa1tra de 
veghe-n {Orkon) is megtalălita. E kis tanulmany Dăszl6 Ferenc emlekere 
kesziilt. 

RESU~ 

· L'auteur publie les resultats des fouilles de saveur effectuees dans 
les etablissements de l'âge du bronze decouverts â. Miercurea Ciuc (district 
Harghita) sur la colinne Vîrful cu stejar, et â. Sf. Gheorghe sur la promon
toire nomme Piatra de .. veghe. 

, Les resultats des fouilles montrent, qu'â. Jigodin, quartier de la ville 
Miercurea . Ciuc, est decouverte une variante ou une etape d'evolution 
jusqu'ă present inconnue de la culture Schneckenberg. 
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Sur un autre etablissement ă Sf. Gheorghe sont trouvees trois 
niveaux d'habitation, qui montrent les deux phases (A, B) de la culture 
Schneckenberg. 

Les fouiHes donnent dates sur l'evolution de ce·tte culture au corn-· 
mencement de l'âge du bronze. 

Cette_ etude est consacree au memoire de Laszlo Ferenc, qui a 
trouve aussi les restes de la culture Schneckenqerg dans l'etablissement 
d'Ariuşd. 
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Fig. 1 Vîrful cu st~j<!ori ,,Cs~r~t~to". Vedere dinspre sud. 
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Fig. 2 Vîrful cu stejari ;',Csereteto. ~Planul - săpăturilor. 
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Fig. 4. 1. Piatra de Veghe "Ork6" vedere dinspre oraş, 2. Şanţul I. Peretele vostru, 
3. Planul locuinţei 
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Fig. 6 Piatra de Veghe "Orkă" Şanţul I. Peretele vestic. 

Fig. 7 Piatra de Veghe "Orkă" Plaqul locuinţfi cu urme d~ pari. . " 
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PLanşa I. - I. Tabla : Vîrf cu stejari - Csereteto. 
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Planşa II. - II. Tabla : Vîrf cu stejari - CseretetO. 
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Plan!?a III. - III. Tábla : Virf eu sfej.ari - Cseretetó . 
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Plan~a IV. - IV. Tábla : Virf eu stejari - Cseretetö. 
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Pla:n~a V. - V. Tábla : Virf eu 1>tej;ari - Csereteltlö. 
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Plan~a VI. VI. Tá hla Pilatra de Veghe - Orkó. 
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Plan~a .VII. - VII. Tábla : Pia,tra de Veghe - Örkő. 
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Plan~a VIII. - VIII. Tábla: Piatra de Veghe Orkló. 
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'" Plan!la IX. - IX. Tá bla : Piatra de Veghe - Örikó. 
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Plan~.a X . X . Tábla : Pia tra de Veghe Örkó. 
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Plan~a XI. - XI. Tábla : Piatra de Veghe - Örkó. 
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DR. LÁSZLÓ FERENC, A PEDAGÓGUS 

Dr. DFJBRECZY SÁNDOR 

Rövid rélerte lázas tevékenységben ·telt el, mert korán felli'smerte 
hivatásáit. Hivartásának élt-halt. Tanult és rbarrütotJt. Mai szemléletroel néz
ve ilS, hadradó pedagógusalink közé tartozott, bár v~lágnézetének megvol
tak a. maga korlátJai. 

Virlágszemlrédete nem egységes. Tartarlmaz materi:atis'tJa és idea~is

ta elemeke·t. Bacon-nalk, Marx és Engeas sz,aVIai ·sZJerrint "az angol ma!te
rti.~a':izmus és rninden modem. kísérleti tudomény ig1azi ŐIS!apjának': me
ohanJisztikus materüal~sta felfogása - már csak természettudományi kö
zépporn'búságánáll fog!V'a is - hatott László Vlillágszemléletének alrakulá
sára. E hraitás legink!álbb aMató-nervelő nézeteinek rendsze~ében tükröző
dik. 

. Bacon-tál tanulta, hogy hiarcolni kell a tudományos megismeré
séé:rtt, és hogy az igazi fi~ozófiána!k a tennész·etti jelenségek elemzésére 
ken épülnüe, s követ:Jkeztetése!i1ben a tlapasz'ba[arti megárUarpításokhoz iga
zodnia. Bacon ·szenint ismere·teink elsődleges forrásrali érzékeink. Lászl0 
is la rtJainítáiS, a fogalomalaldtlás f•alyamlatrában a lények érzékeltetéséből 
induJrt ki. Marx így jellemzi Bacon empiriikus módszerét: indukció, a
nra:lízis, ö.sszehraJSonlítás, megfiigye~!és, kísérlertezés, ezek az ésrsZierű mód
szrer fő ferltételrei". Lászrló is tanításáiban pontosan ele g ert tett e módszer 
fel'télte1einek. Bacon dolgoz·ta ki a tJudomány történetében a megisme
rés !induktív módlszerét. Azt hrarngozrtlabta, hogy a megismerés . során az 
oksági ös,szefüggésből, az egyes jelenrségek alapos elremzésébő'l kell kiin
dulnri. A tények összehasonlítésa pedig lehetővé teszi az ember számá
ra, hogy az egyestő~, a különöstől eljusson az álta[ánasho'z, a következ
teté'Se'khez. László i1s raz oktJatásba:n legtöbbször 'az egyes je le ás égek 
elemzésrétő'l jutott el az ál!tlallimoshoz. 

Bacon nem tagadta, de nem sokra becsülte, László vászont hang
súlyozta ,az aibsztnaikit gondol~odás szükségét a megismerésben, a taní-
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tásiban. A dedu]{Jciórt: nem me.Llő21te sem a tudományos megismerésben, 
sem az oktatásban. László tehát, hogy Enge,ls kifejezésével éljek; nem 
volt egyold!aLú ,1indttkdoniSita". A fogaloma-lakításban legtöbbször 1a 
k01I11k:rétumtól induktív úton jutott ell a tények lényegének feltárásáiig, 
a természet törvényeinek m~gfogalmiazásáig, olykor viszont deduktív 
módon az áJl,taJlános törvényekelt allkalmazitalbta, konikJrétizá1Jtalt1Ja az egyes 
jel,enség·ek fe1i:Sim'ertR'tJésében és je<Hemeztetlésetben. Bacon-nal együtt hir
dette, hogy az ember csak úgy ismerheti meg, CSiak úgy vetbetli aM 
ulialmának a teT~més'ZJetet, ha követi anll1ialk türvtényeritt. Dialektikusan 
látta és v:a1lotta, hagy ,a tei!'ITlészet örök mozgásban, változásban, fej.lő

désben v.an. Lé1szHó Bacon metafizlikus módszerét korszerüen, haladó 
sZJemlélettel alkialmazJta a 'Úudományo:s megi,sme11ésben is, az oktatásban 
i:s. 

Mtá:sife1ől vtilá.gts'Zlemlé~ete sZJintén Ba:con h:aJtlásána idera'l:ista voná
sakiatt 1is tÜJn1let :Del. ·"A termésZJettudományok visztanya a va.Háshoz" Oí~ 

mű 1900-ban megjelent dolgoz•art:ából kitűnik, hogy a tuldománytt a vtal
láSISial egye.zteltni kivánta. "A VJaiHás és a teii"ffiéSZJettudomlányok · segítő
társak - irjra értek~ében. - A hiit adj:a meg ra tudás!Illak a oé1t, fé
ke2li annak 1iú.llzésai!t, a Vta111ás' ti:szltítása visz0il11t a tudom'ányokból ~n-: 

dul kli." (12.1.) Egyeztető Jtlörek~!ésének ad nyomatékot ·a "Bod Péter éie
te" dmű 1903-lban megjelent dolgoz,atláhan. "Benne (Bod Péterben) az 
ig1az vallás és az igaz tudomány a iegszebb összhangban élt és munkált" 
- írj1a bevez€1tőjében. 

A kollegium egyh áZii főhattósága mégsem volt László vilrág,szemlé
lerté vel mege légedve. Tanítotit frilozófiát is. Ekkor derült kii, hogy ezt a 

l . 

tantJárgy;at nem 'B főhatóság áltJal előírt tankö:nyvlbőll, hanem biológiai 
allapon "pogány" szerző künyvébőll •tantftotta. Ezért az egyházi .főhatóság 
részéről kömoly ":feddés"-ben ré szesült. Örán gyakran olvasott fe.l Wlil
helm Bölsche: Az éllet fejlödéstö;rténete c1mu 1912-ben megjelent 
haeckieJ.ianus-dar~rn'istba konoepoiój:ú mű~1éből és Hoitsy Pál: A nagy 
termés2let című 1883-ban megjelrent :népszerüsítő ~öny·vébő!l. 

Vüágnézetének a~a!k.u[ását termész;et'budományos gondolkodáS/a és 
felekezeti .jtsJ.ml:ai tanári beosztása határozta meg. Az e[őbbi, ;tanárának, 
P1arádi Kálmánnak hatásál'la a materializmus :De1é vonzotta, ,az utóbbi, az 
iskoLa feilelke·ZJebi jellregéné l fogV'a, az íde,a,lli.zmUJs f'elé ~észtette. 

Az ok:'battást érintő koncepciója világné zetének m1a<teri1al:ista . ele
meitből alakurt ki. A XIX. sz. végén .kiöZJépJisk01lá:~l1Jkjban még }avában di
valtoZJott ra szófetisizmus. A tanrárak többsége megfeledkez'et.t az absz
trakció és az á!Halánosítás fontosságáról, os1ak a tárgya1kialt, je1ensége~et 

muta1t~ be, a.IlJéiLkül, . hogy 1az atbsz'trahálás . és az tái.HJaJ.Iánasitás segítségé-
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vel a valóság mélyebb megismerését tette volna lehetővé a. tanulók szá
má·ra. Főként emlékezetre támaszkodó verbális ismereteket közöltek, 
mely;eket a tanulók péllsszív módon raktározbak el em:ékeze.tükben. 
Lásztló . konoepaiója ezzel szemben azért haltadó, mert céltudatosan össze
k·apcsolta a szemléreti, közvetJLen, maci. nyelven a szenzoriális, az első 

jeizőrendszeri megismerést a fog,alrn:i, k.özvetett, mai nyelven a logikai, 
a máJSodtik jelzőrendszer-i megi,smeréssel. Lenin közismert formulája 
szerint is László kövertJte a megismerésben is, a taní,tásban is , ,az élő 

szemLél.etJtől az elvont gondollmdás"-ig vezető utat, sőt már a gyakor1a.~ti 

alkalmazás felé is lehetőséget és alkalmat talált. 
OktaJtó és képző munkájánatk középponJt}áha az emlékewt helyett 

a gondolkrdást, mégpedig ta tra.~nulók öná1llló gandolkodáJSának, 'aktív te
vékenységének fejl,eszrté'sét állította, mert célja ta tanul·ta.~k válágas meg
értetése és tar.tós rögzí1Jtetése volt. A formálllis és materiá[lis képzés har
cának kérdlésében egyik meltbet·t sem helyez'kedet't egydld~a~lú álláspont
ra, hanem a k1ettőlt egymálss.al összekiatposol ta, me rt ,azt vallotta, hogy a 
gyermeki gondollmzás, emleikiezés, meg:fligyelő.Wépesség s·tb. .fejlesztése 
éppen olyan forutas fe1adata arz otkt<artásnak, m·i'il't ismeretek nyújtásta. A 
képzés két formája kőzöltti chat1ektikus ·k1aposoltatot tisztán !látta: a taní .. 
tási anJiag, vagylis taz rusmeretek segítségével fej1l1eszt;ell1l.i. keH a · tanulók 
lelki működése:iJt, mert sZJaMa!i szeriit'lJt csak ,Siaját gondoirlmdálsuk folytán 
SZiere:zJhertnek értelmes be[á<tást a tanul<talk!ról." 

Oktatá:s:i koncepciója ma lis he1lytálló. Min1t taná~r szúgor.ú<an <tu
dományos al'atpon tatnított, taJmirért abban az időben meg keHeltrt harcol
nila. I\ji·bisztult tudományos .klo;ncepaiój!a alltatpján taníbotta természetrajz
ra és földmjzrn a sepsftszen<tgyörgyi és :környé'~bem tanu[ókat 1897 szep
tember,étől majdnem 30 éven át 1925 szeptemberléig. Kolozsvári egyete
mi tanársegrédi áll:ásárol ti.s azértt mond'Oltt le, hogy itthon, szülőföldj'én 

nevelhessen, ta.~nítJhtasson. 
Az új ilsmrer.e,tek közlése során legitöbbször induküiós úton a 

kcnkrét <tények W'ZJsgáLa·tálból inrdU'l<t ki. Ez azt jelentette, hogy a tanítás
ra kerülő új jelenségeklet •tanítvány,ativ:al előzőleg érzé!ke'ltetlte, . azaz 
s:z;emlél·tette. SzemLél,tető anyaga g.arzdlag és váHoz·atos voilt. A kitömött 
és borszesszes áUartJpreparlátumokkal és . ősálllatmintákkal, virág- és flq.
mintáklkial, a Jlepke- és b.ogárgyűjteményeklcJel, a szü1,es képekkel, az in
tergrálli:s és váznajzoklkal tö:r,trénő szemléltletés kü'lönböző formaváltozatai~ 
célirányoSiaJil váltog:a't!tra. Walther Béla, s:aebend. tankerületi . főigazgaJtó 
1915-ben tett ilskioJra:lá!toglattálslakor I.;áJS~ló szemlé.!Jteiő módszeréről jegy-
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zóktönyvéhen ·igy nytila1tkozoH: "A szaktanár J1apán földnijzát 'az osztály 
bevonásával magyarázta. Szemléltetése a térképnajzolás rendszRres gya
koro,Ltatá,sá:ra i1s ki'terjedt". 

Természeltt'lajzi szeritá:rán1aik 0-szem1é11Jeltő anYiag·árt az iskola bará
tainak és tanitványainak segítségével terv·szerüen és áUandóan gyara
pírtot·ta. 1909-ben, mlikor az iskola fennállásám~ik 50 éves évfordulóját 

, ünnepe1lte, szertá,rán.ak áillomán)lla már 5 936 dib szemléJltető táng)'lból 
állatJt. Walther Bél1a fői,gazgató 1908..,ban felvett lá:togatási j:egyzőköny
vélben álliapito·t'ta meg: "A természeti'IajZJi szertár őr.e, dr. !Já,szló Ferenc, 
a helyi f.auna és flo~a összegyüj<tésére súlyt fektet. Ezzel adja meg a 
s:nertár ~g.a21i li!Skoltai és tudományos értJék!ét". 

A szeml'él;te:tésnek 5 alapvető formavMtoZJatát használta a taní
tásban: a bemutatást, az elem·eztető szem1é'lte,tést, e kettő kombináció
já,t, ta közvettetJt és ta he:lysZJíni szeml!é1tetést 

Korán tuda1tosult benne, milyen óriási különbség v•an a síkban 
és ,a térben folyó bemutatás közöt,t. A sí.kban történő bemuba•tás csak 
egy dimenmós, a':oaz cs1ak egy, a látási analizátoma tám,as:okodiik, leg
többször ·a valóságnaJk kicsinyített mását ábrázro~jta, s ezért hibás vagy 
éppen hamíis képzetJek kiala\kításához vez;ethet. Ezze1 szemben a .térben 
folyó bemutatás :több dimenziós, vagytis 'több tanalizá,tor tevékenységét 
összesíti. A tanu1ók érzékszervi lievék€nység!ét •a bemut,atássa'l egyidejű 
r:a:jza~·tatással fokozta, tszernüket élesftette, tapintásukat finomít01tta, 
meg:fligyelőképe·sségüket serikentJette, kézügy;ességükett, motorikus reak-
aiójukat f!ejtlesztetltJe. ' 

Azt is tudta, hogy a tanulók figyelmének időtartama az önáHó, 
sZalbad erőfeszítéstől függ, ,ami v;iszont a munka je:Ientőségével s az ez
zel kapcsolatos érdeklődéssei függ Ös1sze. Ezérit ha:sznáH:a tanításáhan 
a még ma lis Jóválló elemezteM szemléltetést. Ez László idejében ór.iási 
pozítivumOit jellentett akárcsak. ma, mert a megismerés két sza:k:aszát: 
a s:zJenzori'ális és a log!ikali, •itLletve ;az első és 1a második jelzőrendszeri 

megismerésit egymással összekapcsoHa. A itJanulók a tanult jelenségelret 
nemcsak érzlékelték, hanem ezen túlmenőleg .az egyes ész~~elt jelenségek 
és részjelenségek köz'Ött összeifüggés!eket teremtettek, s a sz:intebizált 
érzélk!ltetekből klérdesek segítségével maguik jutottak e'l önállóan, a gon
dolkozás sikján, a tények, a jelenségek magy;a~ázaiáig, _fogallmak, í·téle
tek ·a~ko1tá1sáig és követktezitetések l'evonásáilg. Az e1lemző szemlél.tetés 
~özben két sztereotip kérdése volt: mi·t látsz?, meg ·tudod magyarázni, 
arndt iátlsz ? Szemlé~tetése ezze~ a felszólíltással zárult: megfigyeléseidet 
fogJa:d össze! Tehát az anraaízis müveletét szintézissel párosította. fgy 
serkentette tanítványait saját kiifejezése szerint' · "önvizsgálódásra"', mai 

' 
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nyel'Vien Ö!I).álló , megfigyelésre és önáll:ló gondollkozás:ra. Miveil a ,megér- . 
test ·nJag,yon aLapos és dJifferoo.ciál't sz.emléletre épírtette, nagy .· mértélk .... 
bell :Dejlesz·tette tJalníltvlányarl. gondolkodását raz anJalíZii,s, az elvonatkozta
tás, 1az álta!looosítá·s és 1a szin;tJézis logirmai műv.eleúeinek áill.andó gy,ako
ro1Jtatá,sáva1. Mai nyelven nemcs:ak ·az oktatás, h lanem a céllirányos for..:. 
maitív jelleg, 'a képzés kiÖiVIe'tellmlénj'ielinetk iis e1ege:t tett. · 

Ismerte 'az oiS~tJállyfogl,aLkoztatás didlaktikia!i jeientőségét. Tudta, 
hogy az osztálymunkában a sZJinte magától támadó versengés fokozza 
az egyén/i te1ljesí1tményt, rá·jöltt arna, hogy a koUektív rbanulásban több-. ,•, ' ,. . 
fréle szempoJ?.t nylilvánul meg egy-egy kérdés 1Janulmányozásánál. Tanít-
'ványrai így' ,f~óZJatosan rhozwszokrtJak egy-egy probléma soknlda1ú vizs
gátliatárh!Oz, rami hozzájárurt di..a!}ekrtikus gondollmdásuk fejlesztéséhez. 
Walther Béla 1912-'ben ~tett riskol,alátogatá's'a alklalmáVIal ]elvett jegyző
k;önyvélben ldeme}tJe, hogy "termés~etrajz órán a II. osZJtáilylban szemlél
t€11J.és,sel $ . az egész osztály forglalkoz:tartásával frelelJtek a tanulók". 

OlyJkior a tanfltJási tanyarg jlellegének megfelelően a bemutatást és 
az elemeztető szemléltetést a tarnulók aJktív bevonásáva~l céls2lerűen és 
v~ito:zJaltosan kiapcsolta egymáshoz. A bemutatJássrali Ő maga nyújtotta az 
első j'elzc;5rends2leri informéoiókat, az elemeztetéssei megado:tt szempon
t?Jk s~erint tanítványai önállóan sz.ereztek tapaszta1atot. 

Örái1t nemcsak ·a közvetlen szemléltertléssel tette érdekessé és 
vonzÓvá, . hlanem közvetett szemléltetéssel, a legjobb SZJakkönyvekből 
vett . idézetek felolvlatsásáv,aJl is élénkíteüe és elmélyftette .. Walther Bélra 
1912-hen rtlett lá:togatás1a rarlklalmával erre vonatkozó értékelő vélemé
nyélt jegyzőkönyvbe rog1ailrtJa. IdéZ'em: "N agyon heilyesnék tartom a . 1Ja
~ítJá1s1ba v,aló beillesz,tését egy-regy klrass:zJikus olvasmánynJak és ezáJtal 
liozzász.oktatársá:t a ' 1:Janurlókn~ak ahhoz, hogy komoly dolgokat is ól~assa
nak": . így ol~astuk el mi·, ,taní,tv·ány:ai, otthon eLejétől végig Herffi,an 
Ott6-n,ak: A · marclarrak · ha5znáról és káráról című híres és ~ama tos ma
gJi~ság~~a!l megírt könyvét Résziéltekett haHottunk és o~vrastunk: id. 
Bntz Gézá-lnJak az "AlLartok színe és mim:ikry", ifj. Bntz Gézrá-nak : 
,,Hydrárt pusztittó Amo:eba" címü érdekes és tanul'ságos k!önyvetből. 

·; · : 'LászJló ' ped:agógriájábari a szemléltreités alápeÍve m~ is '. időszerű. 
Csíky Bél.a tarsS'zerzővel 1896-ban összeálLította "Kolozsvár / részletes 
leírása" című l{lönyvecskéjét raz eLemi lirskolák has:zll1á}artár1a. Ennek ~eve
zetőjében írja: "A földrajz he1lyes tanítása a tlanteremből kiindulva s 
mindiig fokról--fokm hal~adva, az ,iskoLa épülrertéit, udvra:rát, kertjét stb. 
kell, rendre venJnJi". Ezután következik pliÍIIl:d. ra .· fötdrajZJi, .mind a term~
s2leti kömye2let ilsmerte:tésénél a szűlőföM, amelyre mint közvetlen szem
lélhető középpontm vonatko~taltjuk a távolabbi vidékekről előbb képek-
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ben nyert képzeleti, madd helyszíni látogart"Jások soráln szerzett · infonná
ciók,at. Meg Ó.'S fogalmazDa beveLJe'tőjében sze:ml.éltetésének alapelvét: 
,,A szemléltetésben a közeleibbirol a távol1abbira .. 1Jérünk át. Kezdő 

g)'lermekek'!"e nézve ped~g ~egkönnyebb, legjoibb az utJaZJba,tó módszer. A 
foJyók mentén utaZJtatjuk a gyermelkeket, s a folyó mellletti helységeket 
soroltatjuk fel, a nevezetességeket röviden mregemHtvén róluk". 

A1apelvének megtelelően 1Janntvány1ahna:1 helyszíni kiránduláso-
kon szem'llélltette a természeti és földrajzi jelenségeket. A tanulókat 
oly'él!Il t~anulmányi kirándulásokra vezette el előbb S'ajárt; megyéjük terü
letén, majd távaliaJbbi vidékekre, (Kolo~svár, Hunyad megye, Al-Duna), 
melyeken föJJdr:ajzli és rtlermészetrajzi ismereteilrot ellenőrizhették és 
gy,arapílthalbták. E kirándulá<S'okról a heiyi lapokiban számolt be. 

László idejében nem minden kiöZiéf2!iskdliad. 1:Janár tudott erre a di
da!k!Ui.lkai magas:at:m felemelikedrui. Igaz, hogy ehhez sZia!kitárgyának jel
lege is hozzásegítette. Színrvonlélil'as 11anÍ'tásált az d.Jslmselügyelők is elis
meir'ték. WarH:Jher BéLa 1909-ben . tett iisko1aU.á'togatása 1aThalmáva'l jegyző
könyvHeg dicsértte meg: "Igen jó eredményt találtam a természetliajzi 
és a fölidra:jz[ órálkon, mrelyek'en a tanítás a szemléltető és raj:wltató 
módszer szeflinrt ilil['ténlik". 

Az új isme11etek közlése foly,amán a könéppon1Ji sremléltető mód
szerrel kombinal'Va még a kérdező és a magya11ázó módszelf't használta. 

A kiéTclrező módszer alkalmazását tág1an érte,lmezte. Kérdéseivel 
az ismeootsZJemés munk~jálba a t'anu1ólkialt is a'ktívan bekiaposol1:Ja, hogy 
ezáltal fre'j[reSisze gontlolkozásukiat, fok'Ozza önal:ló ·ilevékienységüket. Fel
ismerte a kérdező módszer heurisztikus fonná!jlának irsmer:etközvetítő 

fun~cióját és jelenltőségét, ami. az ő üdejében mtka je~nségnek szám,í
tott. Még azt is megengedte tanítványainak, hogy az új anyag elsajátí
tása közben kérdéseket tegyenek fel. Ezt a taJn:ulók :azon igyek!ezetének 
tekiflltetbe, hogy érx:leklődnek, s. az új anyag V!rllágos megértésére töre
kednek 

A magy!arázó módszer Lászlónál járulékos, Itisegítő sze.repet ját
szort:lt. Rendszerlint folyamartosoo nem adortlt elő. Mágyammtált hol, a tanu
lók előző ismeretelinek, meglevő tapa:sztalatánlélk ellenőr:z;ésével, hol meg
fe~eM helyen bremUJtató vagy el•emeztető szeml1él<tetéssel sz:akíwtta meg. 
Ez7Jeil az volt a célja, hogy magyarázatával logük:ai ÖSISze:függéseke;t .és 
törvénysrerüségeikelt vlilágí'fu;on meg, tehát ezzel is a tanulók gondolko
zását serkientette, hogy számukra az új anylag pontos és világos megér
tését és elSiélijá<tilltásált biZ!tooítsla. Magy!élil'ázJatábél!Il nemCS/ak a soron levő 
jellenséggel fogLalkozott elsz1igeteliten, hanem egyben eJőkJész;íte.tte a kö
veilkiező, ,az erre épÜillŐ li1sm·ere,tek megértését is. T~isz,tábél!Il volit azzal~ 
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hogy az oktatásban nem elszigetelt .ismereteket, hanem egymással ösz
s:?Jefüggő ismeretren;dszerekiet közvetítünk Ma az ilyen· e[őadásmódot 
di1aillektikrusniak ne'Vezzük. Magya:Mmtána!k záró résZJében rémutatott ar
ra, hogy a tárgyalt természem jelenséget hogyan használhatja az· em
ber, s fe.lhívta a figyelmet annak célszerű a1k;alomazására a földműve

lésben és az ti.parban. Tehát a gyakorJaiti ha:sz'I):avehetőség kérdéseit is 
megrvti1ágo:sí'totta. E követelmény ma ó.s időszerű. 

Vhl[o1tta, hogy az ismere,tek elsajátítása a zok komo1y rögzítése . 
n é:l{ül osonka, befejezetlen folyamat. IsmeTte az ismeretek rögzítésének 
lélektani szalmszrut. 

A rögzítés folYJamatát a bevésetéssel, az akvizícióval kezdte. A 
bevésést két fontos tényrezőve.l erősí.tette: a benyomás intenzításával 
(érdeklődés felkeltése, sokoldalú, gondo1k!Oztató .szemlértetJés) és kapcso
la,tfteremrt:ő gyakori és időbeni szintetikus ismé tléssreL Az időbeliség mel
letrt (fél évli, év végi, később évhtarmadi isméitlés)· szem elött tartotta 
a térpa egységenkén'ti ~smétlés szüikségét, VJagy[s a ·tartla,lom elsőbbségét 
(pl. ha1iak, ízeltlábúak, nyitva- és zárv1atermő virágos növények stb.). 
l:smétlésikor a tookönyvtől e1térően új rendszerbe fogLal~ta:tJta •a tanul 
takart. 

A I"Ögzítés második szailmszának, egyiben aJ.apján:ak 1a "megjegy
zést", a reltenciót tekinte1.te, vagyis azoknak a kiapasol1attokn1ak kiaLakí
tását, melye.k 1a beiVésés UJtán 1biizonyos 1ideig megerósí•tés nlélkül is meg
maradnak. E~t úgy érte el, hogy 1az új tanul1t jleilenség és annak a mlin
dennapi, a gy1a~odlatá életben betöltJött fon.tJOISságla, hasznossága között 
kapcsoliabot teremtett (pl. a méhek fontos sze.repet viSZiniek a virágok be
ponásé.ban, az emberi sz,ervezet számá!fla fontas táplálékot gyűjteneik, 

gondozóju~ számána k'ellemes fog~alkozáJst s egy jó kereseti forrást biz
tosÍ'Íati11ak, a legmagaoobbrendűek ú.n. államolffi/t :allkotnak, közösségben 
élntek, ami megkönnyíti tenyész·tJésüket és gon!dlozásuktat. Rámutatott te
hát arra, hogy a tanult jeJeruségnek mi a j-e~lentősége az em·ber szem
pontjából. Ugyanakkor a retenciót ero.sftJet!be a .tJanulta~naik a régi lisme
retekhez való k~apcsolásáva'l s az egyes részek köz·ö,trtJi ,aJss.ziOdiáeiók ktia
laMt.tásával. 

A retenció, amint megfeJelő ingerek je1lentkeznek, .aktualizálódik. 
Az aktualizálódás a fellisme!fl€sfben és a feLidézésben jut kirfeje?Jésre. Nem 
elégedett meg, ha !lepke-, bogár-, nö'Vénygyüjteményünlret egyszerűen 

bemutattuk vagy s:oeme előtt végüg1apa:z;tuik, az egyes példányol)jat fet 
kellett ismernünk, pontos,élll1 ·meghlélltároznunk, s'Őt néhányról szóhan is 
feil Jrelae'tlt idéznünk 1a2'Jt, amit azokról megjegyeztünk és tatnultunk. A 
feli:smeré&t, azaz a megjegyzett benyomás önkéntelen aktualizálásái ·te-
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kin~ette a rögzítés hannadik . SL'laJk.aszának. Az ismeretrögzítés legfelsöbb 
' · -· stádiumáimk a feliidézésrt, 'a pontJDiS VliSJSzaemLé~ezést, az önálló rrepro-

. ·· ·- · dukciót tartotta, és követeLte meg tanítványaitól. ·. . .. . 

Az elsajátított !ismeretek rendszepes számonkérésére. komoly gon
dot fürdíltott, értéke1lrve, hogy ha a feLerlrő, különösen felsőbb osztályok
ban, raz adott ttermészeti jelenséget be tudta ágy.azni a fejlődés mene
tébe, a 'Uanult ranyag tényeinek és jelenségeíinelk rendsz,erébe. Emellett 
helyerseltJe, hogy ha a tanuló összehasonlította a hason1ló vagy eHen-

. tétes tényeket, strukrtúrák,a.t és életfeltételeket. Ha a f~lelő mindezekből 

kövertkeZ'tletés~k1elt is tudott levonni, kiérdemelte 1a legnagyobb osztály
Ziatot. I:smereteUenőrzésének ,az voilit egJ71etlen negatívuma, hogy szem 
elől _ rtév.e:sztette a tanulók öss2lefüggő beszédkésmég ének rendszeres . fej
lesztését. WaLther Bélta 1914-ben felvertt jegyzŐikönyvében kifogásol'.ta, 
hogy idézem: "a 1:lanulók még a vr. osztály óráin (ma X. o.) Sel11 ;be
szélnek összefügg,ően, a szaktanár fo'ly1tonosan közbevetett lvérdés~kkel 
ir.árnyítjra a feleileteke,t". Ez í.gy volt igaz. De László azt vaHotba, .ho.gy 
a verrbálirs ltanui.ás .álariCa a tJanár és a tanUílók között folytatott . pár
beszéd s'orán hiamal!' lehuM, és fel.szinre kerül a tarnuNJak megé11tésépek 
minösége: Vlilágossága, al,apossága, hiányosság:a vagy éppen hi·ánya ... 

A fent[ didaktdkai koncepció ismeretében könnyen megéDthetjük, 
hogy azok a iJaní·tványai, akiitk . később neves or · 'Osok lettek, miért 
mondrbak neki köszönetet a :tőle tanul·t aliapismereitekéTit s általában :a 
természettudományokk1al ViaJló ~oglalkozás megszerebtetésééDt. 

László helyesen ismerte fel az oktatás és ra nevelés kölcsönhatá
sát. Tudta, hogy 'a nevelésnek át keill ha.tni.a ·az oktatást, de a gyermeki 
személyliségneve,léshez az ok,batás ma@a nem elegendő. Az értelmi neve
lést 'a nevelés többi berüle:ténrek, főleg az er~ÖlcSii nevelésnek szfé:r;'áj-á
VIal egészítette ki. Az egykani Kollegium tantestületf" a nevelés iegfon
tqp:abb területéneik az er~ölcsi nevelés·t tek.intertJte. Nem elégedett ·meg 
bizonyos •erköksi . fog•alm.a!k és érze:mek megviilágí,tásával, ilíletve l<ifej
lesztéséve'l, hanem d.gyekeze·tt k.ia.lakítan:i a ta.nrulók határozott, k'éüonás 
magatartásibelli képességeli't, .szoká$ait its. LásZJló nevelési koncepciój-a is 
eg~f:e!lől ebből az 1irskoLai közszellemből táplálkozott. Nemcsak tanított, 
harnem, mi.nt minden jó tanár, gondoSlan nevelte tanítványait. Nevelési 
konoepoióján:a~k komponensei: a munk.asz,eTietetre, a becsületesség;re. és 
.az egys~Zerüségre vraló neiV\elés. 
! , Okitatási koncepciójához hasonlóan, nev~llési koncepciójában is egy
feJ·ől a tanulóli tapasZJbalásból indwlt kli, s inpen jutott el a tuda,tosításig. 
Iy.I.Iaklairenko :is ugyan1eL'lt Vlaillotta.. A kid!nduló r tapas~'lati szinten a tanulók 
cselekvő, megismteTŐ : és f!igyelő tevékeny,ségét mozgósitotta, tp.iáltal, sze-
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mélyiségükben ismeretek, ~ésZ!Ségek és érde>kilődések aLakultak ki. A tu-:
datosíMs részben ·az értelmi, résziben az érzelmi ráhatások eredménye

. kén~t j1ött llétre. A rbanulók ez.ek a:aipján tettek sz.ert meggy6ződések!'le, 

mO!tiivációs bá:z1ísokm és keHő érzületre. 
Nieve1ési lmnoepciójánalk kli.ind:ulópontjla másfelől saját személY'i

sége volt. "Neve:}ni eSiaJk az á~tal lethet -- írjra - ami a ~tanítómester a 
maga va1lójában". Ezt 1a meggyőződését fejeztie ká az 1896 március 11-én 
K:olozsvá~t össze:álll'ított önéJ.retrajzában. László Ferenc mélységesen 
munk.asz.erető, becsűleltes es nemesen egyszerű ember vo[lt. E három er
kölcs:i ,tuLa~j>donságot f.ejlesz,bette, nevette taní·tvánYJaii:ban is. 

Nevelési módsz,e:reü : a péildaadás, a meggyőzrés és a követe lés. 
S:zJemélyes péld:amutrutásta, lelkesedése a tudományok iránt, egész 

élJetSití:lus,a rtaní1tványalinak nagy táborát ragadta magával. A munka kánti 
mrag:atartásáre és s:zor<g~aJlmár.a j1ellemző ;az a nehány sor, melyet 1923. 
január 17-lén ke:lt s az i·gazgat6tanácshoz intéZlett kérésébe iktatCYtt. Be
teg:s7Ja:badságán!atk megho·sszabíltá1sát kérte. Idézem: "Edclligi szabadságom 
egész i1deje alatt - írta - a múzeumhan az admÍIIlisztrációs és berende
zés mrmktájM áli1andó:an vez,e·ttem, eZieket 1a munkáikat to'Válblb IÍ.s folytarlm1i 
szándékomban v1an". Még be11Jergen is tevékenykedett. Számos rtJanítványa 
éveken árt; önkénltesen dolgozott V·ele a múzeumban és a múzeumon kívül. 
Maga kiö:rül munlmkiÖL!Össége•t 1aliakított ki, me:lyben ktöz•vetJlen ráha:tá~s~sal 

neveHe munk1aitársait. 
A21t, amli.:t 1897-ben székfoglaló besz.édében tanártá!'lsalinak és az 

ifjúságnak ígér~t, élete végéig mint •tanár, tudós és ember hűségesen be
tartotta. Idéz,em: "Mi lis, mindnyáj1an - mondotta - a klics!iny sejtek 
nagy munkájához ha:sonló:an bizonyos életfeladatra vagyunk e'lhíva, 
mindnyáj:unknléllk megvan 1a . maga hiV<atá·oo, kötelessége, melyet erőnk, 

tehetségünk szerint ponto:s:an, lelkiiiSme:retesen és ön~etlenüJ kell végez
nünk, .mert csak így szolgálha·tunk a köznek". (1897/98. évii Értesítő, 

63. l.). 

Példaképül áillította '1lanítványali elé a mú!l1t nagyjla:i!t i:s. "Bod Pé
ter éle,tJe" cím ű könyvében ·írj1a: Idézem: "Köte lességünk a múl t emlé
keLből, nagy embereink példájéból okulást me.rírbend.. Nagy embereink 
példája .a jelen kötelességelink buzgó teljesítésére •Se!'lkien:t. Bod Péter az 
egyszer megi,smevt igazság me1l€1tt éllnti.-hal[}Ji tudó ősi jeHemnek egyik 
legjeresebb típusa". (16. l.). 

Erk!öl'csi nevelésének középpontjában a munka s21eretetére való 
nevelés á'l1~ott. Mnnkián 1a s~eUem[ és fizik!ai m'llíilkta egységét értertte. 
A tanuló liegfőbb :feladJatánHik tanwlmányi munkáj:ált ·tekünteite. Minden 
órán rendszeresen ellenőrizte a végz.ett munk·? mennYJiségét és minősé-
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gét. Nem :fuklark;odott sem diasérettel, sem megrovássaL A lcitűnő ·ta.nu
lókiat év végén jutalma~. Tan:ítványmvatl órán ltivÜil is s:mvesen fog
lalkozott. 

Egyénenként ismerte minden ·tanítványa mook~épességét és mun
kastÍilusát. Bbben a teil{jinte>tJben kissé eUogu1lrt1Já is vá[t. Ha tanítványát 
jeLes ta!IlulónJak ismerte meg v1agy eLégsége.snek, .lciszóli.táookor, még fe
leHetés előt·t már bejeg)lieLJte notes:z;ébe 1a jeles VJagy eLégséges osztály
mrtx>t. Néha ez hossru időn át aikadályozta egydk-másilk tanítványát abbain, 
hogy alacsonYJabb ·besorolrásbó[ magJaS!abb érbéikkiategóniáJba lépjen elő. 
N em bukitaltott egyi~ tantárgyából sem. 

Saját gyermekett is a családban munkára neve1te. A házvezetés 
gondjra:ilt mun1lm- és feilelősségmegos2'Jtással osZJtO!bta ki gyermekei között, 
akik eg.y kis . csinos udVJar és k!e·~t gazdaságárt maguk vezetlték. Családját 
tréfásan Lru;zló-szovjetnek nevezték. Olyan rend, tis7J1la/Ság, ponltosság 
volt Lakásában, hogy híre já:nta. Sőt az első viiághábom végén és után 
3-4 hold béreli szántófö-ldön gyermekeiveJ maga gazdálkodott. Szere:tte 
a :földet. Vasárnapjait sokszor azzal töltötte, hogy a környező falvak 
földmüveselinek mezögrazdaság1i ismeretterjesz,tő előadásoklat rtar,tott. Végül 
gyermekei munkáj.át a múzeum gyűjtemérnyelinelk rendeZlésében is fel
haszm.áilta, természe,tesen anyag/Í eUensz0·1gálrt:a1tás né1kül. 

A fiZ1iklal munkát az iskolában lis rendszere.sítetJte. 1914-ben ke~té
szeti munkalt:anfo[yamot al1akíot'ott azzal a céllal, hogy a tanulóknak a 
természet- és munkaszeretetre való nervélését magasabb fokra emelje. 
Az újvárorssy-ke:rtnek növényzettel va~ó beüJ:tetésére és ugyanott egy 
kisebb szabáiSiú botanikus kert létesítésére a ·tanulók közül megfelelő 

murn.Jmerők!et képze·tt ki. A tanfolyamm 1az I-VI. osmályosok közül 84 
önként jelentkező tanuló klérbe fe[véte1ét. A tanfolyJam elméleti ·és gya
korlJalbi mnn]:{(ál:r:a ·terjedt ki. A gyJakodató. munkia céljaira egy hármas 
fo~g.óba beoszrb0rtt 1500 négyz,etméteres területű gyako'fllókert szo1gá1t. 
A tanulóik szargalmasan ástak, paLántál-tak, gyomlál·tak, klapáltak ame.a-
lertJt, hogy elméletti ismereteiket iis gyampí,tortták. A tamfolyamon szigorú 
munkalfegyelmet követelt meg. Erről •tanúskodik egyik 19'16-ból sZár
mazó saját kezével írt fetlhívásta: "Felihívom - írja - a kertészeti tan
folYJam ·tagjléli•t, hogy ma, csütörtökön d.u. 4. árralroT minden tag a kerté
szeti telepen pontoSJan jelenjék meg, valamint arna :is, hogy a kedd délu
táni gyakorlartokat is szargailmasan látogassa. M-egállapítottam, hogy 
egyesek hazulról azcn a címen távoznak el, hogy a kertészeti· telepre 
me!nnek, vafójá:ban azo~nban az Ol.tf!a jáamak · fürodni, anélkül, hogy erre 
hazulról engedélyük volna. Az illető tanulók szüled:t ké~tem, hogy gyer
mekieliket sZ1igof1úan büntes'Sék meg. Ismétlődés esetén iskolai büntetés-
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ről is fogunk gondoskodni". A tanulókat hat munkiacsopor.tba os~va 

dolgoztatta. Mlinden csopor1tban vol1:iak kisebb-nagyobb :tanulók. Nagyobb 
taní~tványalit az evősidli ásatások fizikai munkéwatiaiÍiba is bevonta, és rend
sZJeresen váltog~atta. 

A mnnkára nevetléSben középpontli fel'adla1tá!n!ak az önálÍóságra v~aló 
ne-velést ~tekintette. Az önállósághoz maga is korán hozzászokott. Diák
korában nyolc évlig nem volt otthon, szülővárosában. Mitrlt V. osztályos 
gimnazi<Sst:Ja tá:vozott el Kolozsvárra, s mlint ,a természettudományok dok
to~a tért haza. önmagát fenn!tiar1lo1lta. A nyári. V1akádi6klban pénzt keresett. 
(Földbi:rrtokosak gye::rmekea.t ~taní,to,tta, s közben a birtokon fi?iikali munkát 
is végzett.) Az önáfrlóságot e21ért követelte meg taní'tványaitól is rhind 
a szeUerhli, mlind a fizik'ali mun'kiában, mind magatavtá!Sukiban és minden
napi cs'elleikede,telibeh. A priváttanítást nem helyeselte. Am v.:tllotta, 
hogy minden figye1mes dMk tanítási órán az anyagot annyira megértheti 
és rögzLtJheti, hogy órán kívül nincs szükség korrepetitJOtíla. 

Lász\ló minld ·a szellemi, mánd a fizikali munkáy,a nevelesben igazi 
demokrata pedagógusnak bizonyul:t. Irányította talnítványait, de ugyan
akkor bevon;tJa őket a munkálba. A teendőket közösen megtanácskoztá'k, 
együtt jelöi,ték ki 1a közeai és távoli feladatokat. Ezekután a :tanulók 
önállóan dolg:o~k. Ma lis 1a demokr1ata pedagógiiBii vezetés a leghaté
konyabb. Az ~autokifiata, a laisse!I" talire és a demokrata típusú vezetés 
közül a legu>tólbibiit, a · leghaladóbbat vá~lasztotta. Taní,tván~ihoz való 
emberi és taná!fli viszonyulását a "fiaszkám" (fia.cs~ám)' megszólítás fe
je2Jte ki a legjobban. 

Becsületességre, tlainátványai.lt önérzetük tiszteletben tal'1tásával, 
felelősségtudatuk és öszinteségük célirányos fejlesnúésével nevelte. 
Ismerte széklelly faj:tájának érzékeny önérze:tességét, ezért a pozitív cse
leloodet€1k el!bírállá:sát a szerénységre, a magunk iránti igényességre, a 
negatiwkét az aklairat és az önbiza,lom fejlesztésére való utlalással kap
csoHJa ÖSSL'Je. Főlleg magasabb osztályokban megkövete,lte tanUványaitól, 
hogy minden cselekedetükért becsületesen vállaliják a felelősséget. A 
felel,ősség 1alól kihújókat, a megfubamodókat, a mellébeszélőket az egész 
osztály előtt kipeUengétezte. E{vár,ta mdnden ta:nítvártyától, kri.csinytől, 

nagytól egyaTálnt, hogy minden tettükről őszintén számoljanak be. 
Amennyiire az őszinteséget becsülte, annyira elítélt minden . kertelést, 
hazudozást és megtévesztést. Tainítványalibél!I1 azt a felfogást alakította · 
kii, s egysZiel'lsmind ahhoz szokta,tta, hogy a becsületes ember kíiáll a kép
muit:Jattás és a hazugság ellen, dre harcol igaznak vélt meggyőződéséért. 

1925. szeptember 16--án ~agyvérzés és tüdőgyulladás követk,e:CJtében huny,t 

el .abban a városban, ahonnan pályájára el!indullt. 
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Mind küls6ségekben, mind magatartásban aszó nemes érte'lmében 
vett egy:sz,erüséget követelt tanftványJari.rtól. Az I-IV. osZJtályos tanulók 
haJját nul,~ás géppel nyíratta le, az V-VI. osztá•lyosok három centis hajtat 
vi·selhettek, a VII-VIII. O!S'Zitálylba járóknak a szerény, gondozott frtizu!"la
vis<elerbet megengedte. Ellensége volrt minden külső ekornának I. gimn.a
zista koromban elvette Pro patria feJiir.atú gyűrűmet, merlyet a hadba
vonultak családjainak felsegélyezésére egy ezüst kanálévt a hatóságokttól 
kaptam. Később is csak jegygyűrűmet húzttam fel. IV. OSZitályos · korom
ban, mlikor 1az első hosszú niadregat kezdtem vi!Se:lni, úgy gondoltam, hogy 
ahhoz a kabát külső, f.első zsebébe díszzsebkendő iliJJilc Ezt is eJve·tte, 
S· helyette ·egy bodokri borVJizes üveg cimkéjét rak1ta ra zselbemibe, mond
ván: ezen a piros, fil3!s~ám, még feJiűnöbb. Azóta nem vd.selek d:iszzseb
kendőt. s~erette, ha 'ÓémÍit'Ványrai szerény, ,tiszrtla, rendes ruháhalil Já·mak. 
Egyszerűséget .követett a mag:artartásban, ra beszédben egyarránrt. Nem tül'!te 
az ú.diskodást, a fölényeskedés-t, ra nagyképűsködést, a büszkélkedést. "Le
gyetek egys:Derűek, mint a legnagyobb bölcsek!" - ismételte gy.akr31Il, 
amikor vallamelyik i:Janí:tványának magatartásában kivetni valót találrt. 

Dr. László Ferenc oktatási koncepaiójá•t korához visz.onyírtva fe.l
tétlen haladó törekvés jellemzi. Termés:De,ttudiományos világszemlélete 
eljuttatta oda, hogy a 'természe,ti jelenségeket köksönös összefügg·ésük
ben, á!l:land:ó váltoZJásukban és f.ej:lődésükben vizsgál:ta és tanította. A 
szemlélteltés módisze·rének használ!a1táball1 korán felismerte a ·szeml~leti és 
fogalmi megismerés kapcsolatának törrvényszerüségét, valJamint a taní
tásban a képzés funkciójának jeden:tőségét. 

Nerveltési k()[lfoepcliója saját s:Demélyistégénrek pozitív vonásaliból 
ered. Élő pél:daadá!sá.val nevelte taníttványaiJt mrmká•ra, becsületre. Két 
intézetben végzett megfetszíttett munkárt. A lelkes kö:telességteljesítés 
mintakiépe volt. Becsületessége önzetlenségében jutott kifeje:Désre. Fel
áldozta m1a1gá:t ·arránylrag fiatalon a .tudományért, népéért, rtanírtványaiért 
és népes családjáért Kutatásraliboo népe irénti ·s:Del'lete·te, hűsége vezette. 
Életét s~ainak és tettelinek összhangjálban é:lte. 

Lá:szló Ferenc olyan haLadó pedagógus volt, akli:től ma is tanulha
tunk, meT"t a "Bildung macht fre~" elv hívéneik Vlallotta magá·t. 
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FELHASZNÁL T FORRÁSANYAG 
~ Dr. László F·erenc.nek a szöV'egben idézett . d<>a:g~oz.atai, egyéb do~umen.t;umai. 

-A Klollegium ·előljáll"ósáJg.ának ,j .egyzőkönyvei 1925-ig. (A Ko'l.ozsvár:i Református Egy
há:zike.rillet K/özponti Gyűjtőlev;é1tára - KREKGY). 

- .Aiz &d~y,i ReDOirmáltJus Egyhá:z~ermet Igarzgatótanácsáoalk 1ei.ratai a KoUegium elől-
jár~ÓSiágáih.oz 1896-1925 között (KREKGY). 

- Igazgatói év végli ,,Zártudósítások" az IgazgaJtótJanácshoz 1896---1918 között (KREKGY). 
- Tanfe1ügyelők jegy2Ő~Öinyvei 1918-i!g (KREKGY). 
- A'Z IDg)'lháserillet Tanüg)'IÍ Szakbizo,tJtságának j·egyZIÖkönyvei, tanügyi előadóinak 

lei.Jratai 1918-dg (KREKGY). 
- A V'o1t Ko1.'1·egium lskolai Évtesíbői (Evkönyv,ei) 1905-1.918 között (KREKGY). 
- Féter 1M62es: Dr. Lászlö F<er.enc, Pás,z,toil"tűz, K·o~ozs'Vár, 1925, .október 4. sz. 
- Fiának, László Dezsőnek ,szóbeli infoii"mációi. 
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LÁSZLÓ FERENC 

A BOTANIKUS, METEOROLÓGUS ÉS MÚZEUMÖR 

KDVÁCS SANDOR 

Lás~ló Ferenc életműv€nek értékelése csak akkor lehet telj.es, ha 
a régész-múLJeOlógus és a Jdváló pedagógus -. srertárgyarapító méltatá
sa mellett, 1azzal párhuzamosan, egyrés~t táirggyüjtői-konzervátod s 
ezzel egyrü:tJt múzeumszerve~'Ői, szakfotósli és népraj:wsi, m'ásrészt bota
nikai, főldtani és nem utolsó sorban meteorológus[ szerepkö~ét is mél
tattjuk. fgy, ezek öss,zességében álll VIalóban eggylé az a roppant bonyo
lul't rnunkakör, melyet a századeleji kisváros kJmaglasló értelmJsége 
CSiak nagy szeHem/i és flizikiali erofeszítések árán töMhetett be. Mun~ájá
ban búzdí:totta népe, szül6fö[dje felemelkedésének ügye, fog!Lalkozásá
nak, sziil{Ináj'án'aJk szeretete. Talán éppen ez a szeriteágazó életpálya, 
Lá'S']jló so ko ldai1úsága indolrolj1a, hogy szellemi hag)'1altékán.ak ált.fogó ér
tékelésér:e csupán :félszá:mddw hallála után kerulit sor. E bonyolult, szer
teáglazó életmű ooljesebb és ti,sztább lá,tásához kívánok ezúttal újalbb 
adaitokat szo1gáltatni. 

Csak rnenet közben vállt régésszé, természetnajz-föld!I'!ajz smkké
pesí1tése kezdetben 1a botanika szerelmesévé ~a'VIatjla. A főisirola elvégzése 
után , 1896-<ban, Adatok a fűzek szövettanáh~z szakdolgozattal dokto:... 
nílt. Nyomlba!tJástbaiil is megjeJent dokrtlori e!'lteke7léséiben a több, rnint 
negyven haZJai fűzfaj és vá[tJo~at .szörvet .... vizsgálati eredményeinek rész-· 
letes leí!'lása köziben a korszerü tudomány m.e.IJ.elbt tör pálcát; újabb hi
ve a sZiisz·tematiklai-ltlaxon.ommai a@Jal gyakol'lollit sZIÖVebtlanlnJaik:. Mesteré

vel, Kaniitz Ágooton botanikussa!l. együtt vaJ.ijla, hogy "a hmtológiárt, 
mely eddfugele a fejlődésltJainrnJak sOZJolgáJllt, újaJb~ mindiDkább syste
malti!kai tanuim'ányolmál is al.Jkialmazzák; ponttos faj[ megállapításolmái 
az egyetlen bialtlos segítő". 
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1895 szeptemb!er l-én foglaliba el Kűllozsváron tanársegédi állá
sát egyeteme bottanilkai :tJalnszékén s itt f6leg a nöJVények szöveti szer
lrezertléneik, az a:ro!k!k:al :összefüggő táp1áJ.kiozásfizirológ~ai j<elenségek kuta
tálsálrmk szentel\te idejélt. Nem sokáig, u.i. 18,97 augrusZitus 31-én búcsut . 
mondott a fén)llesnek tűnő ál'lásiil!ak s egyben Kolozsvárnak; engedve 
szülőiföld iránti szerettetének, szülóvárosában, Sepsiszentgyörgyön tele
pedetJt le, foglalilla el elŐibb (1897-98. iskolai évben) helyettes, majd 
1898 szeprember 1-ltől renJdes 'termés:zJetl'la:jz-földl'laljz szakos tanári állá
sát a Ko1llégiumblan. Szolrolsos lmillLégiumli székífogJ.ailó értekezését nagy 
érdeikll.ödléls köZlepette ,1JantültJna meg 1899 június 25-'én A növények zöld 
leveleinek szövettanáról physiológiai alapon, címmel. DO'lgozatában, 
melyet a Kollég~iumfi ÉrtesHő tbeljes terjedelmében közölt (2) kora szak
májánlaik tudományos szinrtjén, saját 1aibor~art;óriumi munká,jának a fel
haiSmálá,sávaJ., a~apos szakm1ai hozzáél'ltés!Sel 'tár~gylaljia a zöld növények 
táplálko:zJáséletltJani folymmllbait. "Mi'Uió meg mill!ldó sejlt . mindenikéne~k 
- mondja székfogil:allój.áiban - megvtan .a mag,a munkaköre s azt végzi 
zajmltam.l.l, a legszebb, a legpontosabb összhangban, hogy szalgáljon ve
le az egésZillek, 1a s~ooertnek". László Ferenc is ezlt te1tJte: hova tovább 
egyre többett, egyre sz;erteágazobban dolgoztott. 

"1899-ben - ol'VIaiShaitj:uk a Kollégium iga:z;gató:sága elfogad
j,a a KöZ!ponti Melbe'Orológi1ali Intéztet 1ajánlá:sát meteorológ1iai állo
más létesít!ésére és dr. László Ferenceit bízzta meg ennek vezeté
sével". Láiszló, sokrétű e:lfoglalltság1a elLenére elfog,adja a meteoro
lóguJsi :tisrlfte,t s még abban ~az évben megklezdi a Ková,cs 
Gáibor-téri (1 sz.) telken észleléselit. 1900 április 19-töl az állomás, a 
Lás~ó cs1a!lád költözködésével, e:lőhb a Rákóczi György utoa!i. (ll sz.), 
majd (1905 áprilii1s 20-án) a Szabadságtéri 20 sz. te1lekre kerül; 1912-ben 
kiöloo:z;tették azt a múzeumte1ekre, hol megsZJakHJás nélkül működött 

László Ferenc haJlá,1a után is (a László-<e&alád kezelésében) 1935-ig. 
P935-ltő~ Hj. László Ferenc kezellésében működött tovább a Benedek J., 
Hl. Téglés--féle ház telkén egészen 1944.) 

1899 eM:tlt nem folY't rendszeres me,te:orológ~ai meg:úigye1lés Sepsi
szentgyö~yön és környékén (Baróton is 1898 decemberében létesült 
állomá:s Zö1ld Sándor polgári iskolali tanár vezetéséve'l). Egyéni kezde
ményezésből és kedvte1éstbő~ - főleg :lialuheU.y~n - jegyeztek fel agro
meteorológiai megfti.gye~éseket. A KolJlégium ÉDtesítőjén:ek 1900- 1901. 
évf.o1lyamától kezdve megs:z;akítás nélkül 1913..,ig ta[álun.k légnyomás, 
hőmé~séklet, . páranyomás és reLélltív nedvestség, felhőze,t, szélir-ány és 
erősség, valamint CS'apadék 1adra1tokJat, városunkra vonatkozó táblázatok
ba fogilalt összesíltéseket. Az 1899-1900 évi Érte:s.ftőben az új időjárás-
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megiligye lő állomásról Lászlló ez;eket mondja: "A megye köronségének 
r:égá. válgya teljesmt, megvan a bizltosfték arra, hogy a pontos műszere
ken végzett folytonos és megszakítás nélküLi, lelkiismere·tes észlelések 
alapján a vármegye változatos és szélrsős.égek!be csapongó, még a szom
szédos vidékeldől is sdkban különbözó égrhajlla11ii viszonyokról évek mul
tán ,i:s tisZita képe~t nyerjünk". 

Az adatoknak nem csak regirsZJtrálója és .t;ovábbí·tója volt, szen
vedéllyel értéke,Lte is ,azokat, a nagyközönséget tájtékowa~tta~ Hajas Endre 
me,1JeoTiológus, a központi dntézet a!djunkrt:usa sz,oomt "az időjárásnak 

ily,etén való öS~s·ZieláliJ.tírt:Jás!a, mlint a dr. Lá:szló ~e!l"encé feLtétLen elismerést 
érdemel, egyfelől mert krónikasZNűen megö~ökJíti az · ihlető hely időj•á
rásá,t, másrészt mert ta mindenntapi élet számos kértdéséhez közvetlenül 
waposo[ódván, ébren .tar:tja a meteorológia iránti komoly érdekJ.ődést. 

Táblézatos lcimutlatása!i jóval részletes,ebbek 'a mete:orológ,~ai évkönyvek 
s:cokáJsos módjánál". (Időjárás X.-1906-393-395.1.) Rendkívüli megfigye
Léseit az Időjárás című 1apban küJön is közH, a postJán naponta f~ggesz
ti ki ii.dőjáil"ásjelenrtéseilt, eiltőrejeilzéseilt. 

TaJnári pályája kezdetJén önkéntes, később (1901-tő:l) kinevezett, 
majd 1918-ftól igaZJ~ató-múzeumőre voJ.t a SepsisZJentgyörgyi múz~um

nak. A raktárri anyag gyar·apítása és a helyi természe,ti viszonyok alapos 
megi:smerése érdekében gyűjtőutakat . sze:rvez lelkesebb tanulók bevo
ná,sával. Tisztán látta, sz,akmai téren sem a terrnészetrajzi, sem a föld
tailli gyűjtemény nem e1égí:ti ki 1az ligényeket, ugy;an~akilmr a környék 
termésZJeti visZ'orny,ai kutJaiJá:sra vámrak, gazdag a:ny:agot kírnáln:ak. Lász-

. ló Feríe'Ilc kezdetbern inkább földtani-őslénytalfiii gyűjtrésbe kezd, kövü
leroke1t és üledékmintáktat hoz a .múzeumiba. Keze nyomán Árapatak
ról és környékérö[ a híres Retkes-árok fosszilis puhatestű faunája ke
rül I1aktár:friólwkba. "Sepsiszentgyörgyön az Olt mellettJi homokbányák 
és a szemeriai Kolcza:-fé~e ·téglagyár diluvi.ális rétegeit, - írj'a Csutak 
Vilmos - me,lyek most 'lefe}t:és a:att állnak, tö1Jb ízben á'tvizsgál,ta". 
Innen - 1a lelltári bejegyzéseik szerilnt - jégkorsz;aki mammut, oroszlán, 
OITszarvrú, jávomZ'aTIVas és öSil.ó maradványai/t gyűjltötlte, megvetve mú
zeumunkban a negyedkorl ősemlrős 1kövülertgyűjtemény taiLapjait. Diák
jai]Nal növényeket, rovarokat gyűjtet és a prepaffi,lás, r,aktározás-táro
lás klényes, cseppet sem látványos és könnyű munk:ájá1t végzi. 1903-tól 
külön "Földrajzi és természet11ajzi gyanapodásti jegyzőkönyvbe" vezeti 
a gyüjt:ö'tt vagy ajándékként beérkezett tárgyaktat; e jegyzékben 1904-
töl szerepelniek László Ferenc által gyűjtött tá~rgybejegyzések. :E:rdemes 
megjegyeznünk, hogy amíg a tei1mésze1trajzli ,tár 1891-ben mindössze 
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2 13,0 tárgyat tartott nyilván, 1929-ben ezek száma 13 500 fölé .emelke
d.ertt. Az ugrás-szerü gyarapodás kétség kívű:l. László Ferenc mázeológus 
érdeme. 

Lálszló Ferenc sokat válllaJt magá~a, s példás szorgalomrnal, szak-
. mai boosvággyal és tudással eLeget is tett e megbiLJactásoknak. Szemé
lyében a múzeum természetrajzi tára, és a Kollégiu~ szertára olyan 
szakembert kapott, a\lci jel€ntős 'lépéssel vitte előbbre annak ügyét, ma
gas swtre .emelV€ Ug)'lanakkor a természettu~ományok oktatását, a 
tudománynépszerüsíoost. 

FORRASOK 

l. Adato.k a fűzek s121övettalnáhaz. Kolozsvár, 1896. 

2. A növény,ek wld 1ev·eileinek s:növettanáról $imló,g.ia!i alapon. ('11aiQJárd ~foglaló ér-
te~e2lés). Sepsds~entgyörgy. Ko'Ll. ErrtesiJt.ő 1895-99. 36-63 oki. 

3. s.ePsiisz·elllltg)'lörgyi Múrzeum E:rtesHóje. 1902. 
4. A SepsrisZiellifgyörgyli M00eum her.endezve, Székeily Nép 1923.IV.lj26. 
5. A Sepsis:rentgyör.gyd KollJégium ErtesliWje 1900--1926. Sepsdszenjlgyör.gy. 

6. ldojáráls Sepsiszentgyörgyön (l.dtőjárási tálbláZJStok) (Polgármes.ter:i jel<entés 1901-
1911 évi füzeteilbetn) Sepsi~entgyfugy. 

7. Héjas Endr:e: Sepstls2eDJtgy·örgy időjárnsának ismertetése: Időjárás, X.l906, 393-
395 ·old. Buda.Peslt. 

B. A Seps~~entgyörgyd Mrúzeum Földrajzi és természetraj~ osztály.ának gyléllrapodási 
jegyzé~e (1900-1949). 

9. Emlé~önyv a SepSiiszenbgyörg)'li Múzeum 50 éves jubileumára, K-vár, Seps:iszent
gy.örgy 1929. 

10. Kovács S.: Lás21l.ó Fer·enc mútJeumőr és meteorológus (M~g)'lei Tük!ör Sepsiszent-
györgy 1972. IV. 16). 

ll. Debreczy Sáiildor: Adalékok a s·epsi!Szentgyör~i lll éves körepis~la oktató-nev.elő 

munkájánalk rtörténetéhez. Gyö~erek 1970-7.1. Sepsiszentgyöngy. 

12. László AtJtila: Száz év.e szül-etett László F~renc. A Hét 33/1973, Bukarest. 

170 . 



DATE PRIVIND VIATA ŞI ACnVI'T ATEA ŞTIINJIFICA 

A LUI LA$110 FERENC IN. ANII 1923 ·1925 

Corespondenţa cu V. Gordon Chil de. 

Colaborarea ctu Vasile Pârvan 

A. LASZLO 

Arhiva Muzeului din Sf. Gheorghe păstrează, pe lîngă ~Jte docu
niEmte apqrţinînd lui Laszl6 Ferenc, şi un lot de citeva ~ci Q.e scrLsori 
din corespondenţa eminen~j;iqlUJi. :q.T~heo~og, :Dost director-custode .~;~1 acestei 
i)lstituţii, ~orn.emorat a~urn. cu ocaz~p. împlinirii a o sută de ani de la 
naştere. 

Această . corespondenţă, deosebit de va1o:r10asă pentru is-to~ia arheo
logi.ei translHvănene din primul sfert a~ secolului nostru cuprinde, 
printre tcrltele, scrăsorrl. adresate ;lui F. Laszl6 din partea unor savanţi 
bine cunooouţi ai epocii, ca V. Gortlon C h i 1 de, Ham pe 1 J6zsef, 
K o V a c s ·)jstvm, M ar tt o n .LaJjos, M e ~11 i c h Janos, Jaroş~v 

P a rl l i a r d i, P 6 s t a Bela, Ro s k a Marton, Hubert S c h m i d .t, 
Julrus T te u rt s c h, Mliloje V asi c, ş. a.i 

In comunicarea de faţă ne propunem să publlicăm cor:esponden~a 
purtată, în perioada anilor 1923-1925, între F. Laszlo şi savantul engle;?; 
V. G. Ch'iJlJde. In prima parte a rlu:crărili no1as·tre prezentăm raJceas•tă co-
respondenţă, tem'Uil mteg'r1al1 00. scrisorilor, în originOO., frilind cuprinS în 
palrfua a treia (anexă). In a doua pall"te a lucrării urmează cîteva consi-· 
det'laţii pe margti.nea acestui sohdmb de scrisori, îrncercînd să evocăm 

p:rfuoipatlele momente· dm u:Iitimii ani ai vlieţiii lUi F. Las1ll6. Ne vom opri, 
in mod deosebit, asupra legăturilor sale de colaborare, stabi·lite in anii 
postJbel.irci, ou oeT~curile cUJl·turn1e · şi ştiinţil:fice româneştli., în frunte cu 
V!asile Pârnnan. 
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I 

Oorespondenţla, pe care ne-am propus să o publicăm 'aici, este com
pusă din şase scrisori a[e lui V. G. Chiilde, redactate .Ia Londra, la oa~re 
se ,adaugă patru răspunsuri, păstrn,te în copie saru sub fonna unor con
cepte3. Două dlin cel~ şase scriiSori ale lui Ohilde sînt adresate lui V. 
Cs1utatk, în caH11Jatea sa de director al fostului muzeu, rbot Osutak redac
tînd, în urma unei consultări cu Laszl6, şi unul din cele patru răspun-

suri. Aceste scnis'Ori au fost incluse în mod fiDesc în comunicarea noa
stră, eJe ve:f1erindu-se exclusiv la prob[ema rreluării săpăturilor arheolo
gice de la Ariuşd, sub conducerea lui F. Laszlo. Schimbul de scrisori 
între Laszlo şi Childe a fost, după cît se pare, mai bogat: în corespon
denţa păstr:ată se f1ac aluzii şi la al:te sc11isori, necunoscute nouă în mo-
mentul de f:aţă . 

(1) După cît se pare, corespondenţa dintre V. G. Childe şi F. 
Laszl6 a fost iniţi,ată de savantul eng,lez. In prima sa scrisoare (Londra, 
24 X ·1923), redadaltă în hlm:ba germană, Childe semnalează, înainte de 
toalte, expedierea unui e~ a:l articolului său, referi,tor lia r1aporturd.le 

dint:r.e Thessalia şi Europa Centrală, respectiv răsări·teană, în epoca ce
ramicii pietalte4. Menţione1arză că ~a!Vea intenţi1a de a veni pe:r:sonal JJa Sf. 
Gheorghe, ceea oe însă nu i-a reu'Şi•t. Fliind informat de prof. Kozlowskii5 
despre descoperirea unor case de tip megraron l'a Ari;uşd6 şi cunoscînd 
o 'luorarrre mai veahe 'a Jrui !Jaszl6, pubillioată în "Archaeologiai Ertesit0"7, 

neavînd înlSă posibilitatea să oonsulrte s·budiHe ~acestuia 'apărute în "Dol
gozariJoJk"B (revista firind inexi.S'tentă iLa Londra), Cihilde . îşi exprimă do
rinţa să cunoască rezulrtla:tele săpă~turi1or ma1i no'i ,atle lui Laszl6. Are 
nevro[e de 'aoesrbe infor~maţii, continuă Ohilde, întrudt pregăteşte o lu
crare mai amplă asupra ceramicii pictate, şi în special asupra vaselor 
de ·l:a Şipeniţ, pe ca:re le-:a studiat l1a V:iena9. Il roagă pe Lasz:l6 să-i 

trimeată din lucrările sale despre Ariuşd, oferind, în schimb, o carte 
enJg[lezească saru fr,anceză, de cwe Laszl6 :ar avea nevoie. 

Aflind de descoperir,~a, la Ariuşd, a unui topor de aramă10, Childe 
întreabă, dacă e·S:te de tip "unguresc" (aici urmează în text desenul 
schematic al unui topor cu două tăişuri şi cu braţe în cruce; (fig. 1/1), 
tnformîtndu-1 apoi pe Laszl6 că asemenea top01are ~au fost de·scoperite 
recent în CI'Ieta, ~e,le mai vechi fiind datbate în Minoicul Timpuriu Il a, 
adică înlalinte de 2400 î.e.n. 

172 



(2) Nu ounoaşrtem răspunsul lui Lasz16 la scrisoarea de mai sus. 

Din corespondenţa ullbenioară rei:ese î111Să, pe de o pfl['te, că Laszl6 i-a 

trimis lui Childe atît extrasele cerute cît şi unele informaţii şi desene, 
ia.Jr pe de altă parte, că Ch!i,lde i-a trimi,s lui D:lszl6 lucrarea sa despre 

Şipeniţ, apărută între timp, probabil însoţită şi de o scrisoare. 
In a doua sa scrisoare, redactată în limba engleză (Londra, 30. 

VI 1924) Childe îl informează pe Laszlo că va publica în curînd o carte 
despre dJVi~izaţiile neol'iltice a1e Europei11• Pentru 1a-şi îmbunătăţii lucra-

rea, Chillle cere o serie de [n:fiormlaţii suplimentare cu privire la desco

pelririle de la Ariuşd: în oe slt~at apar pim.iladere[e (fig. 1/2), oare amin

tesc ·de peceţile cretane; dacă s-au descoperit măciuci de piatră (fig. 

1/ 3-4), statuete de piatră (ca la Turdaş) şi brăţări din scoica Spondy
lus (ca în Bulgaria sau Vinca etc.); dacă Laszlo consideră că arama 
apar1e numai în stratul superior? Chlilde ·se miră că l1a Ariuşd nu ~-au 

descoperit obiecte de ~aur. In 'Dhes1s·aJia, pe a~cropo1a de la Sesklo, Tsoun-" 

tas a descoperit un mic pandantiv de aJUr - oontlinuă OhiJde, 'a[}Jexînd 

şi un mic desen schematic al piesei (fig. 1/5) - împreună cu vase foarte 
asemănătoare <cu cele de l1a .Airiuşd12. Şi la Sesklo s-au descoperit to-

poare de pilatră, fixabe în mîner prin coarne de cerb (fig. 1/6-7), ca la 

Ariuşd 13. In încheie:r:e, Chri.lde îşi exprimă speranţa că I.JfusZil6 a primi·t 
extt-asul s·tudiu.J.ui său 'despre Şipeniţ14 şi că i-a plăcut lucrarea. Atr~age 
atenţia că Ariuşdul ar trebui comparat cît mai curînd cu Cucuteni I 
Stau cu Tripo,~ie A. 

(3) La întrebările lui Childe, Laszl6 răspunde deosebit de amă
nunţit (15-21 vn 192415). Pen.rtru piese!le în d'iSICUţie el indică numărul de 
inventar şi · literatura, anexînd chiar desene şi fotografii, în special 
pentru obi~erctJele 1inedi•te sau neilusrtmte în publicaţiile sa\le anteri·oare. 
InJformaţi'He sînt gru.partJe pe categorii de descoperiri. 

In •Ce priveşte pintaderele, la Ariuşd s-au descoperit în total cinci 
exemp1afle, .toate prr01venind dlin stratul d.nferior (VII)16. De la Ol1teni 
provin, de asemenea, cinci pintadere, la oare se mai adaugă încă o 
piel',ă, desooperită .la Reai 17• Măciuci de piatră şi figurine .de piatră nu 
s..,au descoperlt, nJiai Q,a Ariuşd, nici în celelal!te staţiuni cu ceramică 
pidată din wle:a Oltului. De asemenea, nu au fost descoperite brăţări 
de sootică. S-'au descoperit, în schimb, în "depozitul" de obiecte de po
doabă din stratul IV18, 35 c;le plăcuţe din scoică, lungi de 3-6 cm şi 
late de 1 om, găuri:te la cele două oapete. Probabil sînt părţile compo-

nente ale unei podoabe pectorale, fiind înşiruite sau cusute. 
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Nmnărul obieutelor de a:mtnă, descoperite ~a Ariuşd, s-au înmul
ţit simţfiltor în •CUl'ISU:l săpă1looil.or din anii 1911-1912-1913. La·sz·l6 pre
zintă lJistJa Jor comp~e.tă: 1. sîrmă plată, L=4 om, stratul VII; 2. sîrmă 
cilindrică îndoită, două exemplare, stratul VI; 3. sulă, L=9,5 cm, 
g=6 mm, stratul VH; 4. sulă, s·tratllll IV; 5. lamă de cuţit (?), stratul 
IV; 6. in "depozi,tul" de obie-cte de podoabă, pe lîngă pedele de eli-ferite 
mărimi şi cele şase sţ>iratl.e, apare şi o plăcuţă înfăşurată cihlndr:ic; 7. 

verigă dlin sîrmă cilindrică, · g=1 mm, d=2,8 cm, stratul II; 8. două frag
mente ale unei pl~·ci cu srupMfaţa tronconică, d=l3,5 cm, str,a;tul II; 
9. pLacă in formă de frunză de salcie (pumhal ?), L=190,. 1=38, 
g=3 mm, s•trratul Ii; 10. g.Pf.fille, două exemplare, d=7,5 şi 8 cm, spi
ralate de 7,75, respectirv de 8 orl, stnart:Jul I; 11. topor ou două tăişuri şi 

cu braţe în cruce "aJ cărui desen - scrie Lasm6 - vi l-am trimis data 
trecută" (stro:tul I). Din toate acestea reiese, adaugă Laszl6, că numărul 
obiectelor de aramă creşte în straturile superioare, piesele de cupru fiind 
însă prezente încă din stl'latrul cel mai trimpuri.u19. 

Lista lui Laszll6 continuă cu obiectele de arur, descoperite la 
Ariuşd. Incă în rursul săpăturrllor din anu~ 1910, în "depozitul" de 
obiecte de podOOJbă, s-a descoperit o spirală de aur, form.:altă dintr-o 
pl1acă lată de 3 mm, sprnalată de ainai ori, cu amîndouă capetele ascu
ţi•te (d=8 :rh.m, g=2,15 gt). Publicarea acestei piese de aJUr, înainte de 
încheierea săpătturHor, riu ar fi fost recomandată, în interesul siguran
ţei a'JşezătiJî20. Iri cur8ul săpături1or din 1911, in s:tratul VII, s-a desco
perit încă un obiect de aur: o verigă, confecţionată dintr-o sîvină cilin
drică (L=66 mm, g=0,5 mm), ascuţită ra cele două capete21. 

I·i:i ce pftiveşte coarn.e.ie de ~rb perforate, numE:ii un singur exem- · 
plat, provenit de la Ol•tehi, ·avea fixat, îh capătul său inferior, o pană 
de piatră ascuţită, cu trei 1afuri22. Laszl6 mai remarcă un obiect di,il 
corn de cerb, ~ ave1a tăJişuJ peil'pendicular faţă de axul gaur~i de în
mănuşare, forma sa corespunzînd 1a:s·tfel ceiei de sapă.23 

După aoesrte inf·ormaţi[ detaliate, LaszJ6 menţionează că a avut 
prH~juJ, incă · în ahul 1913, cu ocazia une1 călătorii de s-tudiu, să exa
minle~ m'a•beria~lul de la Cuouteni, aflat la Berlin, precum şi descoperi
rile de la Şipefiliţ, păstralte la Viena24. !şi ex~imă speranţa că desenele 
şi ~ndteJ.e făcu·te cu acest prilej vor putea f1i v,alorificafu la studiul com
parativ al desoop~rn·riior2s. 11 raagă pe Childe să-l inforrrieze, dacă 
Huibert Schmidlt a reuşit între tim~p să publice în mod detaliiat desco
peririle de la Cuou~ni. Las7îl6 îşi eJCprimă regretul că nu le-a putut stu
dia la faţa. lbcului descoperirile din Rusia, acestea fiirtdu~i cunoscute 
num1ai dm 11i~atura ck! speoialltate26. In incheiere, :Laszl6' îi multumeşte: 
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lui Childe pentru lucrarea despre Şipeniţ27, rugîndu-1 să-i trimeată, 'şi 
în continuare, publ'iloaţii[e ce a1par în legătură ou cer.amka pictată nro-
litică. 

(4) Childe răspunde neîntirziat : următoarea sa scrisoare, redac
tată în limba engleză, este datată la 6 VIU '1924, din Londra. Mulţu-
meşte penJtru ilnrfonnaţiHe amănunţite, pri!mirte de l:a Lâszl6. Cu toalte 
aoe<s,tea, ronJtiooă Oh'Hde, el nu va putea ofer1i, în oart.ela sa, o rrmagine 
oompletă crespre rezU'ltaitele ce:I'Icetări[or lui Laszlo28, aceS'tea fiind mai 
puţin cunoscute în Marea Britanie, deoarece revista ;,Dalgozatok"29 este 
destul de :nară în această ţară. Totuşi, 1adaugă Childe, dînd o înaltă-

apreciere opere[ lui illszl6, "rezultate1e Dumne.aiVoastră sînt cele mai 
importante pe care ie avem din întreaga siferă a cel'lami'Cii picJtate, cac1 
- în afalră de Hubert Schmi<:lrt - stnteţU singurul om, care aţi dezvelit 
o aşezalîe, m'eltodic ş1 ştiinţi,flic"30. 

Sav-a.ntu[ eng1lez este de părere că obiectele de aur, descoperi1te 
de Laszl6, pot fi legate de pandantivul de la Sesklo care, la rtndul lui, 
prOVIine dlintr-un complex cu o ceramică (de stiil Dimini), asemănatoare 
cu Viasele d:e [a A:rtuşd31. Chiide îşi exprimă speranţa că nu va peric1irta 
cu nimic siguranţa 1aşezării, amintind în cartea sa obieetele de 1aur, des
coperite la Ar1iuşd. Dacă Laszl6 'ar fi totuŞii de a1tă părere, va renunţa, 
fireşte, să l·e menţioneze. 

Este ciudat, continuă Childe, că pintadereLe apar numai în stra
tul iruferior32. S-ar părea, ca 'Şi cum Ariuşd I :ar fi început numai în 
aproximativ aceeaşi vreme ca Lengyel şi ca .. cerallllioa similară din Mo-

. ra'Via, deoaooee Pa1l!iardi33 semnalează de la BoskoV!Stejn34 o pintaderă, 

descoperită împreună ou Vlalsele picta·te35. Insă, aşa cum s-a arătat şi în 
"Dimini CU!~ture", stilul de pictură moravi1an-Lerrgyel aparţine ThessallJi
anului TII, în timp ce stilul ariuşdean co.respunde Thessaiianului H36• 

OhJilde îl in.formează :apoi pe Laszl6 că H. Schmitdt nu a publ-icat 
încă rerultate·Ie sălpăturilor de la Cucuteni şi M'Onteoru, deoarece, după 
cum Î-18' mărturisit însuşi Sohmidt, :ar~heologul german nu a reuşit să· 

găJs~aJScă o ediltrură37. La sfîrş'irtul scrisorili Chi.lde se întreaJbă, care ddn:tre
ce're două aşezări, CUCU!t:.er)i I sau Ariuşd, este ttllali veche. lneereînd apoi 
să-şi: răs1pl!l!Ildă· La această întooba_re,. savarnltruil englez îşi e'C:primă pă

ret"ea că, pe baZJa :&ta~tuetelot, cele două aşezări pot fi considerate parţial 
contem.poran~ea&. 

(5) In răspunsul său, Lâs~l6 î[ âtl.ttotizează cu armabilimte pe 
Ohiilde să :folrosească, . în luct'1area sa, întreg mratterialul p>e- care i- l-a pus 
l·a d!ispoziţlie pînă aoum, inclJus:iJv piesele de aur. Cele două Lucrări ale 

175 



lui Chi'lde - continuă LaisZilo -, ·pe care autorul i le-:a trimis, vor fi 
reoenLJate în curînd pe :pagini:le revistreti. "Convorbiri literare" din Bucu
reşti39. Laszlo menţionează apoi că a aflat de la Vasile ·Pârvan40 desco
perirea, lîngă Focşani, a llillei noi aşezări cu ceramică pictată, in care 
săpăturile vor fi începute în CUI'!înd41. In ulrtimele rîndu:rti ale scr~sorii, 

Laszlo îi mulţumeşte lui Childe, şi în numele său personal, pentru de
mersuriilie făcute de arheoflogul e:n•glez în vedere1a reluăi'ili săpăturilor 
arheologice de la Ariuşd42_ 

Conceptul păstrat este lipsit de dată dar, avînd în vedere referi
rea La intervenţiile lui ChHde şi, pt1obabil, la o întîlnire ou Vasi1e Pârv;an, 

se poate considera că această scrisoare a :fost redaiCtată după primirea 
scrisorii lui OhHde din 20 IX 1924, adresată direcţiunii MuzeuluJi din 
Sf. Gheorghe, vespectirv, după vizi1Ja luli V. Pârvan la Sf. Gheorghe din 
1 X 192443. Nu este exclus, fireşte, că Childe l-a iinf:ormat între timp 
şi pe L•âlszl6 persoml de:spre intenţia de a subvrenţiona · săpă•turiJe de 
la Ariuşd, această scrisoare nefiind însă păstrată. 

(6) In scrisoarea sa din 20 IX 1924, adr:esa,tă lui V. Csutak, d~

rectorul Muzeului din Sf. Gheorghe, Childe se interesează de "săpăturile 
de la Ariuşd, conduse cu 1atîta ingeniozitate şi perseverenţă de către 

dr. Laszlo" şi care, după cum este el informat, iru fost într~erupte din 
lipsă de fonduri. Childe întreabă că, dacă un muzeu din Anglia ar 
oferi fondurile neoesare, Muzeul cliin Sf. Gheorghe şi dr. Laszlo ar fi 
oare dispus 1să reia săpă:turile, în aceleaşi' condiţili, ca şi în oazul unei 
colaborări din tre~ut44, adică împărţind în mod e1gal malteJI"ialut desco
perit. Aru\torizat de directorul MuzeulUii de Arheologie şi Etnologie a:l 
Uni:versHăţi din Cambridge, el comunică chiar că .aoeaS'tă instituţie este 
de!ja d~spus să ofere 60 de lire sterline în sprijirnul săpătur1lor de la 
Ariuşd, în schimbul împărţirii drepte· şi egarle a materialului, in special 
a vaselor, sta:tuetelor şi pintaderelor. A~ceasta nu ar diminua cu nimic 
valoarea colecţiei Muzeului din Sf. Gheorghe continuă Childe -
căoi, după propria sa experienţă priiVitoare la aşezările cu ceramică 
plidată, în aceste staţiuni ies la !i.vea.lă numeroase pie•se similare, care 
oferă o imagine completă asupra tipurilor de obiecte descoperirt:e. 
Aceasta ou atît mai mull.t, cu cît Mru.wul din Oambriidge axe nevoie de 
piese tiptce şi nu de excepţii. Pe de altă parte, Childe se întreabă, dacă 
legHe din Românlia permit scoaterea din ţară a materiarlelor; . dacă direc
ţiunea Muzeului din Sf. Gheorghe este de acord cu ·aoeas1tă propunere 
şi dacă dr. Laszlo este dispus să-şi reia munoa pe baza unei' asemenea 
înţelegeri ? 
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(7) Conceptul răspunsului, semnat de V. Csutak, poartă data de 
21 X 192445. Csutak îi comunică lui Ohilde, pe baza discuţiilor purtate 
cu L~ă:sZJ16, că altîlt direcţi1rmea muzeilrl.IUi cîlt şi F. Lâs:i'Jl6 eSte dispus să 
.reila săpăturile de la Ariuşd, ,.,atît de importante pentru ştiinţă". Timpul 
fiind deja înaintat, lucrările ar putea fi în cepute însă abia în vara anului 
1925. Pînă atunci se vor face demersurile necesare pentru obţineTeA au-

. torizaţiei de săpătură. Muzeul din Sf. Gheorghe nu are însă posibili
tatea să obţină permisiunea pentru scoaterea din ţară ~a pieselor arheo
logice, ce i-ar rev1eni părţii EIDg1eze. A1C~easta ar !trebui obţinută de către 
Univemitatea din Camibrldge, prin in,termediul Minisrteru1ui de Externe 
al AngUei, la Ministerul Cultelor şi Artelor din RomânJia, ca!'le, probabil, 
nu ar refuza să acorde acea~tă permisiune46. Mulţumind pentru interesul 
şi spri'jinul :acordaJt, CsutaJk cere ca suma oferirtă să . fie livrată în primă
vara anului următor. 

(8) Răspunsul l'Uii V. Csutak ajunge probabil cu m:are întîrziere 
la Childe, căci arheologul englez, temîndu-se că scrisoarea sa anterioară 
nu a ajuns l1a destinaţie, la 21 XI 1924 scrie din nou direcţiunii Muzeu
lud din Sf. Gheonghe. In ~această scrisoare se repetă oferta din partea 
d-l'llli Loulis CLare, curator al Muzeului UniiVersttăţii din Cambridge, de 
a 'Sprijini cu 60 de lire sterline reluarea săpăturilor de l~a Ariuşd, în 
aceleaşi condiţii, în care s-a colaborat în trecut cu Muzeul Naţional din 
Budapesta. Şi în această scrisoare, Childe are cele mai frumoase cuvinte 
despre săpăturti:le !lui Laszl6 de :la Ariuşd, "eXJecutate . în mod strălucit", 
adăugînd că "se înţelege de la sin~e că doar dr. Laszl6 poate să re!ia 
săipăturHe" . 

(9) Ultima scrisoa1re a lui Ohilde, cunosOUJtă în momentul de faţă, 
adresată l'Uii F. Laszl6, poartă data de 1 XII 1924. Chi1de mulţumeşte 
penti'IU permisiunea de a reproduoe ilustraţH.1le primite şi de a ;faoe refe
riri la descoper'irill'e inedite ,ale lui Laszl6. Menţionează că ii va expedia 
în curînd extrasul unei lucrări mai mici, privitoare la un vas de aur 
din Grecia, ·arflată sUJb · tilpar46a. In încheiere Childe îşi exprJ.mă satis-
facţia pen,tru faptul că a reuşit să i,nterJVină pentru ca La~szl6 să-şi poată 

C'Oil!tinUJa ooroetămle şi, de asemell1efa, că La!szl6 este dispus să reia să
păturile de la Ariuşd, în condiţiile propus~e. 

(10) Ultimă piesă ounoscută, deocamdartă, din corespondenţa cu 
care ne ocupăm, es1te scrisoarea lui ·F. Laszlo, adresată b.I!i V. Gordon 
Childe, din 1 V 1925. La,szl6 îl informează pe Childe că a pdmit, încă 
în uanuarrl.e, lucrarea despre vasul de aur de tip hel1adic timpuriu. La 
rîndul să1u, şi el i-a trJ.mis luli. Childe, în săptăm<inile trecute, numărul 
din noiembrie 19'24 all revistei "Convorbiri Literare", în oare a r&.enzat 
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cele 'două studii alle lui Chillde, despTe Dimini şi Şipeniţ47. În acelaşi 
timp, i-a trimis şi artkol:ul său, apărut în "Szekely Nep"48, despre cul
tura oeramicii pictate neoli:tke. F. Laszl6 mărturiseşte că aşteaptă eu 
mult interes aparivia cărţii lui Childe cu privire la culturile neolitice ale 
Europei49, pe' care ar putea să o utiLizeze în lrucraroo sa, care urmează 

'· 
să apară în curînd la Tiibingen, in seria "Veroffen tliohung . des U rge-
schichtlichen Forschungsin:stituts"50, în aceeaşi .formă, în care a apărut 

nu de mult CaTtea !lui Hans Reinerth, "Die Chronologie der ji1ngeren 
Steinzeit"s1. In încheiere Laszlo mai menţionează că a reuşit să reconsti
tuJie mode~ul aasei "L 1" de lia Ariuşd şi că îi va trimărte liui Chil de două 
fotografii ale acestei machete, încă ina~nte de a o publica52. 

II 

Prin ce:rcetă:rlile începute aproape simultan, în ultimele decenii 
ale secolrului rtre:cut, în TransiliVania, Moldova şi Ucrairna, şi continuate 
pînă în zilele noastre, s-a conturat din ce în ce mai olar imaginea unei 
strălucite cultuni neol!itice cu ceramică piatată, răspîndită pe un spaţiu 
imens, din bazinul superior al Oltului şi Mureşului pînă în valea Ni
prului: marele complex ctlltural Ariuşd-Oucu:teni-TripolJe53. 

Cunoaşterea grupei vestice a acestui mare complex: cultura Ar!i.uşd 
este strîns lega,tă de cercetările arheologice întreprinse de Laszl6 Ferenc, 
în primul sfert al secolului nos,tru54. El a identificat aproape 30 de aşe
zări ale acestei culturi, dintre care u nele au fost cercetate şi prin son
daje şi săpă·turi, de proporţli.i mai mici sau mai mani (Ariuşd, Olteni, 
Sf. Gheorghe, Ilieni, Reci). Cele mai însemnate sînt desigur săpăturile 
sale metodice · de la Ariuşd, începute, după repe·tate amînări, din lipsă 
de fonduri, în anul 190755. Aplicînd pnintre primii metoda dezvelirii unor 

suprafeţe mai mari, Lăszl6 nu numai că a pr.ecizat nlivelurile de locuire 
succesive ale aşeză1:ii, dar a reuşit să descopere locuinţe întregi cu ane
xele lor (vetre, cuptoare, gropi etc.), a stabilit sistemul · de fortificaţie al 
staţiunâ.i, scofmd }a iveală, în acelaşi timp, şi un bogat şi vari1at materi1al 
arheologic. ",Graţie · cercetăr-ilor şi înainte· de ·toate a săpăturilor· lui 
Laszlo, mai întîi chiar la Sf. Gheorghe, apoi la Olteni şi, în sfîrşit, la 
Ariuşd - scria Pârvan -,.Muzeul din Sf. Gheorghe a devenit unul din 
c;entrele ce-Le mai limportante <ale aotivităţii, arheologi~ dip. Transilvania 
şi un depozit de pl'lim ordin de materiale privind ci:v;ilizaţţile preistorice 
ale Daciei. Ceramka piotată eneolitkă, de 'tip Mo[dav, este ilustrat ~cum 
într-o manieră ex10epţională şi aproape de neaşteptat, prin descoperirile 
numeroase ale lui I.Jăszl6, peste :tot în judeţuJ nostru, dar în primul rînd 
La . Aritişd,' a~lierul ce~am:ic cel mai .bOgat şi cel mai cam~ristid d!in 
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~ntreaga regiune"56. La toate acestea trebuie adăugată şi publicarea 
exemplară a descoperirilor, cu descrieri precise şi interpretări chibzuite, 
cu ilus~traţ:ii abundente (printre care şi multe fotognafii!), cu largi rezu
mate în limba franceză. F. Laszl6 a devenit astfel, pe bună dreptate, un 
aliheolog de renume european, iar Muzeul din Sf. Gheorghe ajungînd 
po:ses:orul uneia din cele mai bogate cole~ţii neolitice aJe vremii de pe 
continent. Incă în 1914 Laszl6 putea să menţioneze, într-una din lucrări,le 

sal,e, că săpăturile de la Ar.iuşd au fost vizitate, respectiv, materialul a 
fost studiat în muzeu, în afară de arheologii din Ungaria de atunci (ca 
L Kovaos, L. Marton, B. Posta, M. Roska, G. Teglas} şi de unii specia
lişti strălim.i, ca Walter Bremer, Gustarv Kossinna, J aroslav Palliardi, Hu
berrt: Schmidt57. Această listă va fi completată, în anii postbelici, cu nume 
noi, printre oare şi V. Gordon Childe şi Vasile Pâl'Vla:n. 

Săpăturile de la Ariuşd au fost continuate pînă în anul 191358. 
Iri acelaşi an toate colecţiile au fost mutate în noua - actuala - clă
dire a muzeului, construită de · renumitul arhitect şi scriitor K6s Ka-

' roJy59_ In noi,le condiţii, restaurarea, conservarea şi clasificarea descope
ririlor a progresat în mod sensibi160, devenind posibHă prelucrarea şti in
ţifică întregului material, în vederea publicării monografice a rezul
t>a,beJor săpături-lo:r61. 

Dar, odată cu izbucnirea primului război mondial, săpăturile lui 
Laszl6 şi în genertal raoti vi,ta,tea ştiinţifică a muzeului vor fii între rupte 
pentru o lungă perioadă. Din 1916, clădirea muzeului V'a se!rvi drept 
spital militar, iar apoi fiiind închisă, împreună cu colecţii:e, pînă în pri
măvara anului 192062. In situaţia grea de după primul război mond!ial, 
nu numai reiluarea săpă<burilor îi părea lui Lalszl6 de nerealizat, dar -
din 'litpsa unei revliste de specialita,te -- ohiarr şi continuarea pUJblicărlii, 

în condiţii corespunzăi:IO:a!re, a desooperirilor din campaniile · anterioare . . 

Ajuns la depLină ma'turi'tarte ştiinţirrică şi de-a dreptul pasionat de 
cercetările sale, F. Lâszl6 esrte nev,oit să-şi vadă planurile ştiinţifice din 
ce î:n oe mai greu de realizat. La toate acestea se adaugă şi boMa sa, 
agravată mali ales în cursul ultimilor trei nni ai vieţii saile. Va părăsi 
foarte rar incint'a muzeului, aici venind şi elevii săi de la Colegiul Sf. 
Gheorghe, pentru a'"!i ·asculta lecţiile63. Corespondenţa cu V. Gordon 
Childe, ca şi colaborarea ştiinţifică cu Vasile Pârvan, va lua naştere în 
aoe~tă ultimă perioadă a sourteli vi,eţi a ;lui Laszl6 Ferenc . 

.. 
Originar din Australia, V. Gordon Childe (1892-1957)64, după 

absolv,irea univ,er:sităţii din Sidney se înscrie, în anul 1914, la Qeen's 
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College din Oxford, pentru a-şi contfinua studiile în f]lologie cltaJSică, 
obţinînd doctoratul în 1916. După ~ncheierea studiilor l:a Oxford, Childe 
se in1toarce pentru o scufltă pe:rli:oadă în Aus·tralia. Consiiliul universităţii 
din Sidney, "acu:c]ndu-1" oa adept al marxismului, îi refuză numirea Ia 
aoeaiStă und:v.ersitate. Childe devine :astfel secretarul particular al preşe
dintelui }albur,ist ,al consiliu}uli de minliŞitri din regiunea Qeensland. Din 
anii '20 el se va oonSiaJCI'Ia exclusiv arheo'logti.ei. Se s1labHeşte în Angl'ia, 
fa,ce că'lătorii de strudili în Europa centrală şi de sud-est. După cum măr
turiseşte în prima 1sa scrisoare, adres1ată lui F. L'cis2ll6 (24 X 1923), Childe 
avea intenţi1a de a vizita si Trtanslilvania, ·ceea oe îi va reusi însă abia 

' ' . 
peste cîţiw ani. Acum apar şi primele lucrări ştiinţifice ale lu~ Childe, 
dedicate preistoriei europene, şi în special, perioadei neolitice din estul 
şi sud-es'tJUl continentuh.Li noSitru. Tot în aceşti · ani pregăt·eşte prima sa 
operă de mari proporţii, "'Dhe Dawn of European Civilisation"65, lucrare, 
oare îi vta s/iltua printt:rre frun1taŞiii ştiinţlei p:rre:istoi'Ii~oe mondi1ale. Din anu'l 
1925 Ohiilde dev.ine bibli:O'tec:ar ra1l Institutului Reg1ail de Antropologie, pu-

blid[l)d, în curînd, a doua sa lucrare de sin1teză, "The ArYJallls. A Study 
of Indo-Eurapea:n Odg1i.n:s"66. In urma apariţiei acestei cărţi Childe v;a 
ocupa, în vîrs•tă de numai 35 de 'ani, catedra de arheologie preistorică 
a Un:ir\nersi1tăţii din EdJi[ljburgrh, unde VJa lucna, fără înJtrerupere, timp de 
două decenii (1927-1946). 

Interesul manifes·tat de OhOde pentru acthlli,Uaitea lui F. Laszl6 
se explică prin preocupările arheologţJ.lui englez, concentrate, în această 
periloadă, aJsupra epocii neolirt:i:ce, şi mai ales asupra culturilor cu cera-
mică pictată din Europa est-centrală, răsăniiteană şi de rsud-eSit, asupra 
relaţiilor dintre lumea egeeană şi spaţ;iul nond-baJoank67. Acest inberes . 

eSite cu !altît mai explidab.Ll, cu oît - după însăşi mărlturisirea lui Chi1de6! 
-, pe lîngă Hube:rrt Sohmidlt, l.Jaszl6 a fost silngurul arheolog, oare a efec
tualt săpături metodiice şi ştiinţifice într-o aşezare cu oer,amică pictată. 

Dar, dacă H. Sahmidt s-a p:r1eocupat în primul rind de pro,Weme de stra-

tigra!Lie şi de ervoluţia tStilisti,că a oeram[1aii - oonduZJiile sa1e fiind, în 
cea mai mare parte, pe'flfedt valiabile şi astăzi69 -, Laszl6, fără _,a neglija 
aceste domenii, prin dezvelirea unor suprafeţe mai marii, descoperind 

comiplexe tntreg[ de locuinţe, a urmărit în primul dnd reconstituirea 
modului de viaţă al creatorilor civilizaţiei ceramicii pictate. Acest fel 
ele a privi misiunea cercetărilor arheologice este foarte apropiată de con
cepţia luâ. Childe, predominată de punctul de vedere isto:rUc în interpre
tarea datelor arheologice. 
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Ohilde so1idtă lui Laszl6 extrase şi un:elre informaţii mai întîi în 
cursul redactănii studiului său desp:rre aşeza::rrea neoJ~1tică de rla Şipeniţ 

- prtima prezentare stiinţi:fică, în ansamblu, a descoperirilor din această 
s;taţiiune cu cerramică, pictartă, în cea mai mare de tip Cu~teni B, din 
Bucovina7o. După aceea, pregătindu-şi pr,ima sinteză asupra preistoriei 
europene ("The Dawn of European Civilisation"), Childe va cere noi in
fOimaţii. Prme numell."oase î!Illbrebă,ri, la oare F. Laszl6 răspunde deO'sebi:t 
de 'amălllrmţitt, rauoori~îndu;..l pe Chi1rle să utilizeze în [ucrrarea sa in
formaţiile primite. Răspunsul lui Las21l6 - însoţit de desene, fobogrraHi, 
indicaţii bibliografice e11c. - este deosebirt de preţios, conţ~nrînd multe 
datte in;edite, unele rămînînd nepublioate chiar pînă în zilele noast:rre. 
Sînt înşirate, de pildă, eeile 11 pintadere, desooperi1te în ·trei aşezăT!i ou 
oeramică pictată din sud-estul Transil:vanliei (Ariuşd, Olteni, Reci)11. 
Liuszl6 dă şi o listă compJetă a obiedtelor de arlamă, descoperite. la 

Ariuşd, cuprinzînd 19 piese (3 sîrm~, 1 veriga, 8 spirale, 2 plăci, 2 
sule, 1 lamă de cuţit şi 1 lamă de pumnal, precum şi un topor cu două 
tăişuri, cu braţe în cruoe), la oare se mai arc1augă şi un număr mai mare 
de perle de aramă. Aşa cum remwcă însuşi L,aszl6, obiectele de aramă, 
care apar încă din stra!tul inferior (VII), rse înmulţesc în nivelurile ur
mătoare, cele mai numeroase fliind descoperli:tJe în stratul IV72. Este 
semnificativ penlbru metodele de cercetare înaintate :ale luJi Lasz16 că 

încă din anul 1913 s-a efectuat şi analiza chimică a obiectelor de aramă, 
descope:ri1te la Ariuşd73. Aurul apare, de asemenea, încă din primul strat 
al aşezării. Obie:cteJle de aur, descoperite la Ariuşd (şi care nu sînt con
fecţionate din aur transilvănean74, fiind probabil, piese de import), sint 
pen:t11u prima dată menţionate în această sorisoare75. Aşa cum specifkă 

Laszl6, publi<carea lor, înainte de încheierea sărpăturilor, ,ar fi pericli1Jat 
siguranţa aşezării. Reiese, ded, şi de aici, că F . Laszl6 nu a renunţat, 
nici în i924, dupa un deceniu de întrerupere a săpăturilor, l'a planul său 
de ra dem eli integral aşezarea de la Ariuşd. Se obs,ervii, pe de altă parrte, 
preaaruţi1a l'Uii Lasz:l6, team1a s1a de "căutătorii de comori", oare, ·aflînd 
de eXistenţa obiectelor de aur, ar fi putut di:struge aşezarea, a•şa cum 
au provocat, de fapt, serioase deranjamente, încă înaintbe de începere 
a săpăturilor sistematice76. 

în aoeastă corespondenţă se discută şi cîteva probleme d:e o în-
semnătate mai gene•rail.ă, cum ,ar fi: valoarea (sau, mai precis, l:ipsa de v,a-
1oare) cronologică a p~nibarlere1or 77; raportul dJntre descoperirile de la 
A:Muşd, Cucuteni şi TripoJie7B; legăturile dintre descoperinile de tip 
Ariuşd şi ail.te culturi (Diminri., Lengyel, ooram~ca pictată morravăf9, ra
portarea neoliltioului oonltrel şi e:st-european la cronologia relativă şi 
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absolută a spaţiului egeean80• Acestea sînt printre primele încercări de a 
încadra descoperirile de la Ariuşd, pe d~ o parte în complexul Ariuşd

Cucu~eni-Tripolie, ilall" pe de altă parte, în contextul mai larg a1l civiLi
zaţiilor neolitice din Europa centrală, răsăritean.ă şi de sud-est. 

Aflăm că, în vederea preluc:rărH mat.erialului de la Ariusd si a . . 
inte:rpretării lui în contextul întregului ansamblu cultural din oare :fa(:e 
par~, LasZI16 a studiat, încă în anull 1913, descoperirile de La Cucuteni 
şi Şipeniţ, la Museum .fur Volkerrlmnd~ din Berlin şi la N:aturhisto
risches Museum din VienaB1. ,tn acelaşi timp, Laszl6 şi-a exprimat regre_. 
tul, că nu a avut posibilitatea de a sturua, ~La faţa locului, descoperirile 
din aria tripoliană, acestea fiindu-i cunoscute numai din literatura ·de 
speciali!l:ate, la care se mai adaugă şi [nformaţiile primite de la arheo..:. 

. logul ucrninean V. V. Ohvojka82. Esifu o reală pierdere pentru ştiinţă, 
că acest bogat material compamtiv doar în pa'rte a putut fi valorifioat83, 
F. · Laszlo ne mai reuşind să prelucreze întregul materi,al provenit de la 
Ariuşd şi să publice rezul~altele 1a oare a ajrms. 

Este interesantă şi menţiunea 1ui Childe cu privire l1a greutăţhle 

lui Hubert Sahmidt de a găs[ o editură, în vederea publicării monogra
fiei sale despre Cucuteni84. După cum se ştie, această remarcabilă lu
cmre a apărut abia în 1932, cu peste două decenii după încheierea · să

păilu:nilor, cu un an înein.Jte de moartea •lui H . . Schm~dtas. , 
Reiese din aceas·tă corespondenţă, că Ohilde i-a trimis lui Laszl6, 

în mod regulat, studiiile Slale, 1imediat după apariţia lor. Aces't schimb 
de informaţii şi de lucrării şti~nţifice a însemnalt pentru Laszlo reluarea, 
după ani de zile de întrerupere, a oonrtaotelor cu viaţa ştiinţifircă inter
naţională. "Am ci:tit şi stud~at cu plăcere studiul Dumneavoastră . pre-

ţios despre Şipen:iţ, pe care aţi fos!t atît de amabil să mi-I trimiteţi. Bu
curia mea a fost cu atît mai mare cu cît, de anii de zi1e, nu mi...,au fost 
accesibi[e rezultate1le mai noi ~a!le cercert:ă.tori[or rarfueologice di:n străină
tate. Vă rog să :Diţi amabil şi să-mi trlimiteţi şi în continUJare publica
ţiiLe rreferitoare 1la 1acest sUJbiect" - 'scrie LaszJ.o în scrisoarea sa din 
15121. VTI.19124. 

Aflăm •apoi, că Laszlo a înoeput să reda~oteze monogrrafila aşeză
rii de la Ariuşd, care urma să apară, încă în anul 1925, la Tlibingen, în 
limba germană, în colecţia "Vreroffentlkhung des Urgesohichtlichen 
Forsdhungsirns'ti,tuts86. Ideea de a publli.ca această lucrare în serd.a de mo
nog'l'afii a Insrti:tutului de C'errcetări Preistorice ral Universităţii din Tli
b~ngen îi raparţine Jui Hans Reinerth, colabona<tor al irnSibitutului menţio
nat. Cu prilejU!l călă,toriei sale de studiu în TI'Iansilvania, însoţit de 
Jullius Teultsch, Reiii1eritlh vizitează, în S'eptembrie 1924, şi Muzeul din 
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Sf. Ghroxghe, oferind pub1ioarea descoperirilor. de la Ariruşd în ' colecţiJa 
menţionată . Propunerea fiind îmbrăţişată de prof. R. R. Schmidt, di
reotor al Urgest'lhichtliches Farschungsinsti:tut de la Tiibingen, F. Lc\sZJl6 
a şi redactat o bună parte din aceas•tă monogmfie, întitu}artă "Staţiunea 

neolitică de la Ariuşd"87. Dar, din nefericire, nici această lucrare nu a 
mai putut fi terminată şi publicată. 

F. Laszil:6 nu a mai apucat nici apariţia dirţii Lui Childe, "The 
Dawn of European Civi1isaltlion", în prerfaţa . căreila 'autorul îşi exprimă 

reoonoşrtinţa raţă de acei specialişti, printre care şi F. ,Laszl6, care 1-au 
sprijinH · în eJaiborerea a1cesteli 1ucrări88. Rezultatele cerce:tărilor lui Lâsz-
16, informaţiiile tmn.smise în scrisorile salle, au fost v~1ori!ficate în cartea 
lui ChHde într-un capitol aparte, întiwlat "Oltenlian Culture", consacralt 
civilizaţiei neo'li:tice ou ceramica piotată din bazinul superior al Oltu-: 
lui89. 

·Se pare că F. Laszlo şi-a dat seama de impo.rtanţa cercetărilor 
lui Chi!l'<ie penrtru cunoaşterea neoliticului din EJut,opa \ centrală, răsări

te~mă şi de sud-est, înieă de la publilcarea primelor l:uclrări de speciali
tate ale arlleologului englez. O dO'Vladă în acest sens es•te' şi f,aptul, că a 
recenzat două dintre cele mali timpurii studii 1ale lui Chiil'Cl~e: "The East 
EJurope:an Relations of tbhe Dimini 0Uilture"90, şi "Schipem·~:r a Laite 
Neolirthk Sltartion Wilth Palinted Por!Jtery in BuroOVÎinla"91. AcestE\, recenzii, 
apăr.ute în "Convorbiri Literare" 92, sînt prinltre primele semrual~i, pe 
plan internaţional, despre lucrările lui Childe şi, după cît ştir1'1, au 
atras pentru prima dată atenţi,a cercurilor dJe specialitate şi a pu&\icu-
lui mai LaT~g din ţJar:a noastră 'asupra pe:r·soanei sarv.antului englez şi a 
imporrtanţefi studiiLor sale penrtru prei:stoda României. 

Totodată, publliearea aceSitor două recenzn, m limba română, 

intr-o rervistă bucureştealllă, marchează şi întă11irea legăturilor lui F. 
L<:isz·16 ou vi:aţa ştiinţifică ş'i culturală românească postbelJică. Merirtă să 

dtăm, în aoes1t sens, reoornanda:rea din partea redacţieli "Convorbirilor 
Li,ter:are", cu oaazi1a rpuhlircădi oeJor două vecenzii: "D-l Dr. Francisc 
Lârsz16, directorul Muzeului din Sf. Gheorghe şi autorul cercetărilor aşa 
de interesaJnte din Ariuşd, despre care a fost vorba în N-ru!l din Ian.
Fe:br. al C.L.93, ne trimite următoarele două recenzili, care vor fi urma1te 
de .alte 'ar"lticole ale D-sale" 94. 

Aoest gest .al lui LâsZ!l6 nu t'l'tebuie rsubarpreciart;, ,av1nd în vedere 
anumite reali>tăţi din prima perioadă de după unirea TDansilv:anied. cu 
Român'ia. Este se~nifioatiiV1 in acesrt sens, pasajul următor dintr-un ar-
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"tiool pubNoat cu oca200 morţid lui Laszl6: "Atunci cînd lozinca pasivi
tăţii excesive a împiedic;at renaşterea insti,tuţihlor culij;urale, el nu s-'a 
lăsat innuenţ8t de Jozinci, -făcînd parte ~astfel diin aceia, care nu au fost 
înţe Ieşi de ero~1J Iozinrcarz'i. Ni:ci aces·ta nu i-a putut ştirbi însă presti-
giul".95 \ 

Partiei pai ea la circuitul vieţii culturale şi ştiinţifice a României 
postbelice caractţ2rizează, de fapt întreaga activitate a Muzeului din 
Sf. Gheorghe. RE.tţinem, în acea:sltă privinţă, CUIVÎIIltele lui Al. Tzigara-Sa-
muroaş, inspect:Jok- general al muzee1·or, aşternute pe hîrtie cu ocazia 
semicentenaruh.ii\ muzeului din anul 1929: "Îmbărbătaţi de înaHJa. apre
ciere a oolecţuilor .'lor, conducătorii muzeului au ştiut, ·de la început, să 
se adapteze vren\ urilor nod. SifaturHe ce li s-au dat cu prilejul inspec
ţiunilor, au fos't t,cptdeauna urmate, iar sUJbvenţitile acordate mtmme, 
neapă'l'lat, din cauz~ numeroaselor insti1tuţii similare, ce trebuiau deopo
trli.vă ajutate - lcH 1 fost bine întrebuinţate, punîndu-se colecţ~ile cît mai 
larg în servliciul vi,.d:tatorilor prin etiteihe:te 'trilingue"96. 

!ntărirea lergăturilor cu viaţa ştiinţifică a ţării i-a fost mult înlesnită 
lui F. Laszl6 prin . faptui că în persoana lui Vasile Pârvan el a cunoscut un 
adevărat om şi ·savant, care a ştiut să-i aprecieze fără prejudecăţi, calită- · 
ţile sale de cer.'cetător. Cu puţin timp după moartea lui Laszl6, V; Pârvan 
nota într-o SC' _risoare adresată lui M. Roska 97: "Intre timp am cunoscut pe 
mult regre' tatul Francisc Laszl6 şi i-am oferit sprijinul şi prietenia mea; şi 
Laszl6 r?..:.mînînd un membru devotat al minorităţii naţionale din care făcea 
parte, ·a devenit totuşi un eminent şi devotat colaborator al nostru. De 
aceea .. volumul I din "Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en 
Rf' JUmanie" va cuprinde la loc de onoare articolul său despre tipurile 

de vase de la Ariuşd 98 şi un călduros articol al meu despre dînsul" 99. 

La aceste legături cu Vasile Pârvan se face aluzie şi într-una din 
scrisorile lui Laszl6, adre&ată lui Childe, în care îl informează pe arheolo
gul englez despre descoperirea în Moldova a unei noi aşezări cu ceramică 
pictată, fiind vorba, după cît se pare, de staţiunea de la Bonţeşti 100_ Ştirea 

acestei noi descoperiri i-a fost împărtăşită lui Laszl6 cu ocazia uneia din 
vi~itele lui Pârvan la Muzeul din Sf. Gheorghe (probabil la l.X.1924) 101. 

Ca organizator şi îndrumător al cercetărilor arheologice din Româ
nia, Pârvan a încercat să stabilească, în anii postbelici, relaţii de colabo
rare cu arheologii de naţionalitate maghiară din Transilvania, activitatea 
unora din ei fiind de fapt bine cunoscută pentru el 102_ Astfel, cu toată 
existenţa unor neînţelegeri între ei la început 103, M. Roska a devenit cola
boratorul lui V. Pârvan, publicînd în revista "Dacia", încă din primul 
volum al ei 104. Pârvan l-a sprijinit cu multă bunăvoinţă şi pe arheologul 

184 



dujean, atunci încă tînăr, Ferenczi Sandor 105, care, de asemenea a devenit 
un colaborator al revistei "Dacia" 1°6. Pârvan a făcut posibil, atît pentru 
Ferenczi, cît şi pentru Mallasz J 6zsef, participarea la colectivul săpăturilor 
arheologice de la Costeşti, respectiv, Sarmisegetusa, executate cu fonduri1e 
pU!Se la dispoziţie de ComisiUJnela Monumente~lor Istorice 107• 

In ceea ce îl priveşte pe Laszl6, Pârvan i-a apreciat, înainte de toate, 
perseverenţa şi seriozitatea, rigurozitatea ştiinţifică, în activitatea sa arheo
logică. "Inzestrat cu un spirit de observaţie şi de o perseverenţă admira
bilă - nota Vasile Pârvan - Lasz16 a devenit un arheolog, executînd 
săpături exemplare, a cărui metodă exactă, conştiincioasă şi precisă s~a 

evidenţiat la tot pasul, nu mai în munca lentă şi anevoioasă de prelucrare 
a materialului descoperit, dar şi în rapoartele sale, publicate fie în "Dolgo-

t k .. f" A A h 1 .. E' t "t""" f" A D . " 108 za o ... , 1e 1n " re aeo og1a1 r es1 o ... , 1e In " ac1a . 

* * * 
Interesul manifestat de V. Cordon Childe şi de Vasile Pârvan faţă 

de munca sa, aprecierile elogioase ale celor doi oameni de ştiinţă cu pri
vire la cercetările sale arheologice riguros ştiinţifice au avut, desigur, un 
efect binefăcător asupra stării de spirit a lui F. Laszl6, deja grav bolnav .. 
Oferta Muzeului de Arheologie şi Etnologie al Universităţii din Cambridge, 
făcută prin intermediul lui Childe, de a sprijini cu 60 de lire sterline 
reluarea săpăturilor de la Ariuşd 0 19, a însemnat pentru F. Laszl6 o nouă 
speranţă pentru traducerea în viaţă a unui plan îndrăgit, dar spulberat de 
peste un deceniu. 

Condiţiile propuse de muzeul din · Cambridge au fost acceptate, 
fiind obţinută, pe cale diplomatică, şi permisiunea din partea autorităţilor 
româneşti de a scoate din ţară piesele care îi reveneau părţii engleze. Urma 
ca fondurile să fie livrate în primăvara anului 1925, iar săpăturile să aibă 
loc in vara aceluiaşi an, sub conducerea lui F. Laszl6 110. 

Acearstă coilabo~are plănuiltă cu Muzeul din Oambridge nu s-a înfăp
tuit însă, săpăturile de la Ariuşd fiind reluate, fără ca descoperirile să fie 
împărţite cu un muzeu străin. 

Dîndu-şi seama de importanţa deosebită a aşezării de la Ariu.şd 
pentru neoliticul ţării şi, în general al Europei răsăritene, Pârvan va inter
veni, ca din fondurile încă foarte modeste, puse la dispoziţia cercetărilor 
arheologice din România 111, să fie alocată o sumă importantă pentru 
reluarea săpăturilloc din s'taţiunile dte pe dealul "Tyiszk". In ur'1ma aces,tor 
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inlt:ervenţii !ÎJnJSÎSrtenltle, minis1lm.1Jl cultelor şi artelor, kl. Lepădaitu, oare în 
var1a anuJlui 19,24 a făcut o inspecţie oficimă la Mu-reuldih Sf. Gheorghe, 
a repartizat suma de 50.000 lei pentru săpăturile din anul1925 112. La lucră-: 
rile şantierului, care s-au desfăşurat între 6 august şi 5 septembrie, a mai 
participat Laszl6 Arpad, custode al Muzeului din Sf. Gheorghe, fii lui F. 
Laszl6, precum şi un grup de elevi de la Colegiul din Sf. Gheorghe 113. 

Săpăturile au fost vizitate şi de Vasile Pârvan, care avea în grijă supr~ve
gherea tuturor lucrărilor de pe şantierele din Ardeal, executate cu fondu..., 
rile puse la dispoziţie de Comisiunea Monumentelor Istorice 114. Pârvan îşi 
va aminti cu cele mad ca!llde curvinte despre impresiile sa1e: "Nod nu vom 
uita niciodată întîlnirea pe care am avut-o cu acest cercetător neobosit, 
chiar la locul descoperirilor sale cele mai fericite, la Ariuşd, în august 
1925, cu abia cîteva săptămîni înainte de moartea sa neaşteptată. Foarte 
fericit că şi-a putut relua săpăturile, după lunga întrerupere provocată de 
anii atît de. trişti ai Marelui Răz~oi, · Laszl6 era de-a dreptul transfigurat 
de dragostea pentru disciplina sa, explicîndu-ne pe loc nu numai ultimele 
sale descoperiri, dar şi întreaga istorie a săpăturilor de la Ariuşd, cu detalii 
topografice şi stratigrafice deosebit de preţioase, care niciodată nil pot fi 
înţelese exact, decît descrise la faţa locului, pe şantierul de săpături" 115. 

Săpăturile din anul 1925 fiind finanţate de Comisia Momumentelor 
Istocioe, colabor!area cu Muzeul din Oambrildge UTma să aibă loc- conform 
unei noi înţelegeri cu Childe -în vara anului următor 116. Colaborarea nu 
va fi realizată însă nici de această dată. Cu mai puţin de două săptămîni 
după încheierea săpăturilor de la Ariuşd din anul 192'5 F. Laszl6 nu va mai 
fi în viaţă, rezultatele acestei ultime campanii, efectuată graţie sprijinului 
lui Vasile Pârvan, rămînînd inedite pînă astăzi. 

Dar nu numai rezultatele ultimelor sale săpături au rămas inedite ci 

şi o bună parte din descoperirile sale anterioare. Publicarea monografică 
a săpăturilor ·de la Ariuşd, începută în: 1914117, a fost întreruptă mai întîi 
datorită evenimentelor războiului, iar apoi din cauză că revista respectivă 
~i-a încetat apariţia 118. In lipsa unei publicaţii de specialitate, care ar fi 
asigurat tipărirea unor studii în condiţiile corespunzătoare cerinţelor ştiin
ţifice, Laszl6 a publicat în aceşti ani, doar articole de proporţii reduse, în 
presa locală sau în reviste de cultură119. 

Atunci, cînd Vasile Pârvan a început să pregătească editarea revistei 
,;Dacia", a solicitat şi colaborarea lui Laszl6 la realizarea primului volum. 
Este semnificativ pentru maniera înţelegătoare a lui Pârvan că a . cerut 
lui Laszl6 să-şi redacteze manuscrisul în limba sa maternă, el însuşi îngri
jindu-se de traducerea textului în limba franceză 120. Laszl6 a şi redactat 
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un studiu · cuprinzător cu pnv1re la "Tipurile de vase pictate de la 
Ariuşd"121, manuscrisul fiind încheiat la 8 iunie 1925122. 

Nu este cazul să analizăm aici importanţa acestei lucrări, dorim nu-
mai s? atragem atenţia asupra unor aspecte mai generale. Este interesantă, 
în primu'l rînd, înceroarea lui I.Jaszlo de a Sitalbili ,looul descoperirilor 
de tip Ariuşd în ansamblul ceramicii pictate din Europa răsăriteană şi 

de sud-est. Reţinem şi 1lerminol01gia folos~tă penrtru încadrarea în eta
pele evoluţiei preistorice a celor două cu~turi, i:dentific~ la Ariuşd, 
"Cultura A", cu ceramică pirctart:ă (de t~ Ail"iuşd), este mcă nedlJitică dar, 
dooaa-ooe o:biiedte1e de aramă apar ahiar din prlml\.1!1 nivel de 11ocuire, era 
poalte fi considerată oa aparţilnînd "epocii pietrei şi a aramei (epocă 
chalchoil!irtilcă)" 123. In schiiiillb, "oulJturn B" (care ra fost identificată mrai 
tîrzJiu cu ouli1Ju:ra Schnecken!Oerg din bronzul timpurdtu), a fost încadrntă 
de Laszlo îrn "epoca de tmnziţie de la epoca pietrei lJa epoca bro'liZU

l1Ui"124, noţ1une, oare s-a generalizJat în liteTiaitura noastră de speda'litalte 
ahira în curnul ultimiflor. două decenii. 

Este ciemn de remarcat şi metoda publicării tipologiei ceramicii, ca
re ar putea constitui un model şi astăzi. Concizia expunerii este asigurată 
prin strinsa unitate şi conexiune a textului, ilustraţiei, tabelelor statistice 
şi a trimiterilor bibliografice. Ceramica este împărţită în 12 grupe (A- M), 
fiec9-re cuprinzînd mai multe variante. Fiecărei grupe îi corespunde o 
planşă, cu figuri pentru toate variantele. Se atrage atenţia asupra legă
turilor strînse dintre formele şi decorul ceramicii. Descrierea grupelor şi 
vcmi!antelor es1Je exrbrem de scurtă, căci "figurile . . . dau ele îniS'eşi, unei 
persoane specializate în .acest gen de studii, toate explicaţiile dorite, în ce 
priveşte tipurile şi formele" .125 La fiecare tip şi variantă se fac referiri la 
exemplarele deja publicate şi, de asemenea, se indică analogiile cunoscute 
din descoperirile din ţară şi străinătate (Cucuteni, Petreni, Şipeniţ, Tripo
lie, Diminj etc.). Pentru fiecare vas de tip Ariuşd menţionat se indică şi 
numărul de inventar. In sfîrşit,, pentru a se putea urmări frecvenţa şi aso
cierea tipurilor şi variantelor în diferitele straturi ale aşezării de la Ariuşd 
prec~m şi în staţiunea de la Olteni, Uiszlo a întocmit un tabel statistic cu
prinzător126, procedeu, care abia astăzi începe să fie folosit pe o scară mai 
largă. 

Sînt foarte interesante şi c;onstatările lui Laszlo privind funcţionali
tatea şi modul de utilizare a diferitelor tipuri ceramice, precum şi observa
ţiile sale cu privire la legătura dintre tipurile de vase şi modul de viaţă al 
unei comunităţi preistorice. 
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F. Laszl6 era convins că "studiul formelor de vase nu este suficient 
pentru stabilirea treptelor de dezvoltare în ansamblul acestei civilizaţii"127. 
El şi-a exprimat speranţa că atunci cînd întreg materialul de la Cucuteni 
preoum şi din ail.'te srtlaţiuni afLate mai spre est va fi publicat, "fiind dată 
asttfel poslibili!batea de 18 compara ce~cetările, ne va fi fo~mte uşo1r de a 
stabi'li evoluţia a;oested. ci~i1izaţii, pe bază de dovezi certe şi reale"128. 

Aceste cuvinte optimiste cu privire la perspectivele cunoaşterii evo
luţiei culturi Ariuşd-Cucuteni-Tripolie vor vedea lumina tiparului abia 
după dispariţia subită a autorului lor, intervenită la Cluj, la 16 septembrie 
1925, la o vîrstă de numai 52 de ani129. Cel dintîi volum al revistei "Dacia", 
în care a apărut, prin grija lui Vasile Pârvan, la loc de onoare, acest st1l
diu privind tipurile ceramicii de la Ariuşd, include şi necrologul, în care 

se dă ,.cu cel mai viu regret ultimul omagiu eminentului arheolog transilvă
nean şi deosebilt de preţios collaborator a:l "Daci ei", prof. d:r. Francisc 
Laszl6, de la Sf. Gheorghe ... Moartea sa - se încheie acest călduros ne
crolog semnat de Vasile Pârvan- este o mare pierdere pentru arheologia 

preistorică a Daciei. Am pus la inimă de a deschide şi de a încheia acest 
prin volum al revistei noastre cu opera lui şi cu comemorarea sa"130. 

* .. 

* * 
BuneJ,e rel<aţii colegiale dlintr.e LasZI16 şi Childe, brusc în:trerupte pl'lin 

moartea prematură a arheologului transilvănean, nu au mai putut fi în
tărite printr-o întîlnire a celor doi cercetători. Ch.ilde va reuşi să viziteze 
Muzeul din Sf. Gheorghe şi să studieze descoperirile de la Ariuşd, abia în 
aprilie 1926131. Explicaţiile necesare, cu privire la descoperirile provenite 
din săpături,le din anul 1925, neinrv.enl'bariaitle încă, i-au fost oferite lui 

Chlilde de Lasz16 Arpad şi La1szl6 Ferenc jr., fratele, respectiv, fiul ar
heologului, amîndoi pa:rtti'dpanţi la lucrăril1e şantieruilui132. Childe va 
păstra neş:tearsă, pînă la Slfîrşiltul vieţii, amin:tiooa legăturilor sale cu cer
cetătorii aşezărlii neoliltice de la Ariruşd, ţinînd să se înti:ln.ească la Cluj, 
cu oaazi1a ultimeli slaile vizite în România din ·anul 1955, cu Laszl6 
Dez:so, rmul din lfii 1ui F. Laszl6. 

Aflînd de diispariţlia lui Loc1sz16 Ferenc, Childe va publica, încă în 
noiembrie 1925, în revista Institutului Regal de Antropologie din Londra, 
un necrolog elogios, în care va scoate în evidenţă importanţa, pe care o 
prezentau, la vremea respectivă, cercetările arheologice ale lui F. Laszlo, 
pentru preistoria europeană. "Prin moartea lui Dr. Laszlo Ferenc de la 
Muzeul din Sf. Gheorghe - scria Childe cu acest prilej133 -, preistoria 
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europeană a suferit o grea pierdere ... Aşezarea de la Ariuşd, săpată de Dr. 
Lâszl6 cu o grijă atît de meticuloasă, reprezintă, ca rezultat al cercetărilor 
sale, cea mai preţioasă sursă a noastră de informaţii, privitoare la cultura 
cu · ceramică pictată din sud-vestul Europei". 

Corespondenţa dintre V. Gordon Childe şi Lâszl6 Ferenc, chiar ne
fiind încă în întregime cunoscută, ne-a oferit cîteva date interesante cu 
privire la cercetarea civilizaţiilor neolitice cu ceramică pictată din centrul, 
răsăritul şi sud-estul Europei şi, în special, la cea a culturii Ariuşd din 
bazinul superior al Oltului. De asemenea, această corespondenţă ne-a pri-

lejuit evocarea unor momente mai puţin cunoscute din viaţa şi activita
tea ştiinţifică a lui F. Laszlo, din legăturile sale cu unii reprezentanţi de 
seamă ai arheologiei româneşti şi europene. Am ţinut să evidenţiem că, da
C'ă legăturile cu V. Gordon Childe au însemnat pentru F. Lâszl6 reluarea 
contractelor cu viaţa ştiinţifică internaţională, reluarea activităţii sale 

ştiinţifice pe tărîmul arheologiei, întreruptă de evenimentele primului răz
boi mondial, a devenit posibilă, în mare măsură, datorită înţelegerii , şi 
srijinului dezinteresat al lui Vasile Pârvan. Este regretabil că această cola
borare, care ne constituie şi astăzi un exemplu de urmat, a fost atît de 

brusc întreruptă prin moartea tragică a lui F. Lâszl6, intervenită cu numai 
doi ani înainte de dispariţia, la fel de tragică, a fondatorului şcolii ro
mâneşti de arheologie. 

1 

Scrisoarea manuscrisă, în limba germană 134, a lui V. G. Childe, adresată lui F. lăszl6. 
london, 24 octombrie 1923. 

1917 Club 
4-5, Gerrard Street, W.I. 
One minute from Leicester Sq. Station 
T·elephone: 3223 Gerrard 
Telegrams: "AZLedora, Wes.trand, London"135 
24X23 

Sehr geehMer Herr Colleg.a (!) 

Ich erLaube mich (!) hiermit einen Sonderabdruck mei-nes Aufsătzes (!) ilber die 
Verhaltnisse {!) zwisohen ThessaMen ·und Mittel bzw. Os·teuropa (!) wahrend (!) der Zeit 
der bemahlten (!) Keramik Ihnen zu senden. Ich hatte gehofft selbst nach Sepsi Szent 
Gyorgi 136 fahren zu konnen aber leilder lst das ndcht gelungen. 

Der P!'of. K·ozl'OWlski den Jsch m J:.w6w kennen gelemt halbe, te:ilt mir mit -dass Si:e 
be.i Erosd137 Megaron-hăuser (!) gefunden haben (!). Le1der W Ihre Veroffentliohung (!) 
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s.ată lui V. G. Chillde, din 1 ·mrai 1925, s-a rpăstmt' numai intr-o •COPie tn limba en,gleză. 
în traducerea fiulUJi lui F. Lăszl6, Lă•s.:;U6 Kâlman. Tot eri a tradus tn limba engleză şt 
scrisoarea nr. 5 . . conceptele sau copiile răspunderilor s•int însoţite uneori de note şi 
insemnari prelriminare. Scrirsorile lui ChHdle s·înt scri.se pe hirtie cu antet de 20 x 12,5 
cm, cu excepţia celei din 21 noiembrie 1924, care apare pe hirtie liniată de 25 x 19,5 cm. 
Răspunsurile sint redactate pe coli de 34 x 21 .cm, cu excepţia scri·sorii lui Laszl6 din 
1 mai 1925, care apare pe o hirltie cu antet, de 31,5 x 23,5 cm. îndoită . 

4 Es1e vorba :de studiul lui Childe, "The East-European Relations of the Dimini Cui
ture", JHS, 1922, p. 252-275, recenzat apoi de F. Lă·szl6 în "Convorbiri Li1erare", 
1924, p. 874-876. . 

5 Leon Kozlowski (1892-1944), arheolog polonez, profesor la uil:1iversitatea din Lwow, 
autor al unor monografi'i privind epo-ca pietrei şi a bronrzului dlin Polonia. Cf. Jan 
F'iliip, "Handbuch", 1, p. 635. · · ~ 

6 tn legătură cu tipurile de locuinţe de la Ariuşd a se vedea F. Laszl6, DolgCluj, V, 
914, p. 325-378, 402-414. Cf. şi M. Roska, "Emh~kkonyv 1929", p. 274-275 şi nota 17, cu 
trimitere la lucrarea sa "A gorog megaron eredete" în "Csengeri Emlekkonyv", Szeged, 
1926, p. 260-21'4. In legăltură cu discuţiile mai noi privind problema locuinţelor de tip 
megaron de la Ariuşd; a se vedea Vl. Dumitrescu, Dlaci.a, NS, II, 1958, p. 57-58; nota 70. 

7 E·ste vorba de unul dlin c:e•le două artdcole rale lui F. Lâsz16, pubJ.icate în aC'oostă revistă : 
."Flest1etrt e®nyelk az er&.dă es oJ<ts,:IJemi teJLepeikroQ", ArchEII't, 1912, p, 57-66 şi "Az 
erO.sdi ăsatăsok-Fouilles a ErO:sd. Culture premycenienne", ibidem, 1914, p. 151-153, 168. 

a Cf. F. Laszl6, "Haromszek varmegyei premykenaei jellegu telepek-Sta'tions de 
l'epoque pre UlYCenienne dans la ·comitat de Hăromszek", :Oo~g:Cluj, II, 1911, p. 175-
259; . "Asatăsok az er5sdi ostelepen-F<oumes a la station primitive de Er6sd, ibidem, 
V, 1914, p. 279-417. 

9 Cf. V. G. CHILDE, "Schipenitz: a Late NeoUthic Station with Painted Potrtery in 
Btţkovina", JRAI, 1923, p. 263-288. Des·cop€ririile, in cea mai mare parte de tip Cucu
teni B, •din ace.as·tă lorcalritrate (astăzi : Sipen~rcy, R.S.S. Ucmineană, U.R.S.S.) de pe 
!Ţlalul stîng al Prutului superior au fost publicate apoi de O. Kandyba, "Schipenitz. 
Kunst JJnd Gerăte eines neolithischen Dorfes", WLen-Leipzig, 1937, 130 p, 

10 F. LASZL6, DolgCluj, 1914, p. 299; M. Roska, ."Emlekkonrv 1929", p. 269, fig. 17. 
11 Cf. V. G. CHILDE, "The Dawn of European Civilisation", London, 1925.' 
12 Legăturile dintre ceramica pictată de tip Ariuşd şi neoliticul ·Thessaliei (cultura Di

mi>ni) au fost discutate de Childe într-un rsltudiu special, "Erosd and Dimini - . Er6sd ~s 
Dimini", "Emh~kkănyv 1929", p. 338-350. 

13 Afirmaţie eronată. Singura piesă de acest tip ,s-a descoperit la Olteni si nu la Ariusd. 
Cf. s.cri!soarea lui LăsJZr16 din 15-21 tu:Ue 1924 (nr: 3). · · 

14 Cf. no·ta 9. F. La.szl6 nu numai că a primit extrasul (vezi scrisoarea nr. 3), dar a şi 
recenzat această lucrare a lui Childe. Cf. "Convorbiri !Jiterare", 1924, p. · 876-877. 

1:; Această scrisoare s-a păstrat în limba maghiară, bătuttă 'Ia maşină, purtind data de 
15 iulie 1924, precum şi într-·o traducere manuscrisă, în Hmba ·engl-eză, datată 1a 21 
iulie 1924. S-au păstrat, de asemenea, însemnările lui F. Lasz16, în vederea redac
:ării răspunsului. 

16 Penltru srtratigll'afia aşeză,rii de lia Ar•iuşd, a se vedea F. Lăszil6, I?ol~01uj, 1911, p. 184-
186 şi, în special, ibidem, 1914, p. 291-297; fig. 78. 

17 !n le.gărtură cu pintaderele, a se vedea F. Lăszl.6, DoJgCluj, 1911, p, 219, 256, fig. 78. 
Cf. şi nota 32. 

18 Cf. F. LASZLO, DolgCluj, 1911, p. 224, 258. A se vedea şi Vl. Dumitrescu şi colab ., 
"Hăbăşeşti. Monografie arheologică", Bucureşti, 1954, p. 446 şi urm. 

19 AceaSit'a este .singura listă completă a obiectelor de aramă, descoperite la Ariuşd. In 
legătură ou aceste piese a &e vedea F. LaszJ6, DolgCluj, 1911, p. 224-225, 258, .fig. 
92-94; ibidem, 1914, p. 299; M. Roska, "Emlekkonyv 1929", p. 168-2!'9, fi.g. 13-17; idem, 
"Repertorium", fig. 92. 

2u M. ROSKA, "Repertorium", p. 79, nr. 30, fig. 93J2. 
21 Ibidem, fig. 93/1. 
2t F'. LASZL6, DolgCluj, 1911, P. 223, 257, fig. 91/3. 
23 Pentru comparaţie, LaszJ6 indică o piesă similară, descoperită la Cucuten1, publica

tă in "Zeitschrift fUr Ethoologie", 1911, p. 593, pl. 10. 
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24 In legă!tură cu aceas1ă -căl~torie oe studiu .a Juli F. Lăszl6, a se vedea darea d~ seamă, 
Intocmită de el, păstrată în arhiva Muzeului din Sf. Gheorghe. 

25 Pal"lţ!ial, acest material comparativ a fost V'alorificat de F. Lăszl6 ln studiul său "Les 
types de vases peints d'Ariuşd" (Er5sd)", Dacia, I, 1924 (1927), p. 1-27. · 

26 !n cunoasterea descoperirilor din aria trLpoli.ană, de un real folos ri-'au fost lui Laszl6 
şi legătu~ile S.ale c.u arheologul ucrainean V. V . . Chvojka (1850-1914), renumit cercetă
tor al culturii Tripolie. In studiul său,· publicat in Dacia, I, 1924 (cf. nota ·precedentă), 
Lâszl6 face repetate referiri la fotografia unor vase tripoLiene, trimise de Chvojka 
(cf. p. 7, 10, 13-14, 20). 

27 Cf. nota 9, 14. 
28 !!Il cartea sa, Childe va ·consacra totuşi un ·capitol aparte (întitUJLat : "Oltenia Cultu

re") descQIPeririlor cu cerami.că pictată din bamnul superior al Oltului. Cf. "The Dawn 
oi European Civilisabion", Ediţia a treia, revăzută, London, 1939, p. 130-135. 

29 In legătură .cu r.evista "Dolgozatok" a se vedea Csorba Csaba, "A Debreceni Deri Mu
zeum Evkonyve", 1969--1970 (1971), P. 117-146. 

30 Acesrt pasaj a fost reprodus şi în necrologul semnat de M. Peter, custode al Muzeului 
din Sf. Gheorghe, pubUcat d:n revista c1ujeană "Păsztortliz" (XI, nr. 20, 4. oct. 1925, 
p. 423). La M. Peter însă, după •treJi puncte, citatul continuă in felul următor : "Cn 
oly.an tokeletes es pâratlan munkat vegzett a praemykenei ostelep feltarasăban, hogy 
ezzel egyedi.il ălL az ·egesz vilagon. Ezert a tudomânyos vilâg hălăjăt tolmăcsolom 
onnek". (Dumneavoastră aţi depus o muncă abît de perfectă şi de !Ileegalat ·in dezveli
rea aşezării primitive premiceniene, incî!t, prin aceasta, slnteţi fără . de seamăn tn 
într.eaga lume. Pentru aceasta vă transmit mulţumirile lumii ştiinţli:fice). AJcest pasaj 
din .urmă nu apare însă. în scriSO'area Lui Childe, in forma in care ni s-a păstrat aceas
tă scri-soare. Ultima filă (cea de a treia) a scrisorii este ruptă (nu tăliată!) in două la 
mijloc, păstrîndu-.se numai' . jumătatea superioară. Ultima frază de pe faţa anterioa
ră a acestei jumătăţi de file este [ntreagă, iar pe verso, in partea de sus, se află doar 
semnătura lui Childe şi cele citeva cuvinte de politeţă, de înche1ere a scrisorii. Est.e 
ded posibil ca pas:ajul care lipseşte să fi fost s·c.ris pe faţa anterioară a acestei jumă
tăţi de file, dispărută. Ca intindere, avind în vedere scrisul rar, cu litere mari, al 
s:avantulUJi englez, textul respectiv s-ar incadra exact intr-o jumătate de pagină a 
hirtiei de scris, .de mki dimensiuni, folosită de Childe: Este însă mai greu de expli
cat, de ce · pasajul respectiv nu apare nici în conceptul traducerii în limba ma.ghiiară a 
acestei •scrisori, oare ni s-a păstnat alături de origin;alul. Oare irusuşi Lăszl6 a înlătu

rat, dintr-o modestie exagerată, pasajul respectiv, care a fost dat totuşi publicităţii 
după moartea sa? Sau; pasajul ~n cauză provine oare dintr-o altă scrisoare a lui 
Childe (necunoscută nouă), fără ca acest lucru să fi fost semnalat !n necrologul din 
"Păs:ztortliz" ? 

31 Cf. nota 12. Pentru discuţiile mai noi privind problema .r.aporturilor dintre cultura 
Dimini şi ArLuşd-Cucuteni, a se v~dea VI. Dumitrescu, Dacia, NS, II, 1958, p. 52-58. 

32 F. Lâszlo consideră o simplă intimplare faptul că Pintaderele .apar numai în stratul 
inferior de la Ariuşd. Cf. Dacia, I, 1924, p, 27. Childe a atras, de asemenea, atenţia 
asupra lipsei de valoare cronologică a pintaderelor. Cf. "The Most Ancient East", Lon
don, 1928, p. 151 ; "Emh~kkonyv 1929", P. 342, 350, n<Yfu 13. 

33 Jaroslav Palliardi (1861-1922), arheolog autodidact; a descoperit ceramica pictată mo
ravă, .a pus bazele cronologiei relat~ve a neoliticului morav. Cf. Jan Filip, "Hand
buch", II, p. 993-994. 

34 In text, greşit, Boskovstyn. Importantă aşezare neolitică în Moravia de SV (Cehoslo-
vacia). Cf. Jan Filip, "Handbuclh", I, p. 150. 

35 WPZ, I (1914). Nota lui Childe. 
36 A se vedea nota 4. 
37 Savantul berlinez Hubert Schmidt (1864-1933) a efectuat săpiHuri arheologice in aşe

zarea eponimă a cultur ii Cucuteni in anii 1909-1910, iar la Sărata Monteoru în 1917-
1918. Monografia aşezării d e la Cucuteni a putut fi publicată abia cu peste două de
eenii după încheierea săpăt·•rilor. Cf. H. Schmidt, "Cucuteni in der oberen Moldau", 
Berlin-Leipzig, 1932. 
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32 In legătură cu per1iodizarea culturii Cuouteni şi locul descoperirilor de ttp Arluşd· !n 
cadrul complexului Ariuşd-Cucuteni-Tripolie, a se vedea Vl. Dumitrescu, SCIV, 14, 
1963, 1 şi" 2, p . 51-78; 285-308; A. Niţu, "Reconsiderarea Ariuşdului", tn prezentul 
voLum . 

. :<9 Cf. nota 4, 9, 114. 
(1 In mua de 1 octombrie 1924 V. Pârvan vizitează Muz.eul din Sf. Gheorghe, tmpreună 

cu prof. lD. M. T·eodorescu de la Cluj, semn!ndu-JŞi amîndoi n~J:mele ~n regi&trul de 
vizitatori al muzeului. (Informaţie amabilă, transmisă de Fadgyas Anna, fosta secre
tară a Muzeului din Sf. Gheorghe). Pârvan şi Uiszl6 au discutat probabil despre 
această nouă descoperire cu ocazia acestei întîlniri. 

(1 Este vorba de aşezarea neolotică de la Bonţe-şti (jud. Vrancea), ult!imul şantier arheo
logic, i:naugurat personal de Vasile PârVIan, in septembrie 1926. SăJpălturtile, tncepute de 
Pârvan, 'au fost continuate de elevul său, Vl. Dumitr.escu, Dacia, III-IV, 1927-1932 
(1933), p. 88-U4. ~ 

42 A se vedea mai jos, scrisorile nr. 6-8. 
43 Cf. notele 40 şi 42. 
44 3ăpăturile de la Ariusd din anul 1912 s-aJu efectuat în colaborare cu fostul Muzeu Na

ţional al Transilvanie[ din Cluj, iar cele din anul .1913, cu Muzeul Naţional din Buda
pesta. Cf. F. LâszY16, Dol.g10Luj, 1914, p . 285, 291, 389, fJig. 4. Cf. şi no·ta 73. 

45 Răspunsul a fost, deci, redactat cu o lună după data scrisorii lui Childe. Cuvintele lui 
Csutak: "Vă 1înştHnţez grabnic ... ", precU!ffi şi rugămintea lui de pe v:erso-ul concep
tulud scrisorii, de 'a ,se traduce cît mai repede scrisoarea în limpa engleză (cf. nota 3), 
ne 'sugerează că vina pentru această întîrziere nu V. Csutak o poartă. Probabil, scri7 
soarea lui Chi.lde a ,ajuillS cu întîrziere la destin,a'tar, ceea ce ISie va ~ntimpla si cu aces~t 
ră·spuns a lui V. Csutak (v. mai jos). · -

46 Intr ... adevăr, s-a oqţtnut, pe oale diplomatică, ,Permisiunea de a ltl'lansporta in Anglia 
jumătatea materialu1uli, rezultat din săpăturile, care urmau să fie reluate la Ariuşd. 
Informaţie de la F. Lâszl6. · 

46a Cf. V. G. Childe "A Gold v.ase of Eearly Hallodic Type", 745, 44, 1924, p. 153-165. 
47 Cf. not.ele 4, 9, 14. i 
43 Ziar din Sf. Gheorgihe ; F. Lâszl6 numărîndu-se printre colaboratorii s·ăi permane-nţi. 

"In persoana lui Dr. Lâszl6 Ferenc, redacţia şi .administraţia Szekely Nep a pierdut 
un eminent colaborator al ziarului. Dr. Lâszl6 Ferenr. a publ.icat timp de aproape trei
zeci de ani in ziarul nostru, articolele sale fi'ind intotdeauna interesante si v.aloroas·e" 
-scrie ziarul la moartea arheologului (Szekely N ep, XLIII, 75, 20. septe;nbde 1923). 

4~ Cf. ri.ota 11. 
50 Serie de monografii, editată de InsUtutul de Cercetări Preistorice .al Universităţii din 

Tiibingen, întemeiat de prof. R. R. Schmidit (1882-c-1950). Cf. Jan Flilip, "Handbuch", II, 
p. 1234, 1514. 

51 Cf. "Chronologie der jUngeren Steineeit in SUd-Deutschland", 1923, 107 P. Hans Rei
nerth (1900-) arheolog german, colaborator al profesorului R. R. Schmidt la Ti.ibin
g.eni, .apoi urmaş al lui Gus:tav Kossinna La oatedra de .pre- şi protoistorie a Uniiversită
ţii din Berlin. Cf. Jan Filip, "Handbuch", II, p. 1133. 

52 Des•crterea . .acestei case : DolgCluj, 1914, p. 325-336, fig. 79 (nota lui Lâszl6) . Macheta 
casei este expusă la Muzeul din Sf. Gheorghe. 

53 .In 1egă.tură ·OU prime~e ,oer.cetă,ri ,din a.ria A·riluşd-Ouc.uteni a s>e vedea F. LâszL6, Dolg 
Cluj, 1911, p. 175-188, 227-234; ibidem, 1914, p. 280-285, 387-389; Dacia, I, 1924, p. 
1-5; M. Petrescu-Dtmboviţa, "Cucuteni", Bucureşti, · 1966, P. 5-13. 

54 Principalele publica~ii ale l1ui Lâszl6 sînt menţ>ionate în •studiul său din Dacia, I, 1924, 
p. 3. Pentru bibliograifia aşezării de l.a Ariuşd a se vedea M. Roska, "Repertorium", p . 
77-79, nr. 30 şi J. Banner-I. Jak.abffy, "A Kozep-Dun.amedence regeszeti bibliogrâfiâj'a" 
(I), Bud:1pest, 1954, p. 195-196. 

55 F. LASZLO, DolgCluj, 1914, p. 284, 389. 
56 R. PÂRVAN, Dacia, 1, 1924, p. 368. 
57 F. LASZ,LO, DolgG.!Juj, 1914, p, 285, 389. 
58 Idem, Dada, I, 1924, p. 1. · 
59 V. CSUTAK, "Emlekkănyv 1929", p. 17. 
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60 F. LASZLO, Dacia, I, 1924, p. 3-4. In legătură cu metodele f.olositte pentru restaura
rea v.aselor a se vedea, ~n special, nota 1 de la p. 4. 

61 F. La•s:zl6 a int.enţionalt să publice rezultatele săpMurilor de la Ariuşd monografie, in 
trei părţi (cf. DolgCluj, 1914, p. 283), din care a apărut doar prima (DoJgCluj, 1914, p. 
279-417). F. Lasrzl6 nu a reuşit să termine nici monografia, care urma să apară, in 
limba germană, la Tubingen (cf. notele 50, 86, 87). 

62 V. CSUT AK, "Emlekkonyv 1929" p. 17. 
63 Cf. "Ujsâg" (Cluj), XXVU, 210, 17 septembrie 1925. 
64 Date'l•e bio.grafi.ce de mai jos am 'cules din scurta introducere a lUJi R. Palme Dutt, in 

V. Gordcn Childe, "A civili,zâci6 bClcsoje", Bu.dapest, 1959, p. 3-t'. A se ma.i vedea şi 
Em. ConduraCihi, in V. G. Childe, "Făurirea civiliizaţiei", Bucureşti, 1966, p. 5-20; Jan 
Filip, "Handbuch", I, p. 226. 

65 London, 1925, 328 p. (Ediţia a şasea: London, 1957). 
66 London, 1926, 221 p. 
67 A se vedea scri!sorile l<ui Childe, nr. 1, 2, 4 şi notele 4, 9, 11. 
68 Cf. scrisoarea lui Childe, nr. 4. 
69 M. Petre~cu-Dimbov~ţ.a, "Cucu<teni", p. 8-9. 
70 Cf. nota 9. 
7' Cf. nota 17, 32. 
72 Cf. nota 19. 
73 A s•e vedea scriisoarea lui F . Lâs·zl6 din 16 aprilie 1925 către direcţiunea Muzeului Na

ţional din Budapes1ta, în care, prdntre a1tele, el .soHcită să se efectueze an·aliza chimică 
a celor două plăcute de formă tronconică (nr. 21 şi 181), provenite ddn săpăturile din 
anuJ 1913, e.fe:ctuate pentru MUiZeul Naţional din Budapesta, menţionîndu-se că celelalte 
piese de aramă 1au fost a'!1JaJ,irote <Încă în anul 1915, de cătr·e dr. Gasperetz. (Scrisoarea 
se află in arhiva muzeului din Sf. Gheorghe.) 

74 M. RO.SKA, "Re,pertorium", p. 79, nr. 30. 
n Cf. notele 20-21. 
76 F. LASZLO, DolgCluj, 1914, p, 286, 293. 
77 Cf. scr>isorl.le nr. 2, 3, 4 şi nota 32. 
78 Cf. ·s·crisorile nr. 2, 4. 
79 Cf. scrisorile nr. 2, 4. 
80 Cf. scrisorile nr. 1, 2, 4. 
81 Cf. s•oriisoar:ea nr. 3 şi n101ta 24. 
82 Cf. nota 26. 
S3 F. Laszl6, Dacia, I, 1924, p. 1-27. 
84 Cf. scrisoarea nr. 4. 
s~ Cf. nota 37. 
36 Cf. scrisoarea nr. 10. A se vedea şi scrisoarea lui F. Laszl6 din 16 apriUe 1925, adresa

tă Direcţiuniii Muzeuil.ui Naţional din Budapesta. In această scri,soar.e Laszl6 solicită, 
printre altele, fotografia sau desenul unor obiecte, pr.ovenite din săpături'le din anul 
lQl:-1 rlP la Ariuşd şi aflat la Bnd•I'IJOP.sta. A•ceste fotografii şi desene vor fi utilizate -
s·crie Las:zl6 - pentru ilustrarea lucrării "Die neolit.ische Station von Erosd", care 
urmează să .aJPară la Tubingen, îniCă în anul 1925. Fotografiile cerute au şi fost expe
diate, i111soţite de o scrdso.are, semnată de F. Tompa (Budapest, 22 iunie 1925). Scriso
rile se păstrează în arhiva muzeului din Sf. Gheorghe. 

87 M. PETER, "Pâ·S'ztortuz", XI, 20, 4 oct. 1925, p. 423. Hans Reinerlth s.emnează registr11l 
de vizJi:t ator>i a:l Muzeului din Sf. Gheorghe la 7 septembrie 1924. (Informaţie transmi· 
să de Fadgyas Anna.) 

88 Cf. Prefaţa la ediţia I, in V. GoPdon Ohilde, "The Dawn of European civilisatdon", 
London, 1939, p. 15. 

89 Ibidem, p. 130-135. 
90 JHS, XLII, 1922, p. 252-275. 
91 JRAI, Llll, 1923, p. 263-288. 
92 Anul 56, noiembrie 1924, p. 874-876 şi 876-877. 
93 ci. AL. TZIGARA-SAMURCAŞ, "Convorbiri Literare", 56, ian.uarie-februarie 1924, p. 

93- 121 (in special : 114-118). A se vedea şi partea a II-a a acestui artlicol, ibidem, 
martie 1924, p. 215- 227 (în special : 221-223). 
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94 Convorbiri Literare", 56, noiembrie 1924, p. 874, nota 1 (semnat : D.).-Din scrisorile 
'iui Al. Tzigara-Samurcaş, adresată Direcţiunii Muzeului din Sf. Gheorghe, la 6 de
cembrie 1925, aflăm că F. Laszlo a mai pregătit un arlti·col pentru "Convorbirile Lite
rare". Informaţie F. Lâszlo jr., care păstrează o copie a acestei scrisori. 

93 "U}sâg", Cluj-Kolozsvar, XXVII, 210, 17 sepltembrie 1925. 
96 AL. TZIGARA-SAMUR!CAŞ, "Emlekkonyv 1929", p. 34. 
97 VASILE PARVAN, "Corespondenţă şi acte" (Ed,iţie îngrijită, cu introducere, note şi 

indice de Al. Zub), Bucureşti, 1973, p. 247. 
98 CI. Dacia, I, 1924 (1927), p. 1-27. 
99 Ibidem, p. 3t'8. 

10n C~. scrisoarea nr. 5 şi nota 41. 
101 Cf. nota 40. 
102 A se vedea, de exemplu, V. Pârvan, "Geti ca. O protoistorie a Daciei", BIUcUreşti, 1926, 

passilm, cu numeroase referiri la lucrările arheologilor din Ungaria antebe1i•că. Este 
demn de remarcat si faptul că .pen•tru a putea utiliza mai bine această bi~ilografie, 
Pârvan a •învăţat chiar limba maghiară. Cf. R. Vul!Pe, în V. Pârv~, "Dacia. C~vilizaţii-
le ant,ice din ţările carpato-danubiene", BUJcureşti, 1967, p. 20. · 

103 ·V. PÂRVAN, ,Corespondenţă şi acte", p. 274-275 (nr. 312). 
104 Cf. M. ROSK;A, Daci:a, I, 1924, P. 297-316; II, 1925, p .400-416, etc. 
105 V. FÂRVAN, "Corespondenţă şi acte", p. 275 (nr. 312). 
106 Cf. AL. FERENCZI, Dacia, I, 1924, p . 264-272. 
10/ V. PÂRVAN, "Corespondenţă şi acte", p. 277 (nr. 314). 
1os Idem, Dacia, I, 1924, p. 368. 
1C9 Cf. scrisorile nr. 6-8. 
11o Cf. scrisoarea nr. 7 şi nota 46. 
111 V. PAHVAN, Dacia, I, 1924, p. V. 
112 M. PETER, "Pâ·sztortuz", XI, 20, od. 1925, p. 423. Cf. şi V. ~ârvan, ,1Coresponden.ţă şi 

acte", p. 278 (nr. 314). 
113 M. PETER, op. cit., p. 423. 
114 V. PÂRVAN, "Cores•pondenţă şi acte", p. 277 (nr. 314). 
m Idem, Dacia, I, 1924, p. 368. 
116 Informaţie d€ la F. Lâszl6 jr., partictpant la săpăturile de la Ardu~d d~n anul 1925. 
117 Cî. ndta 61. 
113 F. LASZL6, Dada, I, 1924, p. 3. Revista "Dolgozatok" din Cluj a apărut intre 1910-

1919. Cf. nota 29. 
119 A se vedea, de pildă, recenziile apărute rn "Convorbiri Literare", sau articolele publi-

c,ate în "Sze~ely Nep". Of. notele 4, 14, 48. 
12~ Infovmaţie de la F. LaszlO jr. 
121 F. LASZL6, "Les 'types de veses peints d'Ariuşd (Erosd)", Dacia, I, 1924, p. 1-27. 
122 Ibidem, p. 27. 
123 Ibidem, p . 2. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem, p. 4. 
126 Ibidem, .pl. XIV. 
127 Ibidem, p .27. 
128 Ibidem 
12? împrejurările morţii lui F. Lâ.szlo au f.ost larg comentate tn presa vr·emii. A se vedea 

de palidă, "Kelety Oj.sâg" (Cluj-Koloz&var), VIII, 210, 17 s.eptembrie 1925 : "Ujsâg" (Cluj
Kolozsvar), XXVII, 210, 17. septembrde 1925; "Szeke1y Nep'' (Sf. Gheorghe-:Sepsiszent
gyorgy), XLIII, 75 şi 76 20 şi 24 se[Ptembrie 1925, etc. 

13~ V_ PARVAN, Dacia I, 1924, p. 368. A se vedea şi A. Lâszlo, "Scrisoarea de c.ondole.anţă 
a lui Vasile Pârv.an la moartea lui Ferenc Lâszlo", "AlUJta", 1970, p. 26.1-265; idem 
"Korunk", XXVIII, 19t'9, nr. 12, p. 1864-1865. Aeeastă scrisoare a fost menţionată 
pentru prima dată în "SzekeJy Nep", XLIII, 76, 24 septembrie 1925. 

131 V. G. Childe, însoţit de C. Daryll Forde de la University College din London, a vizitat 
Muzeul din Sf. Gheorghe în zilele de 12-13 aprilri·e 1926. Informaţie transmisă de Fad
gyas Anna. 
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132 Informaţie F. Lă.szl6 jr. 
133 V. G. CHILDE, "Man. A M~nthly Record of Antlhropologi.Cal Sienioe", X.XV, 1925, U, 

p. 179, nr. 110. 
134 Greşelile de gramatică sau de ortografie vor fi semnalate prin semnul exclamărl:i In

chis ~n .paranteze (!). 
135 Acelaşi anif:et prezintă şi toate cel•elalte scrisori ale lui ChiLde, cu excepţia celei dtn 

21 noiembrie 1924. 
13G Corect: Sepsiszentgyi:irgy (Sf. Glheorghe). 
m Ari.tuşd, corn. Vtlcele, jud. Covasna. 
138 AI'chaelogtai Ertesito. 
139 Desenele schematice (fig. 1/1-7) insoţes•c s·crisorile lui Chitde. 
140 Corect: v. Ch. Inj,ţial Childe a scris B.C. 
141 Cf. nota 136. 
142 Data ştampilelor de :pe plic: London, 1 iulie 1924; Sf. Gheorghe, 5 iulie 1924. 
143 Turdaş, jud. Hunedoara. 
144 Corect: 6besseny6 (Beşenova Veche, azi: Dud.eştii Vechi, jud. Timiş). 
14S Olteni, corn. Bodoc, jud. Covasna. 
146 Reci, jud. Covasna. 
147 Data ştampilei de pe plic: London, 8 august 1924. 
14! Corect:. Lengyel (comitatul Tolna, Ungaria). 
149 Corect: Boskovsltej0 (Moravia, Cehoslovacia). 
150 Cf. nota 30. 
151 Pe aceeaşi coală de hirtie, paralel cu textul in Limba maghiară, se află şi ·conceptul !n 

limba engleză <!- textului, tradus de Lăszl6 Kălmăn, fiului lui F. Lăszl6. 
152 Data ştampilelor de pe plic: London, 22 septembrie 1924; Sf. Gheorghe 26 septembri·e 

1924. 
153 Muzeul Naţional Maghiar. 
154 Cuvint indescifrabil. 
m Cf. nota 3. 
156 Data ştampilelor de pe plic: London, 21 noiembrie, 1924; Sf. Gheorghe, 26 noiembrie 

1924. 
· 157 Data ştampilelor de pe plic: London, 5 decembrie 1924; Sf. Gheorghe 10 decembrie 1924:. 
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Fig. 1. Desene schematice din scrisorile lui V. Gordon Childe 
Sketches from V. Gordon Childe's letters 

5 

Some data concerning the life and scientific activiti of 

Ferenc Laszlo between 1923 and 1925 
The correspondence with V. Gordon Childe. The collaboration with Vasile Pârvan 

ABSTRACT 

' 

Taking interest in the cultures of neolithic painted pottery in cen-:
. trai, eastern and south-eastern Europe and in the relationships between 
the Aegean world and the territories north of the Balkans, in 1923 V. Gor
don Childe got in touch with the Transylv!'mian archeologist Ferenc Lăszl6 
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(1873-1925), 'famous for his research of the Ariuşd (Erosd) settlement and 
of other stations with Ariuşd type painted pottery in south-eastern Tran
sylvania. 

Childe asked Laszlo for some reprints and information - at first 
while ellaborating his study on Schipenitz (Schipenitz: a Late Neolithic 
Station with Painted Pottery in Bukovina, JRAI, LUI, 1923, p. 263-·288), 
and then · wi'late preparing his first synthesis of European prehistory (The 
Dawn of European Civilisation, London, 1925). Of particular importance 
among F. Laszlo's letters is that dated 15-21 July 1924, in which ·a~e inele
sed drawings, photographs and bibliographical notes. This letter also com
prises some unpublished data, as for example those about ali copper objects 
(there wires, one ring, eight spirals, two plates, two awls, one knife blade, 
one dagger blade, one double edged axe, and several pearls) and goţd 
objects (one spiral and one ring) discovered at Ariuşd, as well as those 
about the clay seals (pintaderas) found at Ariuşd, Olteni and Reci. Laszlo 
gives ali data required (dimensions, layers, invento:ry number, etc.). 

The correspondence also includes some problems of more general 
nature, such as the connections between the finds of Ariuşd, Cucuteni and 
Tripolye, between the finds of the Ariuşd type and other cultures (Dimini, 
Lengyel, the Moravian painted pottery) and a comparison between the 
neolithic period in central and eastern Europe and the relative and absolute 
chronology of the Aegean space. 

The results of F. Laszlo's research, the information given in his let
ters were gathered in a separate chapter (Oltenian Culture) of Childe's 
book, The Dawn of European Civilisation (edition 1939, p . 130-135). 

Two of Childe's earlier studies ('i'he East European Relations of the 
Oimini Culture, JHS, XLII, 1922, p. 252- 275; Schipenitz ... , JRAI, LIII, 
1923, p. 263-288) were reviewed by F. Laszl6 (Convorbiri Literare, 56, 
Bucharest, November 1924, p. 874-876, 876-877), being among the first 
testimonies of Childe's work on international plane, ~nd, as for as we 
~now, they drew for the first time the attention of Romanian specialists 
on the importance of the English scholar's research in the prehistory of 
eastern and south-easternEurope. 

On Childe's intervention the Cambridge University Museum of 
Archeoloky and .Ethnology offered a sum of i 60 in supporting further 
excavations at Ariuşd. The conditions proposed were accepted by the Mu
seum of Sfîntu Gheorghe and permission was granted by the Romanian 
authorities to export the finds which were due to the Museum of the Cam
bridge University. Excavations were to be started in the summer of 1925, 
under the quidance of F . Laszlo . . 
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This collaboration, however, was not put into practice because the _ 
Romanian Committe for Historical Monuments allotted an important sum 
for the Ariuşd excavations of 1925, and the beginnirig of joint excavations 
with the Museum of Cambridge University was postponed until 1926, fol
lowing a new agreement with Childe. This time Laszl6's tragic death on 16 
September 1925 made the realisation of the project impossible. 

Childe could study the finds of Ariuşd in the Museum of Sfîntu 
Gheorghe only in April 1926, after Laszl6's death. 

_ As a 1ast homage Childe purblishred a 1audatory obîtuary highligh
ting ~again the 1importance of F. lJaszlo's r~esearch for 1he prehis1Jory of 
eastern and south-eastern Europe. (Man, XXV, 1925, 11, p. 179, nr. 110). 

With regard to the scientific collaboration between F. Laszl6 and 
Vasile Pârvan (professor at the University of Bucharest, director of the 
National Museum of Antiquities, general secretary of the roumaniar 
Academy), in the present paper we discuss the support given by the rouma
nian scientist to the resumption of the excavations at Ariuşd (1925) and for 
the publication of the latest study performed by the transylvanian archeo
logist, regarding the painted pottery from southeastern Transylvania (cf. 
F. Laszl6, Les types de vases peints d' Ariuşd (Erosd), Dacia, I, 1924, Bucha
rest, 19'27, p. 1-27). 

(Letters 1-9 are kept in the archives of the Sfîntu Gheorghe Mu
seum; letter 10 is the property of the Laszl6 family.) 

Adatok Laszlo Ferenc eletehez es tudomanyos munkassagahoz 
KIVONAT 

DQilgozatunk LasZ'l6 Ferenc eleltenek s az er6sdi jelJlegii festett 
agyagmuvesseg kutatasaban kifejtett munkassaganak utols6 ket esztende
jet (1923-19'25) telkinti a't, a neves angol regesszel, V. Gordon ChiJlde-dal 
folyrtatdbt le,velle~senelk kozreadasa kapcsan. 

. . 
Kiilon kiitJertiinJk Laszl6 Ferenc tudomanyos egyti:ttmukodesere a 

klival6 roman tud6ss1al, v;aiSilre Pâ,rVIannal, a1kinek nagy sz~enepe vo1t ah
ban, hogy Laszl6 ujrakezdhette az 1913-ban felbeszakadt er6sdi a•sataso
kat s hogy k:ozzetehetlte kutatasaJÎinak ujabb eredmenyeit (lasd: "Dacia", 
I, 19'24, Bukiare-st, 1927, 1....:.....27. tllap). 

V. Gortdon Ohildte es La,szl6 Ferenc tlevelez,eset magyar nyelven a 
"Korunk"-ban kozoltiik (XXXIII. evf. 3. sz., Kolozsvar, 1974 marcius, 
473-482. lap). 
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A SEPSISZENTGYÖRGYI MÚZEUM ÉPÜLETÉNEK TERVEZŐJÉRŐL 

DEBBIECZIENI LÁSZLO 
l • ~ - ·~~1)~{~/~1 i 

A dr. László Ferenc születése száUI!dik évfordulójára rendezett 
emlléknapoknak ünnepi alkalm án ' arról az építőművésZiről kell srola
nom, aki ezt a nem m!i.ndennapi épíitészeti alkotást, amelyben most 
c~szegyűltünk - a Kovászna megyeli Múzeum épületét - megtervez
te. BiZ~onyár"~a senki sem aikard köz:öttünik, 'aki ne ·tudná, hogy ez a mü
vé'Sz Kós. Károly; kinek neve ma általános'an ismert ko:runk hazai mű
velOdésében, s ak[ ebben ~ es:mendőben kilencvenedik életévét tölti. 
Kiemeilkedő szellemi személyiiségét általános Irozs~~t és közbecsülés 
övezi, magas kora_ pedig a tiszteletadó és méliartó megnyilatkozások 
~agy somt hozza magával. · úgy, hogy róla em[ék,ezni mta má.r ismétl é- . 
sekibe Vialó bonyolódá:sok nélkül úgyszólván nem i!S lehet. Nekem külö
nösen is nehéz még azért is, mert bár cs'ak az épí.tőmüvész Kós Károly
ról keLl mos1t •beszélinem, az én jsmeretelim szerin·t a téma o.ly sokrétű 

és olyan · szélles rterjededmű, hogy arról, egy ilyen szükségképpen szűk
re fiagott megemlékezés keretébe szorí.tottan még a leg,lényegesebb do[.., 
gokat lis alig 'leihet eilm10ndani. Mindnyájunilmak be keH érnünk any
nyival, hogy osak néhány, a múzeumépüle1:hez és annak e1őtörténeté- · 

hez kapcsolha/tó emJélret reik·jak i1tt Ö$s·ze mo~aiksz.erüen. Ezt azonban 

azZJaJl az igénny~l kívánom tenni, hogy úgy fonódjék össze ·a dr. Lás·Zló 
Ferencrő1 . v.aJó megemléke~sekkel ·- mint egykor .a kettejük munk:Jája 

és bará:tsága. Bogy iamikor itt a rri1aga · sZJakJtudom:ányában való, európai 
sZlintben v'iltt munkásság~nak emlékére átlrdozunk, akkor ezzel a nem köz-~) 
vetlenül ról!a v,aJló emlékezéssei is még egy szál vir:ágot tegyek a töbílli 

mell:é -ro ~nak . e1ismepéséi}l, hogy ~- szigorúml VE;ilt . . szpktudósi érdek-
~ • . ' ~ ' • ' ' ' • l • ' ' ' 

lódés:e és tevékenysége m~llett dr. Lfu:zló Ferenc lwna . yi~éken 1akó ér-
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tdmiségének átiagos sZ~el11emi szintjén· jóval felül áUó, modern felfogá
sú és halladó sze1ltlemű, s kirváló g)Tiaikor]iati adottságai meHett biztos mű-:. 

v.észi érZJél®el és he•lyes művészeti ítélettel eg~aránt rendelkező épHő 
ember voLt. 

A Múzeum SLJervezett megalapíM.sának ötvenedik évli. jubileumá
ra 1929--ben kiadott Emlékkönyvrben Kós Károly röiViden megírta az új 
és végleges múzeumi épület megtervezésének történtetét. Ebből -tudjuk, 
hogy ami az épületnek rendeltetése tekintetéból való térszűkségletét 

és beosZltálsárt . illeti, •ama az ·ál1taltános elvi programot, ·amelyet a 
tervezésiben köte[ezően sL'Jem ·előtt kel1ett tartani -, az akkori Múzeu
mok és KönyvtáraJk Országos F6felügyelősége ~adta meg. Ugyanezen fő
hiiV1a•tal intézlkedertt közv.etlenüil az éprtréshez szükséges műszaki tervek 
beszerzéséről iJs. Ezek eiikészJ.tésére előbb dr. Hültl. Dezső műépítész, ta
nár kia~po;tt megbízást. Az emUtett leírásban olvasható 1az is, .hogy Hül,tl, 
nem lévén mege•légedve a mag1a építészeti megoldásával, miképpen ad
ta á't a teri\Tezést Kós Káro!lyn:aik. Az előze.tes (500-as léptékű) tervváz
latot, ame1lyert az átadás kikötése szerint Kós be kellett mutasson, Hülrtl 
tanár rögtön magénál is ·tar.totta. S röviddel azután Kós Károly egye
nesen a Főfelügye.Mségtől kapott fels:?Jólítást a múzeumé:pület . s:?Jabály
sZJerű ter.veinek .kidolgozására. 

!gy utazott le Kós Károly a :srep megbízással 1911 tavaszáJn Sep
sisZJentgyörgyre, hogy 1a szüksége:s helyszíni tanulmányo~at elvégezze, 
és a ter.ve:őéslben ugyancsak f1igye1embe veendő helyi viszonyokat és 
különleges kér-déseklet a Múzeum gondozóival megtár.gy,alhasSia. Emlé
kezlésében azt is leírja, hogy rolliként rágták át együt1t magu~a·t az eme
lendő új múzeumi épületnek minden alapvető gyakorlati, célszerűségi 
és egyéb kiérdésén, amíg végiregesen megállapodhattak 1az ö:sszes részle-
teikben, és hozzá llehetett fogni a tervezetnek műszak,i riajwkban való 
rögzítéséhe z. 

A SepSiiszentgyörgyli Múzeum ügyeit iJntéző igaZJgató-választmány 
teihát az iJ:letéke:s főhi'VIatal·tól kész terveket kapott. Ahhoz már, ami a 
rendeftetés~ és egyéb gy,akO'I'Ilati kérdéseket illeti, -. különösen, hogy 
a:rok megoldásának k!Lai1aikítá:sáhan, a Múzeum goodozói · Dévén maga lis 
részt vett -, semmi észrevétJelezni valója sem lehetett. A · tervezés tör
ténetélben ninOSien ike.IJő utalás arra nézve, hogy . konkriéten szó esett 
volna Sepsis'zentgyörgyön az építendő múzeumi otthon külsejéről, esz
tétikJai és s·tflusbeli megoldásról. Ugyanis ·a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Főfelügyelőségénél architektúra, stílus és fonna tekintetéből 
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• · a hartáJskörébe tafltozó intézmények épüle·te41hez készítendő :terveket nem 
korlátozták határozott előírások. Kós Káfloly pedig a külső.t és a stílust 
illetően olyan szokatltanui merész és újszellemű tervet készitett, amely 
a ~orhan - és különösen vti:déki vriszonylaúban - mé1.tán keithette a 
legteljesebb feltűnést, csodálkozárst, esetleg eili1enrnés:t is. 

Azok, aki.k Kó:s Kámlyt Sepsiszentgyörg)'lön fogadták, a Múzeum 
igazg;artó-váLasztmrányának rakkori elnöke Gödri Ferenc, aki a városnak 
is nagytekintélyű po1gármestere, és a Múzeum két lelkes igrazg.ató-őre: 

dr. LásZrló Ferenc és Csutak Vilmos, a korlégium ·tanár1ai voltak. Az ő 

érdlemük, hogy a Kós ismeJ.'ietlen stílusú terve i.tt, Sepsliszenrtgyöflgyön 
fteLépüLh:eteltt. Érdemet mondtam, mer't a kor műve1tségd. viszonyainak 

és hivatalos szellemének ismeretében könnyen elképzelhető ugyanis, 
hogy ha ez ra terv régi felfogású intézők ke~ébe !kerül, a külső formárt 
iJl,letően ~gy hoSrSzarS retrográd vitatkozás zűrzav:arának lesz az áldoza
ta, s az efledmény végül is a ma már menrbhetetlenü1 ela'Vult XIX. szá
zaid végi eklleldilkus stí.lusnrak valrarmiféle kompil:ádó}a lehete:tt volna. 

Le]Jk1es és melflész volt ra Kós Károly terve, de hatvan évvel eze
lőtt nem kevés lelkesség és _ báltors,ág kellett rannalk felépíttéséhez is. Bi
zonnyal nem 'tévedek, ha úgy 'Vélem, hogy a Kós terwe 1teljes megvaló
suil:áSII'Iél 'Vite1;ének spiri~us rek,torát a dr. László Ferenc személyében kleB 
keresnJünlk. ő vo1t raz, rakli :azonil'al feHsmerbe, hogy a külsőt és a stílust 
ille'tő€n nem csupán va1lami új, hanem éppen rendkívüli és valóban 
művészi dologróli Vian szó. Jts nyi[ván ő volt az, a\ki te1ljes lélekkel tud
ta a Kós teTVe meHé éllrí:tani az iglazgató-vál:as:őtmány elnökét is. Gődd 
Fef!encneik ugyrancsak nagy része volt abban, hagy ·a Kós Károly szép 
álma nem kerülrt ho'lmi 'a/kladlélrosilmdló · huza'Vionák megölő hínárjába, 
han:em fe1épü:1t. És gy101:san - még mielőtt a V1ilág kigY'ÍlJl,t volna, és 
minden kJÚ!tJba nem esetlt. 

A 'ffiiÚLJeum megépítése tö;OOénetéhez i•tt még egy k:Jiegészítéssel 
tar:tozunk. Meg kell emlékeznünJk:: ,a:r11ól a férfi,I"ől is, akinek a közremű
k&:llésre silkersen biztooLtoitla, hogy ez 1az épülte~t müsZiakirlag ·~s, művésze- · 
tiJeg is pon:.tosan a Kós tervei ,szerint épülihe-tett fel. Malmos · Andor 
városi mémlö'k v01l1t az építkezés ellenőre és vezetőj'e. Aki .teJjes sZligo
rúsággal és eréllyel fáradozott azon, hogy minden a legjobb kivitelben 
és a tervekhez híven valósuljon meg. Neve nyilván véletlenül maradt ki 
az emlékklönyvi 1letírrásban felsorolt munkJatánsak!é közül. Kós Károly, 
aiki tárvolli. mrunlkralhelyéről nem tudJhattott bármely ~dőpon.tban a hely-
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szinre szállani, ma is igen hálás azért az építésvezetői asszisztenciáért, 
amely lrehetővé tette, hogy a munkán miniden úgy mrenjen, mintha 
végig maga yezeltte volna ez egyik legérdelreselbb tervéneik felépítését. 

/ A múzeumnak ma már művészeti telkinitetből - még a legmo-
dernebb formákhoz szokott igénnye1l mérVIe is - általláncsan ebsmerrt 
és nlagyraérrtétkelt épületét szemlélve, és azután megépíttetésének korára 
s rannak a kornak hazai korres építészertére gondol'Vla, úgy ér.ezzük, mirn
den~éppen mél'tánv:a:ló volrt, ha fehnetődött a kérdés: honnan ez a min
denrtÖ'l ellű.'tő építészerti fogalmazás, honnan ez az eddig sohlasern látott 
stí.lus? HisZren ra müegyetemeiken ilyet nyí.lván nem taníilottak. Kós 
cSíaik igen summáiSan jelzi azotkíat a müvész~elti szempon1Jok1at és azokat 
az arohi1Jek.túrali megoldásoklart, amelyeket ra tervezésben mag:a elé tű

zött, ihletve alkalmaZJatt: "Tehát elveitJettem ra szigo:rnílan történelminek 
:tudott mánden stílust és s~ámlba'Véve mindent, amit Erdély magyrar 
népére, :f1aképpern ped;ig a székelységnek népi épí'tészetéből, ilJetőleg 

népi művé:sZretéiböl tipikusnak lárttam és v:allottam, vrarliamelyest meg
nemesítve úgy all{Jalmaz,tam egy modern specíális igénye~e:t szolgáló 
al1a!prajzm, hogy magától é'f!tJetődőn természetes, művésZiiesen monu
menrtálliis ilehe/Ss en . . . " 

Rövid, de vHágos utalás ez - és így van. Ennek a stílusnak 
a:l1apjái í1tt vol!tak 'Szertle ra megyei falv1akban ilS, meg a többi székek 
falvaiban ds. Az ármálisrta kisnemesek kiúri'áiban, a:z ősi köZ\Székely há
zakba!ll. De a r1égi 'templomokban és 1tomyokban és a k'Öréjük építeitt 
erődír1JésekJben i!S. Az egykorii, már régen parlradó krrs vidéki vár,ak és . 
ka:Sté'lyok épí'tésmódj1ában. Nem utoLsó sorban ki'Svárosiainknraik régi népies 
jellegű há~aihan 'is. · Amely emlékek ma már mind r.akétai s~ebességgel 

enyész·nek el a szemünk előtt, nyom és emlékeze1t nélkül. 

Ezekeit ibanu'lmányozlta. ~a filaJtai Kós Kárr0ly esztendők-hosszát 

Erdély különibö~ő Vlidékein .. Ezekiből tanult olyan szerkieszrtési médokat 
és olyan formai megoldásokat, amilyeneket sem akkor, sem soha, se
hol nem tan1<totlbak; amelyek merőben külörnbözrbek minlderutől, ;amiit a 
müegyeltemeiken előadott épí:tészetJtörténetJben, épirtészeti 'Szerkezettanhan 
és al,aktanban egyláttalán tanulni lehreJtett. De nemcs·ak ennyiit tanult. 
Meglátta, hogy· 1a tömegk!ép~éseket, az aránydkia;t itt v;a1Jami heil.yi tör
vény és · sajátszerű érzék határozza meg. Tehát külön épLtőszeUemet és 
épH;öszemléleteit is rtanult a néprtőL Olyan rtudományt, ~amiről akk!oriban 
nálun:k még csak ·a~ egy Toroczkai-Wigand Edének volrtnk tiszta fo
galmad. 
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'Innen vrannaik tethárt a Múzeum épületének vászonsíma f.aHelü
letei, termésköböl r'akott llábiazatai, meg a rönkös boronafalrai, egyszerű 
formájú tetői, falusias szerkezetű és színezésű ereszei, a torony faíve
zetes és dteszlmmellvédes őrtornáca és fióktornyai, és a kis előudvar-

nak csúcsos fedelű kapuj'a, de még rt'etősisalmk színes cse:r:epe~ése, a fő

bejánat fa:nagatt kőikerelte, bent pedig a kőosz1opok, a boltívek és az 
archaizálló ajtószá:nnyak és v,asalások formái is. Nem vakolartból kép
ze.t't párkányoktól terh~s homlokzatok adják az épül€/t jeUegét, hanem 
a jó töme:geloszMs, a jó arányok, az .a:bLakmyílásolmak ügyes, min tegy 
dekoratív elrendezése. S m1i:ndezek meUett mé,g val~mi nemesen primi
tíves báj, meleg derű, történeties !levegő is teszik művészivé és hangu
l,atossá és megkapóvá raz egész alkotás lényét. .Ez a titkJa az építésznek 
és a tervében megnyilvánuló nagy 'be1ttének; ez a titka és jelentősége 

tehát alkO'tása kü~önJege·s stí:lusán1ak és szellemének is. 

A MúZJeum épü[ert:Jénfelk festői tömeglail.akíJtásárt a Hültl Dezső zárt, 
tömbszerű megoldá'Sá'tól el,térő tagolt alaprajzi fogalmazás tette lehe
tövé. Az Nyen fe[bOIIltortt al;aprajzükart- jóltiehet Viannak előnyei is -
a racionalista építészeti felfogás nem tartja helyesnek, mert ezek t öbb 
alapozást és falazatot, több tetőfelületet ('tehát szerkezetet is) kívánnak. 
Ám a művészi szempontoké:r:t valami áldoza1tot csak kell hozni. A Mú
zeum épületiének példája azt muta:tja, hogy megléni; ez az áldozat itt 
jelentősen nagyobb esztétikai erőnyöke't -- sőt, gyakor1lati előnyöket is 
-. biztosíto~, mint amek:Jkom az anyaghan és mm1:kában rá1adott többlet 
nadoná•li:san számbavehető értéke. 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum épületét maga Kós Károly is egyik 
legkedvesebb és legjelentősebb önálló tervezésének tartja. Egyben egyik 
legkifejezőbb emléke annak a népi alapokon kinőtt stílusnak, amely 
századunk e•lső évtizedében \indul!t, s amelynek egyik legelső műve~Ő'je 

és. máig is legkiválóbb és leghűségesebb mestere Kós Károly. Több 

milllt jó épírtészmérnöki munka, és több rnirnt kiváló építömes.tJeri mun
ka: va'lóban. építőművészeti, sőt - ihletett költői alkotás. Ezrt; kell róla 
mindnyájunknak igen jól megjegyeznünk. Megá'llH múndenki:t, akinek ' 
csak v1an vaLamelyes fogékonyslágra a müvészd. ~Y~p '"":'a · rft.~f"'· a szellemi, 
és ,a rendkívüli iránt. És ma már orszégl 1'~".~~ak tö~ényese;;·~&~tt é;;fí~ 

~ ,. 
tőművészeti műemlékei közé tartozik. 

* 
.És iitt viss~tt keU rr.tég térnem a dr. Hültl Dezső müépítész sze

mélyéhe~, . m~etv~ ~ múz:·.e~m~pü1et . előtörténetében volt nagyhorderejű 
sze~rpéihez. Egy e•LeJP,ig elegge nem méltányoLt tényre ~~ll irányitanom 
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a figyelmet. UgYJanis, ha a ter'VIezést i:Llető első megbízá1st nem ő, · hanem 
ViaLakli ambicióZIUS, vagy művészi tekiintetiből érzéketlen, vagy éppen 
haszonle1ső építész klapja meg, akkor .- Sepsiszentgyörgynek ma nem 
ilyen múzeumépülete van . . . Nem· 1Judom, hogy még ma is egyá·1talán 
fel tudj1a~e minldenki becsülni azt 'a szakmai önzetLenséget, a· cél legjobb 
megv,élilósításánlak önmeigtaJg1adásig menően becsül:etes e'lösegítségét, azt 
a lelki kultúrát, v.alamint azt a bizalmtat és méltányolást is, amellyel 
a mű~gye:temi tan.á·r 'a csak n~m is régen volrt; haUgaoojára, az atlig kezdő-

számba menő :fu,atal építészre bízta a nelci. juttato,tt feladatot, amelyről 

beitsmer.te, hogy érzése szerint nem tudta kielégHően .megoldani ... De 
azt már teljeiS bizonyosságga[ Lehet kimondanunk, mi:szerint arra, hogy 
ma itt ez a múzeumépületünk lehessen, a legdöntőbb segítő lépést a 
tervezéstől önként visszavonuló dr. Bültl Dezső műépítész tette meg! 
É'S nemrcSialk most, dre mindenkor igaz hálával fueH megemlékeznünk 
err:ől az ő becsű1erte:s tettérőL A magam részéről mindenesetre igen 
b01ldog v1agyok, hogy ennek ,a ténynek n1agy jele:ntőségét, hat év.tizeddel 
a Miú:z.eum új otthonának megépűlrt:e után, éppen ezen a helyen, és ez 
ünnepi a~lkalommatl kli.emelhe'tem. 

Kli volt és honnan jött raz az iiSIIIleretlen fiaital fér:fi, aki az épí,t
kezés 'idején világos vászonnadrágban, sötétkék 1lűszterkabátban, pana
rna~'lappal a :fején, k!isSié már hajJottas járáJSsal és pödretlen bajusszal, 
talán szoklatLannJak tet1lsző j>eilenségkénrt; tűnhetett f.el a város·k:a nyan 
utcáin? Bár . talán solkan :úgy vélik, hogy ma már könnyű erre vál.a
szolni, mindazoruHtal a klérdés ma is aktuális lehet. Mert ebben aZ' ~s 

benne vran, hogy mik:éppen eshetett a Hül•tl építész-tanár váJJasz,tása 
éppen Kós Károlyra? 

Nem fuív;ánom a feLetleltet nagyon mess7Jiről kezdeni (a bővebb 

részleteket illetően egy, épp ra napoikban megjelent ki:smonografia szol
gálhiat f:elv~lágosítás'Oiklklal). Osak onnan, hogy szü:lei Kolozsvárron lak
tak, élclesapja postai tisztJvi'selő, tehát őmatga városon nőtt fiú vol1t. 
j~Zéflt osodálni valq. :hogy ő iett náJunk a népi műveltség legszenvedé
lft>Sebb JrL..1tatój1a és legtú:.kk:letesebb a~sszimiliá,lójra. Ezerkillencszázhétben 
jö:tC ki ,a Műegy~etemről. De m;,.::'tr a főisimitán feltűnlik tehetségével, 
ki!Váló tervezóli klépességével és kütV.~nleges terve2léséveJ. Még azon év
ben magas helyrőll kiarp ösztöndíjat egy t~rdélyi tanulmányútra, s aki 
ehhez hozzásegítet1Je, fiÖIV1iJdesen megü1j1a ró1a, hogy egykor sokan fogják 

,a nevét ismerni. Mikor a Múzet.im épűletének megterv~zég-f?r~ ':felszó
lítlástt .kla.rp, már több számottevő mrunlk1a áll a . há,1Ja .hlögött, és főleg -
ő a népi al•apokon megújuló hrazai épÍ<tlészet legn•agy~bh reménysége. Ezt 
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Láitta és ezt i1smerte el benne fenntartás nélkül 1a vo1lt tanár is, aki a 
Múzeum pj otthonának terve:aését rébízta. Az épület 'teljes befejezésé
nek évében - ezelőtt hatvan esztendővel - tölti 1a hannincat. Akkor 
már országoo nelVŰ terv.ezőművésze az építészetnek, az iparmüvészet
nek, és kiremelkiedő mestrere 1a gr.a~fikának. Közben könyveket írt és mj
zol·t, balladát köUött, és még népújságat lis szerkeszlte1tt; mint művész, 
egyénisége teJjes kibonrtakoz,tatásáva1l élt benne élete közösségének való
ságaüban. Pályájta hi11telen és nagy ívben lendült felrfelé. Neve már 
kűlföldre is eljut01t<t. Amikor a nagy (később világhírű) finn épÍ'tész, 
Eliel Saadnen BudlapeS'ten járt, alkialma:t ke!'lesett reá, hogy a fi'arba·l Kós 
Károlyt megismerhesse. Harminc éves Jmrában immár ·a legjobb úton 
van ahhoz, hogy korának legkiválóbb európai építészei és művészeli kö
zé emelkedjék. 

Nem lehet csodMkozni tehán azon, ha két oly1an ember, mint 
dr. László Ferenc és Kós Károly hamar megértették egymás1t, és halálig 
tartó barátságot }{lö,tö'i<tek. Bizonyára: kedves lehetett az is, am•ikor e~lső 

sepsiszenrtgyörgyJ :ta[álkozá1suk a'lkaJlmáV'al a tizennégy év előtt volt 
1Jarnár és diák kerulit egymás<Sa.l szemlbe':·). De dr. László Fierene a Mú
zerumnak j·áró iparművészeti folyórir'atból különben <is jól értesült egy
~ori tanítványának munkáj-árpl és hírnevérőL A Csutak Vilmos emlé
J<:ezéseibőiJ. tudjuk, miszerint ők 1910-ben már határozottlan azt kérték, 
bogy Kós Károly bíza:ssék meg a tervezésset Hanem az igazi férfiúi be
csülés és barátság most al1akult ki közöttük, amikor együtt dolgoztak, 
amikor a múzeumi tudós és múzeológus álma és ,az épitőművész álma 
egy nemes és szép alkotás megvalósításában fonódott össze. S ez a 
bará1tság és becsűlés Kós KárolyJt <a Mrúzeum épületének el!készűlJt:e után 
is a városhoz fűzte. 

Közös aillmtársuk egyébként is új sZ!eLlemet, friss levegőt hozott 
a városba; az új, és akikoriban feltétlenül kors:uerű és mindenképpen 
művészi igényű város-fej1esztési irányL'iat mégindí.tójává !is lei't. fgy 
kapta meg Kós Károly minrdjái1t a vármegye közkórházárnak és egy 
magánháznak, m.arjd késobb pedig a városháza kibővítésének a megrter
vezését. Gödri Ferenc és dr. Lá'Szló Ferenc korai halá,la után ez a kiap
csolat a múzeumnaJk :akkor már igazgatójává lett Csuitak Vilmoshoz fúző
dő :ba~átság.a révén nye:r folyrtatás:t és hoz újalbb köz- és magánépít
kezések tervezésére megbízást. Ha mrrrnden épülete állana, ami t Sepsá
szen:tgyörgyre tervezett, ma ez .a város V·dln:a a legg,azdagabb Kós-em-

/ 

lékekben. Slajnos, hogy részben a háború, s részbern egyéb okok miatt 

*Dr. László Ferenc aJZ 1896/97. dSikolai évben volt tanára Kós Káxolynak a ko1osz
VIár~ ref.omuíws lmllég'iiumban. 
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több jeí1entfu :terve nem vailósulootott meg. De mindenesetre: Kós Ká
roly SepsdszeiOltgyö~rgy városálruak a táwlból is formáló tényezője maradt 
egés:zen a második világhálboru kitöréséig . . . 

* 
· Az első világháború egy 111agynak és fényesnek igérkee:ő pálya

futást vágott ketté. Kós Ká·roly mégis legaláhib annyihan szerenesés 
vo}t, hogy az élete megnmm.dt. Egy múló je1entrősé'gű munJkához ki
emelték a hadseregből és azután - 1917 elején - Konstantinápolyba 
kaportt sürg,ős 1:iam.IJlmáiny1i kikülde,tést. A török fővárosban .eltöltött más-
fél esz;oondő ameJlett, hogy :sZJéles ismere-tanYlaggal gazdagította tudá
sát, az életét ds megmentette - számunkra. Mtert az 1918 után kialaikult 
új főih!arbalmi hiely~1lben, itthon mal'ladt kiözöttünk - Erdélyben. És 
letJt csupán nekünk dolgozó munkrás - a mi Kós Károlyunk. Lett moz
galmi klezdeményező, társadra.lmi s~ervező, kö~éLeti mozgató, irodalmi és 
müV!ésmti s~ező, soopíró, Jap- és folyówatt :s:oerkie>SzJtő, könyvcsiná:ló, 
köz- és kri'tika író, grafikus, és még sok egyéb, amire és aho-l a képes
ségeiihez mérten éppen s~ükség vo1lt reá. Ezt a sokirányú embe·rli, kultú
ráu.is és művészi rriunkáJsságot -k!iválóarr1 értékelte és érdemesírtette áHa
munk ko:rmány21ata is, am~or etl.őbb a Munkaé:rdemrend I. fokozatát 
(1959), m1ajd pedig ,a Kultúrális érdemflend I. fokoza-tát (1968) adomá
nyozta Kós KáToJyn;ak. Kilencvenedik élertévének betöJtése alkalmából 
ugyancsak elnyerte a Románia Szociallista Kö~tá!l"saJság Augusztus 23. 
érdemre111djének I. fokozatát. Mint építőművészt, s21akírót és grtafikust 
(több koráibm !kirt;üntte.tés tbtrllajdonosát), az egykori elbocsáttó Műegye

tem intézményi utóda 1966-ba.n TisZ/teletbeli do~torflá ny1lvánította. 

A mai nemzedékek á·ltalában csak eZJt, az 1919 utáni Kós Káf!olyt, 
és ebből is főleg az írót ismerik. Szolgáljaruark 1az 1ibt elmondot~tJak is sze
rény ada.lékuJ a rÓ'l:a - az ő művészembe!l"i mivolJbáról - való képnek 
telj1e1s,ebbé ,tételéhez. 

Kolozsvár, 1973. o1k:ltóber hó. 
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MUZEUL DIN SFINTU GHEORGHE $1 KOS KAROLY 

Arh. VIRGIL SALVANU senior 

Imi face deosebită plăcere să răspund solicitării tovarăşului director 
al muzeului, Dr. Szekely Zoltan prezentînd amintirile mele despre stima
tu! meu coleg şi bun prieten, arhitectul K6s Karoly, referitoare la activi
tatea sa de arhitect şi conducător artistic al lucrărilor de construire a 
Muzeului din Sfîntu Gheorghe. Aduc pe această cale un omagiu arhitec
tului 'Kos Karoly cu ocazia împlinirii vîrstei de 90 de ani 1a data de 16 
noiembrie a.c. 

Pe K6s Karoly îl cunoşteam din auzite încă din anul şcolar 1910-
1911, cînd m-am înscris la Facultatea de arhitectură, pentru că încă de pe 
atunci se vorbea despre activitatea şi rezultatele tînărului K6s, atît în 
cadrul facultăţii cît şi în activitatea sa personală. 

Eu i-am urmărit în mod deosebit activitatea sa, căci felul gîndirii 
sale asupra proiectării construcţiilor corespundea cu visurile mele, mai 
ales că primeam îndrumări de la aceeaşi profesori arhitecţi. 

K6s Karoly, ca student cu calităţi excepţionale al Facultăţii de arhi
tectură, a luat parte la toate concursurile publicate de Facultatea de arhi
tectură, cîştigînd premii şi primind burse de perfecţionare pe timpul 
vacanţei. 

In anul1907 lui K6s Karoly i s-a eliberat diploma de. arhitect inginer. 
După primul război mondial am făcut cunoştinţă cu tînărul K6s 

Karoly, care era liber profesionist şi care fusese cooptat ca membru în 
Comisia tehnică consultativă, de pe lîngă serviciul tehnic al municipiului 
Cluj; aici am colaborat 20 de ani unde eu fusesem numit referent. Tot îm
preună am lucrat într-o comisie de recenzare şi propunere asupra lucrărilor 
înaintate prin , concurs public, pentru proiectarea unui ştrand public în 
oraşul Oradea. 
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Cu această ocazie, am călătorit şi am locuit împreună, avînd prilejul 

să discutăm mult asupra modului de exprimare (stil propriu de 'Construcţie) 

a exteriorului clădirilor proiectate de Kos Karoly, precum şi influenţa 

exercitată asupra noilor clădiri de către construcţiile bisericeşti şi con
strucţiile din lemn din Ardeal. Am căzut de acord în aceste discuţii, că, con
strucţiile populare româneşti şi maghiare din Ardeal, au o mare influentă 
reciprocă una faţă de cealaltă, ţinînd cont şi de proporţia de amestec pe 
regiuni. 

El şi-a început activitatea profesională, primind - aproape în serie 
- însărcinări de a proiecta şi executa diferite clădiri, una mai frumoasă 
şi mai interesantă ca cealaltă; de ex. grădina zoologică din Budapesta, case 
de locuit pentru muncitori la Cluj şi la Tg. 'Mureş. La Sf. Gheorghe, Kos a 
proiectat muzeul, spitalul, corpuri de locuinţă duble, locuinţe pentru oraş 
şi comune, şcoli elementare etc. 

Intre timp s-a ocupat şi de multiplele st_udii de arhitectură, premiate 
şi apărute în reviste de specialitate. In acelaşi timp a apărut şi prima lui 
încercare de literatură, scrisă şi ilustrată de el. 

La începutul anului 1910 s-a căsătorit şi a cumpărat un teren la 
Stana, unde şi-a construit o casă week-end. 

După numeroase studii, Kos Karoly a încercat formarea unui stil de 
arhitectură propriu, pe baza datinilor populare secuieşti şi româneşti din 
Ardeal. 

Tot în anul 1910 se iau măsuri pentru construirea unei clădiri po
trivite pentru Muzeul din Sf. Gheorghe şi astfel să se rezolve plasarea cores
punzătoare a exponatelor muzeale, care fuseseră aşezate vremelnic în c1ă-

• ' diri nepotrivite. La intervenţia conducerii muzeului, Inspectoratul general 
pe ţară al muzeelor şi bibliotecilor a recomandat ca proiectant pe prof. 
arhiteot Hliltl Dezideriu din Budiapesta, cafle :a terminratt în 1acelaşi an schi va 
planului pe baza programului. Dar, profesorul Htiltl, nemulţumit de pro
iectul său, căruia Kos Karoly i-a fost student, îl cheamă pe acesta, rugîn
du-1 să compună un proiect nou cu înfăţişare secuiască, dar să respecte 
repartizarea încăperilor. 

Kos Karoly a terminat proiectul într-o săptămînă iar profesorul 
Hilltl renunţă la proiectul său, în favoarea unui proiect nou creat de fostul 
său student. 

!n luna · decembrie 1910 Kos Karoly a primit din partea conducerii 
muzeului, încredinţarea de a întocmi proiectele definitive pentru executa-
rea clădirii muzeului. 
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Inainte de a Îl!cepe lucrul la proiectele definitive K6s Kâroly s-a 
consultat cu preşedintele conducerii muzeului Godri Francisc, fostul pri
mar 1aQ OriaşUJliUi Sf. Gheorghe şi cu cei doi prof'esori de J.ra colegiul din loca
litate : Dr. Lâszl6 Francisc şi Csutak Wilhelm, membri în conducerea mu
zeului pentru a discuta în amănunţime nevoile utilitare ale noii clădiri, fără 
a-i pune piedici, faţă de propunerile de executare a părţilor arhitectonice 
şi artistice. 

Tot la recomandarea lui K6s Kâroly s-a hotărît ca la executarea 
lucrărilor să se folosească numai material din surse locale şi muncitori 
locali, astfel că la fundaţiile şi soclul clădirii s-a folosit piatră de la Orko, 
cărămida a fost furnizată de fabrica din Prejmer, ţigla a fost adusă de la 
.fabrica din Bodoc, marmura s-a extras de la Lăzarea-Gheorgheni, iar lem
năria a fost luată d!n pădurile din preajmă. Forţa creatoare umană pentru 
executarea lucrărilor de săpături-cioplire şi aşezarea pietretlor pentru 
lucrările de dulgherie şi lăcătuşerie, de asemenea, s ..... a recrutat 
din populaţia locală: Aşa s-a realizat clădirea muzeului din Sf. Gheorghe. 
cu o repartizare muzeală corespunzătoare şi o înfăţişare caracteristică 

locală. K6s Karoly - . abandonînd toate stilurile de arhitectură cunoscute 
- dar ţinînd seama de toate soluţiile şi formele folosite de ardeleni, mai 
ales cel secuiesc, îmblînzindu-le, le-a aplicat pe un plan releveu modern 
cu deservire specială culturală, asigurîndu-i o înfăţişare artistic monumen
tală, naturală, populară. 

Lucrările de construcţie au început în luna august, aşezarea pietrei 
pe fundaţie s-a făcut la 22. oct. 1911. In anii 1912 şi 1913 clădirea s-a ter
minat în roşu sub acoperiş. Tot atunci, pe acelaşi teren, a început construi
rea locuinţei pentru păzitul muzeului, cu aspectul asemănător clădirii 
principale. 

In anii 1917 şi 1918 K6s Karoly a fost trimis la Constantinopol pen
tru studierea sistematizării oraşelor bizantine şi turceşti, despre care a 
apărut o lucrare editată de Institutul ştiinţific din Constantinopol, în anul 
1918. In acelaşi an, toamna, a sosit din Constantinopol la Stana, unde l-a 
aşteptat toată familia sa: soţia, doi băieţi şi o fetiţă. 

- După eliberarea patriei, K6s Karoly s-a încadrat în efortul general 
pentru dezvoltarea multilaterală a ţării, pentru creşterea a noi generaţii de 
specialişti folositori construcţiei noii societăţi. 

Inainte de încheiere, avînd în vedere felul său de a fi mereu inven
tiv, atît în viaţa lui particulară cît şi pe plan profesional, literar, politic, se 
cade a se aminti şi de activitatea sa în arta grafică, decorativă, ilustrarea 
cărţilor etc. A scris cărţi de literatură şi manuale despre construcţiile zoo
tehnice agrare. A înfiinţat şi redactat ziare şi reviste. 
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Despre vasta activitate a lui Kos Karoly atît în domeniul arhitec
turii cît si al Hteraturii s-a mai scris si se va mai sarie încă. , , 

Acestea sînt amintirile mele, pe scurt, despre arhitectul Kos Kâroly 
şi cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 90 de ani îi urez din tot sufletul 
mulţi ani cu sănătate ! 

, 
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KÓS KÁROLY- ÉPÜLETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN 

KÖNYA ÁDÁM 

lVIintegy félévszázadot tesz ki arz az ~dős'llak, melynek során Kós 
KároJy, köz- és magánépüle•tleklet verw-ezett · Sepsiszentgyör-gy sz.ámár1a. 
A 13 épület, ilJetlve épüle•tegyüttes1 tervbő·l 10 ful is épült az évek so
rán és így vo11rta1képpen 15 Kós-épület kierült fedél alá Sepsiszentgyör
gyön. Ideje rtehárt számbaJvennli valamennyi t, _annál is inkább, mive•l a 
Pál Balázs monogrlálfliá.ban2, a Kós Károly személyes össZieáUításában 
közöl.t épí·tészeti rel:sorolásból jónéhány klim-ar-adt. Ez az összeállítás, 

• amint Kós Káro:ly maga jegyzi meg, "csupán a jel1emz;őbbeket t~l

mazza - és 1945-ig csak emléh."'ezetből". Utóbbinaik oka a vHágháboru.s 
pusz>títás, amely a személyes ]e:ljegyzéseket is megsemmisírtetrte. Az em
lített időpontig elkészült épületek közül, hiá nyzik a Csutak Vilmos la
kóháZ!a, ,a későbbiekiből pedig a Benedek Káfloly számlára tervezett la-
kóház, V1aLamJint a vá:ntJemplom a:Lattli ravatalozó épüle:te. 

Vég.ső soron azon!ba.n, nem túloZ:unk azt álJítva, hogy ez a vidéki 
ki1sváros képviseli jelentőség és számbelti mennyiség szempontjából egy
aránt a 'leggazdagarbb.an Kós K.árroly épí.tőmüvészeti tevékenységét. An
ná1l is 'inkább, mivel nagyszabású, monumerrtális köz;épüle:t, zártsorú 
városi utcába beiHe:szkedő ·Lakóház, ·többféle i:sk,...·ha és viHaépület egy
anént m!egltaliáJható közöt<tük. 

Meg kie~l emtlH:;enünk, noha jt'el1en sorainkban csupán ra sepsd.szenrt:
györgyi Kós-épületekkiel fog!LalkoZJunk, hogy ra kutart;ót másutt is érik 
majd meglepetése~k, a feLsorolásból klimarndt Kós-alko•táiSokat iUetően3. 
A mai Ko~á'Szna-megyélben is, Sepsiszentgyörgyön kívül, csupán Baró
ton és Nagy!ba:conlban eml!iJt egy-egy ·terv·et, irllretve épületet a felsorolás. 
Nos, Sz;entivá:ruban is 1áJH egy Kórs-épüle.t, 'a helyi termelőszövetkezet 

mai :szlékház:a4. 
Aliglha lehet a V1éleit1enn:ek tuLajdonítani, hogy Sepsiszentgyörgy 

számára ilyen nJagyszámú épülete:t ·tervezett. Közltudott, hogy Kós Ká-
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roly, milyen élénk és alkotó érdeklődésse-l tanulmányozta ra népi építé
szet emlélreit. Márped~g megyénkben az építészeti műemlékeknek túll
nyomó többsége, népi mesterek munkája, mai :arcüLaJtuk pedig a magas 
müvészetből a népi építőg)'lakorlatba átvett, átallakított, átsugárzó ele
mek, megoldások rendkívül vál'tozatos világá1t kínálita :Del a 1ényegüket 
érzö-értő Kós Károly számára. Ez:ért van az, hogy Erdély című kuiltúr
tö:r<ténert:i vá:zllatának LincleummetJszetein féltiUoatnyii háromszéki népi 
műemlék . kapott egy-egy egész rud~lt5, hogy a KOIVács h1Jszló szerkesz
tettJe Sé:tJa bölcsőhel)'lem köérüil-kö·tet képes tábláin Kós-Gödri felvételek 
mru~tJatnak be újabb ilyen emlékekert6, hogy bőven 1közölt belőlük ·a sep
siszentgyörgyi múzeum Emlékkönyvében ~megjelent 1Janulmánj11ában 
csak1Úgy7, min1t később a szé~ely népi épHészetet Öisszefo@lradó érem-díjlas 
tanu1mányrárban8. Másfelől, erfle azon:pan már :többen (maga Kós Káro[y 
is) kitértelk, különböző ~alka~lommal (~1egutóbb Debreczeni László, jeLen 
kö1tertben), a nagyszámú meg~endelés és ·ki·vi1Jelezés bizltosításában, je~ 

lennős :rtészt vállilla~tak SepsiszenrtlgJ~örgyön, Csutak Villmos, Gödri 'Fe
renc, Malmos Andor, Kahay Gábor és mások. 

A SepSiilsZientgyörtgyön elsőnek ;tes:te~t öltött alkotás, a már-már 
szimbol!Ummá Vlá.lt múzeum-épület vorLt. Pontosaibban épület-'együttes, 
hiszen a mögötte félépi1lt, eredeUrleg múz.eumőri lakásoknak szánt épü
lertekkel razzá egészült kli, annál is · inkább, mi'VIel jelenleg mindhárom 
épület s?Jervels.en a volrtaképpeni múzeumi munka szolgáJlatJárban á~ll. A 
föépülletnek csupán a Kós Károly által megte!'IVezett észalmyugati szár-· 
nya nem épült fel eddig, bár a múzeum távlati fejlesztési tervében 
továbbra is szeflepel, s a tei'VIező, a főépület északn)'IUgia'tri. ·~arkát m1n-
denben a bő~í,tési tervnelk megrfelelően képe'Zlte ki. 

A múzeumépület történetét ~többen, köztük az alkotó !is megü-:ta 
már9. RajZ'á't, fényk!épét, csaklllern álttekinthetetlenül, · számtalan napi
hetilap, folyóirat, ·kliadrvány körolte. Via'flga Nándor Lajos egyik rézka,r
cán éppen úgy feQfedezzükiO, mint Kisgyörgy Tamás, Múzeum címü 
kompozícióján 11, vagy Deák Ferenc, Á~om és Meseváros cím ű aiko
tásain 12. Termffiretesen a múzeum Emlékkönyvének, Év'ktönyvének, 
illetve köteteinek címlapján is ott látjuk, megannyi változatban. 

Egy do~ogra !roll csupán klitérnün!k. Csaknem hihetetlen, hogy a 
százaidelő k:is1Városrá11:lan, ez a ikorában mergdlőbbentóen merész építészeti 
aJkotás 1Jestet öltihertet. Annál is mkább, m:iJveQ ·közeleben, alig nélhány 
évvel azelőtt épült fel a tanítóképző (ma 2. smmrú Líceum) enyhén neo.:.. 
ba[['okkos, közép- és o.ldalrizarlirtrtal hangsúlyo'ZAYtt, sllÍ.gorúan szimmetrikus 
hom:lokzarru, impozáns épülettömbje. És alig nehány évre rá felépül, ez 
a valóban merész asz'immetriával túagolt, mégis bi1Jtos kézzel összefo-

~-- ·-
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Kisgyörgy Tamás : A múzeum 
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Deák Ferenc : Meserváros 
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Deák Fereric : Alom· · 
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Bartók Bélának 1927-ben a múzeum emeleti 
nagytermében tartott hangversenye alkalmából 

kiadott műsorlap 

• • 

gott, héi!IDT"O'ZJO:tt egységet alk-otó, reszlle!teiiben lliaJgytVOntalú egyszeruseg
gel is évszáwddk és rtájak népí épftészetének jeLlemző jegyeirt egybe
fol'Tfasm) épmet. Ebben pedig nagy s~repe volt a CsUitak V~lmosolmak. 

S azóta már oímeral\kotó elemmé is vált, hiszen a szocilallista kor Ko
vászna-megyéjének új címerében a szellemi élet jelképe. 

A mú:z;eum .felépí:tését követő évben az Eslmla-uboai Keresztes 
testvérek házának terve készült el. A zártsorú városi utcaképbe bele
ilQeszkedő Kós...1épülietek közé tartozik, s ·az egytik lwráibban, Zrumec~y 
DezsőiVel közösen te!l"'Vezett épület homlok~val muta.t tü:Irorkép-sze
rűen közös vonásokat. A szintén 1913-ban tervezett ket múzeumóri 
La!kás pedig a Vli.lJa épüJetek csoportjába wtozik 
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Az egykori Keresztes-ház (1913) 

A tragiikus 1914-ben tervezett, vármegyei közkórház eredetileg 

öt épületből álló együttelSe sa:j:nos csonkán és megcsonkítva maradt 
ránk. A legszebb, az épületcsoportot kelet felő lezáró anya és csecsemő
védelmi tornyos épület meg épperltséggel osupán te:vvben ismeretes.- A 
többi épülethez kiépes,t, k:ismérete ellenére is monumentáHsan hat, a 
kivételesen de aligha véleltJLenül, szimmeltri~us:an megtetwezett és felépí
tclit hrullliaház, a maga mereiV, mrt, mozduliart1anságot sugárzó épületéveL 

E kiét épii:lretegyüttesrál szólva kell megemlí'tenünk, hogy· a sep
siszentgyörgyi Kós-há~k vá!loskép-formMó · szerepét i'lle:tően, lényegé
ben ·az :ismétlődik meg ami Kós Károly eg·ész épftőművészeti tevékeny
ségére rányomta bélyegét: nem tudta alkotóobevéikenységét, a már többek 
Mrtal megírt akoiknál fogva ikite~jesílteni. Így Sepsis:rentgyörgyön is 
hiányzik épületeinek áltfogóbb városképi hattása, hogy ha nem is egy város-
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Múzeumóri lakás (1913) 

A kórház anya- és csecsemóvré'delmi épülete (1914) 
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rész, bár egy általra egységesen megtervezett tér megalkotásában, ki
élhesse a benne feszülő alkdtó energiát. 

SepsiiSZentgyörgy főterén pedig elmarndt az általa, a Gábor Aron 
terelt ugyoo eJtünte:tő de á V'á:ros főterét nyugatról, .Jlá11Jványosan lezáró 
városháza épületének megvaJlÓISulálsa. Csrupán :a főtérnek ugyancsak a 
ny!Ug:ati oldailána 1926-ben lte:rveze:tt leánygitnnázJium-interná,tus épülete 
valósult meg, amely, utólag, a tervező stílusához hangolt de az épületet 
egyhangúbbá ·változtató déli bővítéssel, ma mint a textilipari szakiskola 
épüle:te ismeretes. 

A két évvel korálbban :bervezett és a közeli Béke uteában felépült 
Csulfak .... ház viszont, sokáig alig ismert, ám annál szebb viHa · épületnek 
számírt. Félkrörailal<Jú, os~lopos verandájárt véve alirap<ql, az ugyancsak aik
Imriiban ter'VIezett lm.J.rozs;vári Hincz-házzal mutat rokonvonást, a főhom-

""·· 

Városháza és mozi (1919) 
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lokzat'()lt is figyelembe véve, tükörkép-szerüen, a miskolci Imre-ház
zal13, azonban a méretbe~lli. különbségból i~s fa:kladó tetőszerkezeti .meg
oldások külörnbsége egyben haltározO(btaJn eil'térő összhiatást bi:z;tosít. Amit 
r.ó1a érdemes 'tudni, azt Balogh Ferenc írta meg az Utunk 1972--es év
könyvében, fényképet >a~Lapr~ajzot is közölve. Ez épület fényképe ugyan
azon évben a HlétJben is megjelent, bár 1\!Iéhusz József kétrészes írásá
ról14, az utó'1agos :liélreértések elkierülése végett meg ~en említenünk, 
hogy valamilyen végzetes téves tájékoztatás folytán, érrveivel nyitott 
klarput döngetertt, ,a Csulak ház védeilmélben, his:oen a város- pontaSiab
ban a kóDházfej,lesziJésli terv, nem ezt a Kós-épül'e'tet, hanem a kórház 
épüle'tcsoporbj,ának, délnyugati pavilon-épületét fenyegette lebontássaL 

A pionírház jelenlegi épülete (részlet) 1929-30 
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A Kabay-ház tervének második változata (1948) 

Szövetkezeti, könyvelói és kereskedelmi iskola · (1951) 
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A Benedek Károly számára tervezett lakóház (19153) 

A 30.-as években újabb három, elrtérő •éU"Cu!latú és rendeltetésű 

Kós-épülettel gyarapodout . Sepsiszentgyörgy. A mai Pioní11háznak a 
T€Xltililsko[a épületével némi rokonságot tafltó épÜ!lette készüirt el15, az 
~svee.etők módooí)1Jásáva!J.16, továJbbá ar.?: Iskola UJtoati KeresZites-ház 
közerlében, egy semleges homlokZiéi!tú, tan·ári lakáisokat magábafoglaló 
emeiletes ház, valamint a legrutóbbi évtizedben radikálisarr ártalakított 
Csu:tak Vi'lmos-Qakóház, a vars'U'tli áUomárs közelében. 

Csupán terv manadt a dr. Kaibay Gálbor számára 1948-ban két 
vátl·toZélt)ban is megterve~emt Jakóház, raká'l"Cs.alk az Olt- és Balcescu utcák 
sarkáM szánt, klel'1eskedelmi mkoláJt és beml,akiást magáJbafoglaló, ki
mondottan kornzerű hartálsu, mégis · á.ttéielesen hagyományos vémás01klml 

nmdeJJ<.1ező, nagyszabású ·épület 1951-ből. Fle~lépült viszont, kevés módo
sfiás'Siéd, az 195·3-ban, lci.tűnő belső beosztássad, Benedek KároJy számára 
tervezett lakóház a Vámdi Józ.sef utcában, valarotint . ,az egy évtized 
·múltán, három válto;?;atban elkészített, a vártemplom magaslatának 
keJelti a:tjálban, a harmadik ~vv szerinlt kft VliJte lezetlt mva~lozó...épület. 

Föltétlenül meg ke:~l em[ít:enünik, h<Jgy a Sepsiszentgyörgy észalld 
peremén, a Kökönyes paltak völgyének kijárniánál felépült, ugyancsak 
rendkí'V'üil ga7Jdlaságos b~Lső térkihlaszn'áilfisú V'i'lrla-Lakóhámt viszont nem 
Kós KárO'Jy te·rverzJte, hanem a te:tös-zell"lrezettet értintő némi mód.ooibástól 
eltekintVie Toroc$iai Wligand Ede rbef!Vle allapján kés2Jiilt17. A SzemeJ;"ján 
a József A1ttJil'a utca 9 szám a·Latt álló ép(.Hetnél pedig, a némileg a Ke
resZ'tets-háZJra ernlélkeztető homlokzat rte:rrvezésénél, az eliJsmert ács- és 
ép1tőmesitJer híJ:'Té!ben áLló Demeter I!Stv'ánr!a feltehetően hatással le
hetett a Keresz·tes-báz hangulata és ez magyaromatja a méretteiben jó
v,allcisebb ~üle•t I"<Ykonvonás.ai:t. 
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Kós Károlynak Sepsis'Zlentgyörgyön fe'lépült, iUe•tve e város szá
mára te'l'Ve'2lett épületei, nagy számuk elllenére sem fo:rmá<~nak Ici egy
séges város-részletet. Minlt ahogy Kós Károly egész műépítészeti tevé
kenysége, a már máSok áltaa kö.rVDoolazot't egylkolt'li körüfmények kö
vetkeztében sem tudott ál:tal!ánosan kJiibantalrozó irányzat'O't teremteni. 
A köz- és magálllépületek •kJons?Jerű de egyhen a konkrét tAjhoz illő ter
vezését sürgető, fe'l-feHooonó vélemények •azonban 18, elv~leg az ál'ta1a 
képviseit irányzat hetlyességét ig.azoJlják. S ez útnak mai építőanyag és 
igény sZ'empantj,ából való helyességét a Marosvásánhelyen a közel
múl<tban felépült új színház-épület gyakonLa:ti'Lag is bizonyítja. 

JEGYZETEK 

1. :E':pület....együtJtes a múzeumé (múzeumépüle't és a két muMumóri. lakás, w,lamint 
az eredletlii!Jeg öt épül!etből állón.aJk tervezellt vármegyeli 1000kórhárz: (négy ~eléPnit, 
egyet t~ak:özben l•eibon tlot1léllk). 

2. Páli Ba•Iázs: Klós Károly. Akaqémiai k&ad~, Budapest, 1971. Archli>tektúra-sorozat. 
3. OsiUIPáJn az Erdélyii HeiLimn 1928-as évfol)'léliilláJban közölt Kós-mets7Jetelk alapján 

nyí1vánvaLó, hogy hiányzik Imre Zs,jgmond mi~o1ct háza, a. klás2l0111d Pán barvfz
l)olrrás kúlbhráza, va1rumi;rut Maianos Aindor budapesti, nJagyméretű 'bél"IVdlllája. 

4. Alaprajza, homilokzati és tá'V'LaJti rrad'Z'a k():llÖhne a Kiol'un.k 1973. 11. s:z~ámá,ruak 1661. 
oldalán. 

s. Az Hl)'lefullv,i vár, gelencei templom, tmOO'Sifatlvi Crse.I"'ey-, rétyi Aln'flos-, dál.nOOd 
· V eress-, mborOSIIl.yói Tompa kiúr:iák. 

6. Kéz.d~vásrálihelyi rég1i ház, •részlet a Kovács-szerrrőJ. valamint a F.inta-ház, vala
mennyi Kézdivásárhed.yrőt 

7. A dálmok:i Veress-, s?Jentivánilaborfalvri SZJenbivám.yi-, kilsbol"IOsnyói Tompa kúriák 
rajza, variamint UIIJóibbinak telekbeos.Z!t.ása. 

a. A kisborosiilyói Tompa-kúma, na•gyborosnyói tö.r>poosL~lopos-árkád~ ud:V1a:r:ház, Sep
sis.z.enúgyörgy-Szemerja. Budai Nagy Anital ubaa 18 szlálm aLatJili 1784-ben épüLt ház 
stb. (Kós KMO'ly: A székely nép építészete. Bltlidalpes;t. Mérnökii Továbbképzö ln
~.1944). 

9. Kós Káro•Iy: A Mú21eum épírtJése. Emlékkönyv a Múzeum ötvenéves évfordu]pjára. 
SZ'eil"k. Csutaik ViiJm:os, Sepsis•zen•flgyörgy, 1929. 
Debreczeni Lás"Z:ló: A seps:isz.enrtgyöt"lg)'li múzeum érpülrerenek terverojérőL Taiililll
mány az Alliuta 1913. évi kötetében. 

10. Közölve az Uturuklban (1972. XII. 21) a Megyei Tűköl'ben (1974. ,J;H. 6), vaLamiint 
az Aliuta l. drnl:apján. 

11. Kiállílbva a cs·emátoni községli múzelllmban. 
12. Közől'll'e mLndkettő az U.tunlk 1967-<es évíiol)'lamáiban, iHetve az AILom az Utunk-

évkön)"V 1968-ars kört:~tén·ek 114. oldaltán és a Megyei Tükör 197(). 'Vrii. 18-;i s.zá
mábai1'1. 

13. Radm k.özölve az El'délyi He.Lik0111ban (1928. 631. old.) . 
14 Mé'1isz JóZrS.ef: Szecesszió Seps•i!szen.t:györgyön (Erv.eLés.ek IWs :K;át"'oly egy épillete 

meillclit) A Hét, 1972. 5~ S;Z. 

15. F\myké)pe közöJ:v.e a Megyed Tükör 1972. XL 29~i sZJá.rná.lbaJn, illetv.e CaS<ele Pioruie
dLor di:n HepubJJica SociJa·~is<tá Romania c. kötet Sf. Gheorghe címszavánáL 
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16. Dr. Kabay Gábor szóbeH közllése, néhad id. Kádá,r Jánostól ny.ell'lt értesülése alap}án • 
. 11. Dr. HOQ"Vá'th Sándor szíves levélbeli közlése. Egyben e heJy.en mondok köszönetet 

dr. Kabay Gábomak a Kós Károly által tervezetit de meg nem valósult épületek · 
raázainak közlés~ lehetőségét d.He:tően, . val,amint szóbeli adatadér.t, Benedek KároJy
nak és leányának, dr. Nagy Lászlónén.ak, a Benedek-házra, valamiJn1t Csutak Jó
zsefnek a Csutak-ház.ra vona,tkozó adatokér:t. 

Kós Károly mííé·pitészeti munkássága Sepsiszentgyörgyön . 

l. Sepsiszern:tgyörgyi múzeum, 1911-12. F .ebruár 16 sugárút .10 szám. 
Kevtjében a két múzeumőri l:a:ká:s, ma képtár, illetve adminisztrációs 
épület (1913). 

2. Lakóház (volt Keresztes-testvérek háza), 1913. IskoLa utca 9 szám. 
3. Egyesített kórház (volrt Vármegyei Közkórház), 1914. Eminescu utca 
. 9 szém. A tervezett öt épületből négy felépült. A be.fejezetl,en un. 
· .. admin.isz'tráaiós épületet 1960 táj án lebontották 

4. Városháza és városi mozi. A Gábor Aron tér keleti ~részére szánt 
épületet 1919 .... ben tervezte (A Pál-mpnografiában 1921. szerepel). 

'5. A Balkk-család háza (dr. Csuilak Samu VOilt háza), Béke utca ll szám. 
Irodalom: Balogh Ferenc: Kós Károly építőművészetéről (fénykép
pel és alaprajzz.al. útunk Évkönyv' 1972. 142_:__144. old . 

. 6. Textilipari sz,akiskola, 1926. Szabadság tér 1.8 szám. A háta mö-
gö:tti internátus épület utólag lebontv1a, az ~skollaépÜilet deli szérny

. · nyia:l bővítve. 
7. Pionírház, 1929-30. Kőirösi Csoma Sándor utca 23 szám. 
8. Lakóház (Csutak Vitlmos egykori háza) 1936. Siló utca 7 rsz:ám. Je:len

leg több család lakja és átalakítás illetve épül~ttoldás-ráépítés váll-. 
toztattJa meg eredeti formáját. 

9. Lakóház (volt koHégiumi tanári lakás), 1932. Iskola utca 3 sz·ám. 
10. Dr. Kabay Gábor lléikóház'a_ Terv 1948-lból két váll,toZia·tJboo. 
ll. SZ'övetkezeti, könyveJ.ő:i és kereskedelmi iskola. 1951. (A Pál-rnono

gráfiában 1952 szerepel). Az Olt és 'a B~Hcescu utca sarkára ter- · 
vez:te . 

. 12. Dr. Nagy László háza (a terv még - Benedél~ Károly számár,a készült 
1953-lban). Feliépült az 1960-1a!S évek közepén. Váradi József utca 

' 18 szám. 
13. Ravata,lozó a vártemplom a:l,aH. VáT utca l szám. Tervezte 1964-ben, 
. •· '' három, eltérő vál'tozatban. A legutóbbi kivitelezésre került :terv a 

D.M.I. álltal körvoootlazo1Jt al.apelvek s:z;erint készült. Felépült 
1968-ban. 
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Sepsiszentgyörgyi vonatkozású újabb Kós-szakirodalom 

Debreczeni László: K.ós Káry:)ly " építőmúvész. Kot1u.nlk:, 1967. 8. sz. 1060-1067. 
F1énykép: a SepsBI!rl.eDitgyőr!gyti mÚUJeUm. 

Kós ~y: ~eitmjzorn. ~az Sző, 1968. ll. sz. 627----032 old. 
Sah'1111u Virgil: A múépitész. leaJz Sro. 1968. ll. sz. 643-M9 old. 
DebMC7Jelli László: A grafikrutsművész. Igaz S~. 1968. ll. sz. 651}-665. old. 
Balogh Ferenc: Kós Klá.roly építőmüvészebéröl. O,tn.Jinlk ~vkönyv, 1972. 142-U4 

old. (A Qwl.ak-dláz :fényképév;ell és ail.apraj~ll/lél/1). 
Méliusz JÓIP!Sef: SzecesS!Zik) Seps.1szentgyörgy1Ön (.&I"vellések Ká& Károly egy épü

. lete meD.llett. A Hét. 197~. 5-ő .. sdm. (A Csulak-ház fényk~el). 
N·agy Gé7..a: ,,Az én éietem örökkévaló 1esz . . . ,,Kös Károly k.iJJencvenéves". 

MűveM)dés, 1973. 11. szám 49--53. 
Ba1od1 F~reac: Kós !Kátoly épí,tészetének n.emzetk.ö~ értélke. Kol'IUilk, 1973. 11. 

s2lám, 1659-1663. (Pálil F&enc s.zentlwán1a.borila1Lw házácak terwl."&jzá:val.) 

KÓS KÁROLY A MEGYEI TÜKÖRBEN 
(1969-1973) 

1969. I. ll. 52. sz. 

Kó5 Kiliroly: A hegy:ek (~ a VM"ju-o~l). 
Magyrari Lajos: LXXXV. (v,ers). 
C7Jegő Zollláin: Vasrüv>ek 'haij·OOnak .(w~.rs). 

Far*•as Air.pád: ZúgOitlt a taps. 
Gaj7láigó Mal"ton: Kós a politilrus. 
V•ári AJtitHa: Tornyok, éV•e!k ••• 
Veress Dániel: Kézfogás·ok. 
Erőss Jáaos: Le.vél Kós Károlynak. 
C:siti László: Gazdagság. 

(v .d.): Kislexilron 
Kós Kálroly: IUiusztJráció a Régi ·J{alotas7Jeg cimű ki.ad!VIánylból, · Kós Károl7 i.ino

metszetei {ddlslborosnyó'i Tompa-roúria, gelencei temPlom). 
S~álcs Sándor fotomoii1Jtá2l&a a seps:i.szenrtgyörgyli. Kós-lépü),ejtekr61.. 

1969. II. 8, 57. sz. 

Kós !Károly válas·zlerve1e. 

1971. XII. 12, 510. sz. 
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1971. XII. 19. 5.16. sz. 

Baloglll Ed:glú2 Kós K.á.rbly - 88 (a monoa'tlori uti templomról készített Kós
metsZJettel). 

1971. XII. 19. 516. sz. 

(A Kós rolkoly az építész - belsO k!étloldailas ö.s&zeálUtás); " ••• ~6jjenek a aata-
lok" (Ga:jzágó Márton b~etése Klós KárolJlyal). 

Résrzl,eltek Kós Károly műViei.ből: 
S7JékJelly néPi épírtiés~t (A székledy nép ~ c. tanu1mányból). 
BeiS~k Er:dlély k6v,ei ls (NtapkJelet 1920). 
Az ép~et dem<>k!rattzmusa (Gu:ild of m!.aru:W:raft). 
ll[IUSztrálcióks a Sepsis'Zentgyör.gy.re tervezellt 621ÖVe'tkezeti ilslrola, városháza, anya

és csecsem6védelmi pa'Vii.lon, valamint a Kaibay-ház ,f;á'V'lati l'laljmi. 

1973. XII. 16. 

90 éve szü.letett Kós Károly. 
Magyani Lajos 1 Az épí!llkező. 
Dámell [sltváJIU Mfi és élet. 
Farkas Arpád: A szembejövooek (Ví&s). 
(-): Az útun.k. KOs~mláról •.• 
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REZUMAT 

Luc!'la'I'Iea preziil1'tă clădirile ·am: Sf. Gheorghe~ construite după pJia-
nur1He 1arhiteotului K6s Karoily, între c:im.ii 1911-1968. · 

C::unqscrut:ul. scrijtor ·cl:t.1]$n' · Kos Karoly, oa arhitect, . este reprezen
tantul curelilltului pr<e ... modern şi a ravut în tot .cursul vieţii sale un inte
res de'Ois,~bilt faţă d:e cre1aţihl.e arhitecturii popu~a!'le. Prima S!a operă, clădi
rea muzeului din Sf. Gheorghe a d:e·venit azi simbolul oraşud:ui. Fiind un 
ediifJiciu impună1Jor oa voJum şi forme af!hi!teelbur'Cllle, cu · o f1aţadă asimetri
că, evocă lumea e:lem€Jllltellor ·tr1adiţi'Onale în domeniul · arhitecturii , din 
acest ţrinut. 

Dintre cele 13 pLanuri de .clădire şi de all1Siambluii de clădire, s-1au 
relalizat în cu:nsul deceniilor 10 (în totlal 14 dădiri). 

Lucrtmea mai cuprinde lis.ta clădirilor · cu datele cele m'ai importJan
te şi o bi'bliognafie Jegată de person1a:liltJatea lui Koş K1aroly (Megyei Tii
klor, 1969-1973). 

EXPLICAŢIA FIGURILOR 

Varga Nandor Lajos: Muzeul din Sf. Gheorghe 
Kisg)"orgy Tarnăs: Muzeul 
Deak Ferenc: Oraşul de basm 
Deak Ferenc: Visul 

.·•r' 

Programul concertului dat de Bart6:kl Bela în sala mare a muzeului în anul 1927 
Fosta ca!Să Keresztes 
Locuinţă de muzeolog 
Clădirea de maternitate a spitalului 
Primărie şi cinematografie 
Actuala clădire a Casei Pionierilor (detaliu) 
V.arrianta a doua a planului C·a.sei Kabay 
Planul şcolii cooperatist-comerciale 
Planul casei de locuinţă a lui Benedek Kil!roly 
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ION NESTOR 
1905-1974 

In ultimii ani viaţa 
ştiinţifică românească a 
avut pierderi grele; au ple
cat mulţi savanţi a căror 

viată si aotivitate stiintifi-, ' ' ' 

că a fost strîns legată de 
fondarea renumelui ştiin

ţific românesc şi peste ho
tarele ţării. Printre aceşti 

savanţi se numără şi dr. 
docent Ion Nestor, mem
bru corespondent al Aca

• 

": 

demiei R.S.R., membru al Academiei de ştiinţe sociale şi politice, profesor 
la Universitatea din Bucureşti. 

S-a născut în 25 august 1905 la Focşani şi a murit în 30 noiembrie 
1974 ~a Bucureşti. Se trăgea dinitr-o familie de ră~şi moldoveni din Fîldu. 
A făcut liceul la Focşani şi universitatea la Bucureşti, fHologia clasică şi 
istoria veche. A studiat în Germania la Marburg şi la Berlin cu G. von 
Merhart, G. Bersu, H. Schmidt, K. Schuchharot, Max Ebert, R. Thurnwald, 
P. Iacobsthal. Doctor în arheologie şi etnografie a Universităţii din Mar
burg oo. des Laihn unde a s~tud~at in semilnarul marelud profesoT G. voo. 
lVIerhart, G. Bersu cu care a lucrat în Austria şi Bulgaria în perioada de 
pregătire a doctoratului. S-a format ca arheolog în domeniul preistoriei 
şi al mileniului I e.n. In 1932 devine doctor în filozofie al Universităţii dir. 
Ma~burg an des I.Jalhn. 

A lucrat din 1925 la Muzeul Naţional de antichităţi, ca asistent, şef 
de lucrări, şef de secţie, conducînd ca director între 1947-1951. A fost 
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· şef!Ul secţiei de arheoil!ogie pre!lstorică a Insltirtuttrlrui de az,'heo[ogie Bucu
reşti şi profesor din 1945 de istorie univers,ală a orînduirii comunei primi 
tive şi a epocii migraţiilor. 

A reprezentat România cu cinste la toate reuniunile internaţionale, 
fiind vicepreşedinte al Uniunîi Internaţionale de Arheologie Slavă şi 

membru al Consiliului permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre
şi Protoistorice. A fost redactor pentru România al publicaţiilor Inventaria 
Archaelogica şi Prăhistorische Bronzefunde. 

Ion Nestor a făcut prima săpătură stratigrafică la Glina în anul 
1926-1927 şi a fost întemeitorul cercetării arheologice moderne, atît a 
celei preistorice cît şi a celei prefeudale şi feudale. Cercetările făcute de 
el au fost totdeauna de lungă durată, urmărind rezolvarea unor probleme 
importante din istoria străveche şi medievală a ţării noastre : Sărata-Mon
teoru, Valea Jijiei, Suceava, Dridu, Bratei etc. 

începînd din 1956, conducînd cercetările arheologice consacrate stu 
diului problemei formării limbii şi poporului român şi-a concentrat acti
vitatea în jurul ideii continuităţii elementului daco-roman punînd bazele 
istoriei românilor în cursul primului mileniu. La capătul acestor cercetărj 
închinate istoriei României stau cele două capitole: "De la primii locuitori 
pînă la daci" şi "Formarea poporului român" din Istoria Poporului Român 
(1 970), care reprezintă nu numai o bogată contribuţie la cunoaşterea Româ
niei, dar şi găsirea şi folosirea unui stil nou de înţelegere şi interpretare 
istorică a documentelor arheologice. 

Muzeul diD: Sf. Gheorghe, în profesorul Ion Nestor, şi-a pierdut un 
prieten sincer, care urmase tradiţia moştenită de la V. Pîrvan încă din 
timpul lui Fr. Laszl6, o colaborare fruduoasă care a dat rezultate bune în 
desluşirea multor probleme din istoria ţării noastre. Om de ştiinţă cu mare 
prestigiu, în timp de aproape 40 de ani a fost un sprijin real în activitatea 
arheologica-istorică a Muzeului din Sf. Gheorghe, ai cărui iucrători î1 
stimau. Atitudinea sa colegială faţă de această instituţie se reflectă din 
rîndurile pe care le-a trimis cu prilejul aniversării a 90 de ani de la 
înfiinţarea muzeului: "Nefiindu-mi posibil să asist per8onai ... ţin să ma
nifest pe această cale alăturarea mea deplină de tot ceea ce această aniver
sare reprezintă, atît ca evocare a trecutului, cît şi ca perspective şi anga--
jamente de viitor". 

Colectivul M:uzeului din Sf. Gheorghe va păstra cu pietate în 
memorie amintirea lui. Sit sibi terra levis. 

Dr. SZ~KELY ZOI .. TAN 
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