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VASE CU TORŢI PASTILATE, DESCOPERITE
ÎN ARIA ARIUŞD-CUCUTENI
UNELE PROBLEME PRIVIND EVOLUŢIA ŞI CRONOLOGIA
CULTURII ARIUŞD ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
Originea, evoluţia şi cronologia ramurii transilvănene a marelui complex cultural Ariuşd–Cucuteni–
Tripolie (pe care o vom numi în continuare cultura Ariuşd)1 prezintă încă multe aspecte nelămurite,
chiar în comparaţie cu cunoaşterea ariilor est-carpatice, Cucuteni şi Tripolie.2 Lumea ştiinţifică aşteaptă
de decenii ca noile cercetări să lămurească mai bine
aceste probleme. Din păcate, cele mai multe dintre
săpăturile efectuate în a doua jumătate a secolului al
XX-lea în aria culturii Ariuşd au rămas nepublicate
sau au fost publicate sumar ori parţial. Astfel, şi despre rezultatele noilor săpături din aşezarea eponimă,
reluate în anul 1968 sub conducerea profesorului Ion
Nestor, dispunem doar de câteva rapoarte scurte.3
În aceste rapoarte se menţionează şi descoperirea la
Ariuşd a unui fragment de ceaşcă cu toartă pastilată,
dar piesa nu a fost ilustrată.4 Cu toate acestea, descoperirea nu a rămas fără ecou, fiind scoasă în evidenţă
importanţa acestui fragment ceramic ca posibil reper
cronologic-cultural.5
Recent, piesa a putut fi identificată printre materialele aflate în depozitul Muzeului Naţional Secuiesc (în continuare: MNS), iar informaţiile privind
condiţiile de descoperire au putut fi completate datorită însemnărilor din jurnalul de săpătură întocmit de d-na dr. Eugenia Zaharia. Mai mult, printre
materialele descoperite în săpăturile din anul 19721973 şi aflate în depozitul MNS au fost identificate
încă două fragmente de vase cu torţi pastilate.6 Vom
prezenta în continuare aceste descoperiri ieşite la

iveală în cunoscutul sit arheologic de pe Dealul Tyiszk
(Tyiszk-hegy) de la Ariuşd, jud. Covasna. Vom trece
în revistă apoi vasele cu torţi pastilate cunoscute la
ora actuală din aria culturii Ariuşd–Cucuteni. Vom
încerca în final să discutăm sistemul de interrelaţii
culturale şi cronologice în care pot fi integrate descoperirile de ceramică cu torţi pastilate din mediul
culturii Ariuşd–Cucuteni.7

Folosim acest termen pentru concizie şi ca expresie a trăsăturilor particulare ale descoperirilor din sud-estul Transilvaniei. În legătură cu problema denumirii vezi DUMITRESCU,
Vladimir 1969, 101, n. 1 şi, recent, IONIŢĂ, Adrian 2004,
16-17, n. 28.
2
Vezi LÁSZLÓ, Attila 1993; 2006; 2009, cu bibliografie.
3
ZAHARIA, Eugenia 1973; ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY,
Zoltán 1988.
4
ZAHARIA, Eugenia 1973, 31; ZAHARIA, Eugenia –
SZÉKELY, Zoltán 1988, 108.
5
LÁSZLÓ, Attila 1993, 65; 2006, 9; 2009, 212-213;
MONAH, Dan – MONAH, Felicia 1997, 50 (datorită unei
scăpări sau greşeli de traducere, se vorbeşte despre „a fragment of
bowl with a painting...”); MANTU, Cornelia-Magda 1998, 65.

6

1

*
În cursul săpăturilor din anii 1972-1973, efectuate în cunoscutul sit arheologic de pe Dealul Tyiszk
(Tyiszk-hegy) de la Ariuşd au ieşit la iveală următoarele descoperiri:
1. Fragmentul unei ceşti cu corpul globular,
umărul articulat, gâtul drept, uşor arcuit (pl. 1/1).
Buza este ornamentată cu crestături perpendiculare.
Marginea uşor evazată este legată de umărul vasului
printr-o toartă în bandă, foarte puţin supraînălţată
şi poziţionată uşor oblic. Pe partea inferioară a torţii
a fost aplicată, prin apăsare cu degetul, o „pastilă”
rotundă în formă de disc sau şaibă (tip de toartă ce
a generat termenul de Scheibenhenkel în l. germană şi
handles with discoid attachments în l. engleză). Vasul
a fost lucrat din pastă poroasă, degresată cu nisip micaceu, care a căpătat, prin ardere, culoarea maronieroşiatică închisă. În ceea ce priveşte dimensiunile, se
poate aprecia că ceaşca avea cca 11 cm înălţime, iar
diametrul gurii cca 13,5 cm. Potrivit rapoartelor de
săpătură sumare, fragmentul a fost descoperit prins
Fragmentele ceramice au fost identificate în depozitul MNS
de Sándor József Sztáncsuj care a examinat şi documentaţia de
săpătură. Documentaţia noilor săpături de la Ariuşd a fost cedată MNS datorită generozităţii regretatei dr. Eugenia Zaharia
(Institutul de Arheologie al Academiei Române, Bucureşti).
7
Desigur, în acest cadru limitat nu ne propunem să atingem
întreaga problematică a „orizontului” ceramicii cu torţi pastilate.
Pentru descoperirile din Bazinul Carpatic, legăturile cu Europa
Centrală şi cu regiunile balcano-egeene, inclusiv problema sin
cronismelor cu fenomenele culturale din Grecia şi Anatolia, vezi
ROMAN, Petre I. 1971, în spec. 117-103; KALICZ Nándor
1980; RACZKY Pál 1988; 1991; RUTTKAY, Elisabeth 1991;
HORVÁTH, László András 1994; PATAY, Pál 2005, în spec.
102-106, 115-132.
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în chirpiciul unei locuinţe mari, care aparţinea ultimului nivel de locuire al culturii Ariuşd. S-a apreciat
că, din punct de vedere tipologic, fragmentul corespunde vaselor cu torţi pastilate din nivelul C2a de
la Băile Herculane.8 În jurnalul de săpătură se mai
precizează că fragmentul a fost descoperit în suprafaţa A1/1972 şi a ieşit la iveală în cursul demontării
lipiturilor arse ale locuinţei notate cu A.2.
2. Fragment de ceaşcă asemănătoare ca formă cu
vasul nr. 1, dar probabil ceva mai mare, cu marginea uşor mai evazată, gura probabil ceva mai largă şi
umărul mai puţin marcat (pl. 1/2). Buza este ornamentată cu crestături perpendiculare mai rare. Toarta uşor supraînălţată este mai îngustă ca la vasul nr.
1 şi prezintă, la mijloc, o creastă verticală scundă.
Pastila aplicată la baza torţii este ruptă la mijloc. Vasul a fost lucrat din pastă poroasă, degresată cu nisip
şi ars la roşu deschis. La acest fragment nu se face
nicio referire în documentaţia de şantier, probabil nu
a fost remarcat cu ocazia descoperirii. Singura informaţie privind contextul descoperirii este marcajul de
pe fragmentul ceramic discutat, potrivit căruia acesta
provine din suprafaţa E/1973.
3. Fragment din mijlocul unui vas de formă bitronconică, cu gâtul uşor arcuit (pl. 1/3). Pe umăr
este aplicată o toartă orizontală (un „mâner”) în formă de pişcot / 8 culcat, perforat vertical în mijloc. Pe
cele două capete lăţite ale torţii a fost aplicată câte o
„pastilă” ovală prin apăsare cu degetul. Vasul a fost
lucrat din pastă degresată cu nisip fin, care a căpătat,
în urma arderii, o culoare brună închisă-negricioasă.
Vasul are suprafaţa netezită şi lustruită cu grijă şi a făcut parte, cu siguranţă, din categoria ceramicii fine.
Potrivit marcajului scris pe ciob, fragmentul a fost
descoperit în acelaşi context ca şi vasul nr. 1, prezentat mai sus. În jurnalul de săpătură există doar un
desen schematic al fragmentului, fără alte precizări.
În ceea ce priveşte poziţia stratigrafică a fragmentelor ceramice prezentate mai sus, pe baza informaţiilor sumare existente putem să facem următoarele precizări. În cursul noilor săpături, în zona cea
mai intens locuită a aşezării, unde au fost amenajate
două terasări, au fost distinse 12 depuneri arheologice, dintre care 11 aparţin culturii Ariuşd, iar cea de a
12-a a fost atribuită fazei B a culturii Schneckenberg

din bronzul timpuriu. S-a apreciat că cele 11 depuneri arheologice ale culturii Ariuşd aparţin la cinci
niveluri de locuire. Ultimele două depuneri corespund ultimelor două niveluri de locuire. Astfel, depunerea 10 („negru măzăros”) corespunde nivelului
IV de locuire, iar depunerea 11 („cenuşos roşcat”)
nivelului V de locuire. Depunerea 11 (adică nivelul
V) acoperă întreaga zonă locuită a sitului. Ultimele
două niveluri de locuire sunt caracterizate prin res
turi de chirpici masate, provenite din dărâmarea pereţilor locuinţelor. Aceste mase de chirpici acoperă
vetre şi vase sparte pe loc. Se mai menţionează că, în
regiunea primei terasări, locuinţele ultimului nivel
de locuire (V) sunt adâncite în depunerea anterioară (10, „măzăros”, ce corespunde nivelului IV). Din
această cauză, stratul de cultură corespunzător nivelului IV de locuire lipseşte din regiunea locuinţei cu
chirpici masat din ultimul nivel de locuire al culturii
Ariuşd.9 În ciuda unor neclarităţi (cum trebuie să ne
imaginăm, de pildă, locuinţele adâncite în pămînt),
din informaţiile rezumate mai sus rezultă fără echivoc că fragmentele de vase cu torţi pastilate nr. 1 şi
3 au fost descoperite sub/printre dărâmăturile unei
case din ultimul nivel de locuire al culturii Ariuşd
din aşezarea eponimă. Aceeaşi poziţie stratigrafică
poate fi presupusă şi pentru fragmentul nr. 2. Prezenţa acestui tip de ceramică în contextul nivelului
V de locuire de la Ariuşd i-a determinat pe descoperitori să considere că sfârşitul culturii Ariuşd se
plasează în perioada marcată de apariţia vaselor cu
torţi pastilate, în intervalul de timp corespunzător
nivelului C2a de la Băile Herculane.10

ZAHARIA, Eugenia 1973, 31; ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY, Zoltán 1988, 108.
9
ZAHARIA, Eugenia 1973, 28-29; ZAHARIA, Eugenia
– SZÉKELY, Zoltán 1988, 103-104. Autorii raportului nu au
încercat să racordeze observaţiile stratigrafice proprii la stratigrafia stabilită în cursul săpăturilor lui Ferenc László, din primele
decenii ale secolului al XX-lea. În aşezarea de la Ariuşd (Erősd)Tyiszk-hegy au fost distinse atunci şapte depuneri arheologice
principale („straturi”), numerotate de sus în jos, în interiorul cărora au fost observate mai multe subdiviziuni (niveluri).

Straturile VII-II aparţin culturii Ariuşd, iar stratul I aparţine
culturii Schneckenberg din bronzul timpuriu. Ultimul (cel mai
recent) strat al culturii Ariuşd este stratul II, numit „humus inferior” sau „stratul de chirpici cel mai de sus” (legfelső szuvatréteg,
couche la plus haute du boussilage argileux, vezi LÁSZLÓ Ferenc
1914, 291-297, 390-393). Comparativ, acest strat ar trebui să
corespundă depunerii 11 (nivelului 5 de locuire) stabilită în cursul noilor săpături.
10
ZAHARIA, Eugenia 1973, 31; ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY, Zoltán 1988, 108.
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Vase cu torţi pastilate au fost descoperite şi în următoarele situri din aria culturii Ariuşd (numerotarea descoperirilor făcându-se în continuarea celor de
la Ariuşd):
4. Fragment de ceaşcă cu corp globular, descoperit în peştera nr. 1200/14 din Cheile Vârghişului
(Peştera Mare, ung. Nagy- sau Orbán Balázs-barlang,
germ. Almaser Höhle; Mereşti, ung. Homoródalmás,
jud. Harghita). Vasul are umărul marcat, gâtul tronconic şi marginea înclinată în afară. Buza şi umărul
sunt legate cu o toartă în bandă. Pe baza desenului

Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni

publicat, se pare că toarta prezintă în partea inferioară
o pastilă apăsată cu două degete (pl. 2/4).11 Fragmentul se păstrează în Muzeul Judeţean Braşov şi provine
din fosta colecţie Julius Teutsch, având indicat ca loc
de descoperire Peştera Almaş. Ca materiale însoţitoare, alături de fragmente ceramice de tip Ariuşd şi Coţofeni, este menţionat şi un fragment din gâtul unui
vas („oală de lapte”?), ornamentat cu motive unghiulare realizate în tehnica Furchenstich şi incrustate cu
alb, suprapuse peste un fond haşurat cu linii incizate,
precum şi lama unui pumnal de aramă.12
5. Ceaşcă cu corp bitronconic şi marginea uşor
evazată, descoperită în aceeaşi peşteră. Buza şi gâtul
vasului sunt legate de o toartă uşor supraînălţată care
se prelungeşte în jos sub forma unei benzi aplicate
până spre umărul vasului. La baza uşor lăţită a torţii
a fost aplicată o „pastilă” rotundă prin apăsare cu degetul (pl. 2/5).13 Fragmentul se păstrează în Muzeul
Judeţean din Braşov şi provine din sondajul efectuat de Julius Teutsch în 1909 în Peştera Mare de la
Mereşti (Almaser Höhle/Spalthöhle). Ca materiale
preistorice însoţitoare sunt menţionate fragmente
ceramice aparţinând culturilor Coţofeni, Schneckenberg, Wietenberg, Tei şi Noua.14
6. Printre materialele descoperite în peştera nr.
1200/8 din Cheile Vârghişului (ung. Lócsűr sau
Lólik; Mereşti) şi aflate în colecţiile Muzeului Judeţean Mureş, se găseşte şi un fragment de vas cu toartă
pastilată (pl. 1/4). Printre descoperirile preistorice însoţitoare se întâlnesc fragmente ceramice aparţinînd
culturilor Petreşti, Ariuşd (ceramică pictată şi de uz
comun), Coţofeni şi Noua.15
7. Câteva fragmente ceramice cu torţi pastilate
au fost descoperite şi în situl arheologic de pe Dealul
Cetăţii (ung. Földvár, germ. Burg, Burgberg) de lângă Feldioara (ung. Barcaföldvár, germ. Marienburg),
jud. Braşov. Cetatea medievală suprapune un sit arheologic, locuit în aproape tot cursul preistoriei, de
la cultura Criş şi pânã în epoca La Tène, care a fost
menţionat în repetate rânduri în literatura arheologică.16 Pe baza informaţiilor lacunare şi nefiind suficient de precise, se pare că fragmentele de vase cu torţi
pastilate, menţionate în literatura de specialitate fără
ilustraţie, provin din sondajul arheologic efectuat de
Florea Costea (1970) şi au fost determinate ca atare
de Petre Roman.17 Potrivit datelor lui Roman, frag-

mentele ceramice în discuţie au fost descoperite la
cca 1 m adâncime şi aparţin, stratigrafic, unei perioade care urmează după aşezarea culturii Ariuşd de la
Feldioara.18 Referindu-se la situl de la Feldioara, cu o
lungă succesiune de culturi preistorice, Eugen Comşa afirmă, de asemenea, că urmele acestora au fost
descoperite „în straturi de cultură clar delimitate”.
În ceea ce priveşte problema care ne interesează aici,
el susţine că stratul de cultură Cucuteni–Ariuşd (reprezentat prin trei niveluri de locuire) este suprapus
de urme de locuire din perioada de tranziţie la epoca
bronzului. Unele dintre aceste urme de locuire aparţin orizontului cu torţi pastilate, iar altele aparţin
culturii Coţofeni.19 Profilul secţiunii săpate în 1965,
publicat de Comşa, nu susţine afirmaţiile din textul
autorului, căci, potrivit desenului, stratul de cultură
Ariuşd este suprapus direct de solul vegetal vechi şi
actual,20 ceea ce ar trebui să însemne că toate descoperirile post-Ariuşd provin din solul vegetal (deranjat de lucrările agricole). Potrivit aceluiaşi profil,
adâncimea de 1 m, menţionat de Roman în legătură
cu descoperirea fragmentelor ceramice cu torţi pastilate, corespunde, în mare, limitei dintre nivelurile 1
şi 2 ale stratului de cultură Ariuşd!
Cercetările arheologice ulterioare de la Feldioara
(1990-1995) nu au confirmat existenţa unei succesiuni stratigrafice, aşa cum a fost prezentată, idealizat,
de E. Comşa. Potrivit acestor noi observaţii, materialele preistorice au fost răvăşite de construcţiile
medievale şi moderne, ele neputând fi separate decât
după criterii tipologice. Printre descoperiri, cultura
Ariuşd este bine reprezentată, ceramica pictată fiind
atribuită fazelor Cucuteni A2-A3. Fac excepţie câteva fragmente despre care se afirmă că aparţin mai
degrabă fazei Cucuteni A-B. Printre descoperirile rezultate în urma noilor cercetări nu sunt menţionate
vase cu torţi pastilate. Merită atenţie, în schimb, un
fragment ceramic ornamentat în tehnica Furchen
stich, în stilul culturii Bodrogkeresztúr.21
Aşezarea de la Feldioara-Dealul Cetăţii a fost cuprinsă şi într-un repertoriu al siturilor neo-eneolitice
din Transilvania, ca loc de descoperire al „culturii
torţilor pastilate”, fără să fie oferite alte detalii.22
8. În sfârşit, Petre Roman a mai inclus în categoria ceramicii cu torţi pastilate fragmentul unui
vas de mari dimensiuni, aflat în colecţia MNS (nr.

ROMAN, Petre I. 1971, 102, nr. 21, fig. 33/1.
ROMAN, Petre I. 1971, fig. 33/2; 40/3.
13
BOROFFKA, Nikolaus 1994, pl. 96/7.
14
BOROFFKA, Nikolaus 1994, 56, nr. 271; 372; pl. 91/5-14;
92-96; 97/1-6.
15
Materialele au fost identificate de S. J. Sztáncsuj.
16
Vezi COMŞA, Eugen 1973; IONIŢĂ, Adrian et al. 2004, 1218 (N. Boroffka).

17

11
12

Vezi ROMAN, Petre I. 1971, 102-103, nr. 23; COMŞA, Eugen 1973, 45, 52, n. 4.
18
ROMAN, Petre I. 1971, 102-103.
19
COMŞA, Eugen 1973, 45-46, 52, n. 2.
20
Vezi COMŞA, Eugen 1973, p. 53; fig. 1.
21
IONIŢĂ, Adrian et al. 2004, 12-18 (N. Boroffka).
22
MAXIM, Zoia 1999, 159, nr. 417.
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inv. 439/1901), descoperit în situl de pe dealul numit Eprestető, de lângă Sfântu Gheorghe (Sepsiszent
györgy, jud Covasna). Fragmentul nu este ilustrat;
potrivit descrierii vasul prezintă, în partea sa inferioară, o toartă aplicată modelată „în forma unei mustăţi” (Schnurbartform).23 Fragmentul nu a putut fi
identificat în colecţiile MNS.
*
În cuprinsul complexului cultural Ariuşd–Cucuteni–Tripolie primele vase cu torţi pastilate au ieşit
la iveală în regiunile est-carpatice. Din aria culturii
Cucuteni cunoaştem următoarele descoperiri:
9. Traian, com. Zăneşti, jud. Neamţ. În situl binecunoscut de la Dealul Fântânilor, într-o locuinţă
din complexul V/1956, aparţinînd fazei Cucuteni
A-B, au fost descoperite, printre altele, trei vase de
tipuri neobişnuite în acest mediu cultural, care au
stârnit, ulterior, vii dispute între specialişti. Lăsând
la o parte acum vasul dublu,24 ne vom referi mai întâi la vasul cu torţi pastilate, despre care s-a publicat doar o fotografie de slabă calitate, fără descriere
şi fără precizarea dimensiunilor (pl. 2/2). Judecând
după fotografia publicată, suprafaţa vasului este aspră, iar ca formă acesta are corpul globular, gât scurt,
îngustat, şi marginea uşor evazată. Partea superioară a corpului vasului este prevăzută cu patru torţiapucătoare, aşezate simetric, cu orificiu orizontal. La
baza torţilor, lipită de corpul vasului, a fost aplicată
câte o „pastilă” rotundă.25
10. Din acelaşi complex provine şi un vas lucrat
din pastă grosolană, înalt de 18,5 cm (pl. 2/1). Judecând după desenul publicat, vasul are forma de
trunchi de con, cu deschidere relativ largă şi marginea „ondulată”, modelată în patru loburi. Fiecare
lob este ornamentat cu câte o proeminenţă. Nu se
menţionează că aceste proeminenţe ar fi „pastilate”,
dar desenul sugerează existenţa unei alveolări/apăsări cu degetul. (Chiar şi fără torţi pastilate, vasul
poartă „marca” epocii, după cum va rezulta din
discuţiile ce urmează.) Mijlocul vasului este prevăzut cu două torţi-apucătoare, cu orificiu orizontal.
Potrivit desenului, fundul rotund al vasului pare să
treacă într-un picior scurt (patrulater, cu laturile
uşor arcuite?), ceea ce nu este marcat în profilul
publicat.26

Cele două vase au fost publicate foarte sumar,
fără discutarea analogiilor. Menţiunea fugitivă că
sunt elemente inedite şi că ar putea corespunde unei
etape cronologice mai recente,27 a dat prilej la unele
speculaţii ulterioare. La publicare, ca şi mai târziu,
descoperitorii au subliniat că aceste vase se aflau
sub grămezile de chirpici provenie din pereţii unor
locuinţe aparţinând fazei Cucuteni A-B 2, fază cu
care se încheie locuirea cucuteniană de la TraianDealul Fântânilor.28 În acest fel, sunt lipsite de temei obiecţiile exprimate cu privire la apartenenţa
vaselor discutate la perioada Cucuteni A-B.29 Este o
altă problemă asupra căreia vom reveni, în ce măsură aceste descoperiri (la care se adaugă şi un pandantiv de aur, găsit în 1958) pot indica legături şi
un sincronism între faza A-B a culturii Cucuteni şi
cultura Bodrogkeresztúr, aşa cum au apreciat soţii
Dumitrescu,30 sau dacă descoperirile în discuţie ar
trebui raportate la o perioadă mai târzie a eneoliticului (a epocii cuprului) din regiunile intracarpatice, după cum cred alţi arheologi.31
11-13 (?). Ulterior în aşezarea Cucuteni A-B de
la Traian-Dealul Fântânilor au ieşit la iveală şi alte
vase cu torţi pastilate, care au fost puse în discuţie în
sprijinul opiniilor exprimate anterior din partea descoperitorilor. Au fost menţionate, în treacăt, câteva
zeci (!) de fragmente ceramice cu torţi pastilate, dar,
în fapt, se fac referiri la două chiupuri mari, sparte,
şi la un fragment de vas cu buza lobată, găsite sub
chirpiciul locuinţei I/1/1957, aparţinând fazei Cucuteni A-B 2.32 Dintre aceste descoperiri mai recente a fost publicat cu ilustraţie doar un chiup care a
putut fi întregit (pl. 2/7).33 Vasul, înalt de 61,5 cm,
are corpul piriform alungit, gât relativ înalt, aproape cilindric, şi buza abia înclinată în exterior. Vasul
este prevăzut cu 12 torţi pastilate, dispuse simetric
în două şiruri: opt deasupra, iar patru sub diametrul maxim al vasului. În partea lor superioară torţile sunt perforate orizontal, iar în partea inferioară
prezintă câte o pastilă rotundă aplicată, după cât se
pare, prin apăsare cu degetul. Potrivit descrierii descoperitorului, vasul este lucrat din pastă cucuteniană bine arsă, comună pentru ceramica nepictată de
la Traian-Dealul Fântânilor. Se apreciază că şi forma (pentru care nu se apelează la alte analogii) este
relativ des întâlnită în această aşezare. Cât priveşte

ROMAN, Petre I. 1971, 102, nr. 22.
DUMITRESCU, Hortensia 1959, 197, fig. 7/1.
25
DUMITRESCU, Hortensia 1959, fig. 7/2. Potrivit unei menţiuni ulterioare, este vorba de un vas de mici dimensiuni, vezi
DUMITRESCU, Vladimir 1981, 29.
26
DUMITRESCU, Hortensia 1959, 197, fig. 8. Vezi şi nota 94.
27
DUMITRESCU, Hortensia 1959, 197.
28
DUMITRESCU, Hortensia 1959, 197; DUMITRESCU,

Vladimir 1976, 356-357; 1981, 23-24, 29-30.
29
ROMAN, Petre I. 1971, 112-113; 1978, 220.
30
DUMITRESCU, Hortensia 1961; DUMITRESCU, Vladimir 1968, 47, n. 28; 1976, 356-357; 1981, 23-30.
31
ROMAN, Petre I. 1971, 112-113; 1978, 220, n. 27.
32
DUMITRESCU, Vladimir 1976, 356-357; 1981, 24-25.
33
DUMITRESCU, Vladimir 1981, 24-25, fig. 1: fotografie.
Desenul vasului: BEM, Cătălin 2007, fig. 292.
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torţile pastilate, se apreciază că acestea au ajuns oarecum „la modă” şi în mediul culturii Cucuteni, în
etapa Cucuteni A-B 2.34
Vase cu torţi pastilate au fost descoperite şi în
două aşezări ale fazei Cucuteni B din regiunea subcarpatică a Moldovei.
14. La Poduri (jud. Bacău), în aşezarea multistratificată („tell-ul”) de la Dealul Ghindaru, în locuinţa
14 a fost descoperit un „complex de vase” in situ.
Acesta cuprindea şi un vas de formă bitronconică,
cu umărul înalt, gura largă şi marginea uşor arcuită spre exterior (pl. 2/6). Marginea şi umărul vasului sunt legate prin patru torţi, uşor supraînălţate,
cu orificiu orizontal. Peste partea inferioară, lăţită,
a torţilor, lipită de umărul vasului, a fost aplicată
câte o „pastilă” rotundă, probabil prin apăsare cu
degetul mare. Vasul a fost lucrat din pastă cu amestec de cioburi pisate, dar are suprafaţa bine făţuită.
Vasul este slab ars, având culoarea gălbui-brună. Dimensiunile nu sunt precizate. Locuinţa în care a fost
descoperit vasul cu torţi pastilate, a fost încadrată în
faza Cucuteni B 1.35
15. În sfârşit, ultima descoperire de ceramică cu
torţi pastilate, cunoscută din mediul culturii Cucuteni, provine din aşezarea de la Văleni (jud. Neamţ).
Este vorba de un fragment din partea superioară
a unui vas, probabil cu corpul globular sau bitronconic, rupt în zona umărului (pl. 2/3). Dimensiunile nu sunt precizate. Fragmentul a făcut parte din
gâtul uşor tronconic şi marginea puternic evazată (în
formă de pâlnie) a vasului. Marginea şi umărul sunt
legate printr-o toartă în bandă, foarte puţin supraînălţată. La baza torţii a fost aplicată o „pastilă” ovală
prin apăsare cu degetul. Vasul a fost lucrat din pastă
poroasă, cu amestec de cioburi pisate şi nisip, dar
arderea este perfectă. Fragmentul ceramic a fost descoperit în locuinţa 2, datată în faza Cucuteni B 1.36
Având în vedere şi descoperirile de la Traian, vasele de la Poduri şi Văleni au fost interpretate ca dovezi
ale sincronismului între sfârşitul fazei Cucuteni A-B
şi începutul fazei Cucuteni B, pe de o parte, şi cultura Bodrogkeresztúr şi „orizontul torţilor pastilate”
(Herculane II), pe de altă parte.37

*
Vasele şi fragmentele ceramice cu torţi pastilate,
cunoscute din aria culturii Ariuşd–Cucuteni, prezintă o relativ mare varietate tipologică. (Reamintim
că la tipurile de vase prezentate aici ar mai putea fi
adăugate încă câteva descoperiri, precum cele de la
Feldioara, Sfântu Gheorghe şi Traian, menţionate
doar în treacăt, fără ilustraţie, în literatura de specialitate.) Fără a ne propune o analiză tipologică detaliată, putem constata că cele mai multe dintre vasele
prezentate mai sus sunt ceşti sau castronaşe adânci,
cu corpul globular-tronconic şi gâtul aproape cilindric sau elegant arcuit. Marginea, mai mult sau mai
puţin înclinată în afară, se leagă de umărul vasului
prin (probabil două sau patru) torţi în bandă, uşor
supraînălţate. Judecând după exemplarele întregi sau
reconstituite, aceste vase sunt bine proporţionate,
cu înălţimea mai mică, dar apropiată de diametrul
gurii, care este uşor depăşit de diametrul maxim,
aflat la cca. 2/3 din înălţimea vasului. Face excepţie vasul de la Poduri, cu corp bitronconic, care are
înălţimea ceva mai mare în raport cu diametrul gurii
şi se apropie de tipul ceramic al culturii Hunyadihalom, numit şi „situlă” (pl. 5/3).38 Vasele au fost
lucrate din pastă poroasă, cu amestec de nisip sau
cioburi pisate, dar sunt bine arse (după cât se pare,
în mediu oxidant). Cu excepţia vasului nr. 3 de la
Ariuşd, nu fac parte din ceramica fină, dar, având în
vedere raritatea lor în acest mediu, au avut probabil
o valoare simbolică şi un rol sau destinaţie specială,
la nivel individual sau comunitar, probleme asupra
cărora nu putem insista aici.
Odată cu menţionarea lui (fără ilustraţie) în literatura de specialitate, s-a apreciat că primul fragment
de ceaşcă cu toartă pastilată, descoperit la Ariuşd (pl.
1/1), corespunde tipologic ceramicii nivelului C2a de
la Băile Herculane.39 Este evident acum că încadrarea propusă iniţial este restrictivă, cu atât mai mult
cu cât din nivelul menţionat de la Băile Herculane a
fost publicat doar un singur fragment de ceaşcă (pl.
3/12).40 Din acest punct de vedere, raportarea descoperirilor de la Poduri şi Văleni la perioada Herculane
II, în general, este mai aproape de realitate.41

DUMITRESCU, Vladimir 1981, 24-25.
MONAH, Dan et al. 1982, 10; CUCOŞ, Ştefan 1999, 116,
fig. 12/4; 59/3; BEM, Cătălin 2007, 123, fig. 288/3.
36
CUCOŞ, Ştefan 1981, 49, fig. 17/4; 19/3; 1999, 116, fig.
59/1; BEM, Cătălin 2007, 123, fig. 291/3.
37
CUCOŞ, Ştefan 1981, 53; 1999, 116, 149.
38
PATAY, Pál 2005, 76-78, pl. 13/1-2, 5.
39
ZAHARIA, Eugenia 1973, 31; ZAHARIA, Eugenia – SZÉ
KELY, Zoltán 1988, 108, fără referinţă la analogii sau bibliografie. Această încadrare a început apoi să circule în literatura
arheologică, vezi LÁSZLÓ, Attila 1993, 65; 2006, 9; 2009,

212-213; MONAH, Dan – MONAH, Felicia 1997, 50;
MANTU, Cornelia-Magda 1998, 65.
40
ROMAN, Petre I. 1971, fig. 31/13. Reamintim, pe scurt, că
stratigrafia din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane cuprinde
mai multe niveluri (a-e, cu subdiviziuni), dintre care nivelul b
reprezintă faza eneolitică Herculane I, nivelurile c 1 şi c 2a-b faza
Herculane II, iar nivelurile e 1c ( poate şi e 1a) precum şi e 2, faza
Herculane III. Este de notat, de asemenea, că numai o parte a
materialului descoperit a putut fi ordonat pe niveluri. Vezi ROMAN, Petre I. 1971, 47-76, în spec. 51, 53, 63, 69-70.
41
CUCOŞ, Ştefan 1999, 149, fără referire la analogii.
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Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că ceramica cu torţi pastilate are o istorie mai îndelungată.
Astfel, în regiunile dunărene, cele mai vechi vase cu
torţi aplicate/pastilate (cunoscute numai prin fragmente, inclusiv de ceşti cu profil variat) apar în aşezările etapei timpurii a fazei IV a culturii Sălcuţa din
Oltenia (pl. 3/1-3).42 În opinia lui P. Roman, aceste
aşezări sunt mai târzii decât faza Herculane I, dar mai
timpurii în comparaţie cu perioada Herculane II cu
care prezintă, totuşi, unele elemente comune, inclusiv vasele cu torţi pastilate.43 (Altfel spus, acesta este
momentul în care a început răspândirea acestui tip
ceramic în afara ariei propriu-zise a culturii Sălcuţa,
atât spre interiorul Bazinului Carpatic, cât şi spre regiunile balcanice.) Vase asemănătoare cu ceştile cu
torţi pastilate de la Ariuşd, Mereşti, Poduri şi Văleni
au fost descoperite în diferite niveluri (precizate sau
nu) ale sitului de la Băile Herculane şi aparţin unui
interval de timp mai larg, corespunzător perioadei
Herculane II-III (pl. 3/4-12).44 Alte analogii pentru
vasele aici discutate întâlnim şi în nivelul inferior al
aşezării de la Pecica-Şanţul Mare (ung. Pécska-Nagysánc; pl. 5/4),45 ca şi în peşterile de la Cheile Turzii
(ung. Tordai-hasadék; pl. 5/1, 2),46 descoperiri care
au fost atribuite perioadei Herculane III.47 Ulterior,
„complexele” de tip Cheile Turzii au fost echivalate (şi) cu perioada Herculane II.48 Ceşti cu corpul
bitronconic-globular şi două torţi ce leagă marginea
şi umărul vasului (fără „pastile” aplicate!) au fost cuprinse şi în repertoriul formelor ceramice ale culturii
Bodrogkeresztúr din Transilvania (inclusiv faza de
formare, cu presupuse influenţe Sălcuţa.49 În estul
Ungariei, vase cu torţi pastilate de diferite tipuri, de
cele mai multe ori fragmentare, apar în culturile Bod
rogkeresztúr (faza B) şi Hunyadi-halom, dar vasele

asemănătoare cu ceştile aici discutate vor avea o largă
răspândire numai în cultura Hunyadi-halom (vezi pl.
3/13-15 şi pl. 4/1-4).50 Menţionăm, măcar în treacăt, că siturile culturilor Bodrogkeresztúr şi Hunyadihalom, în care apar şi vase cu torţi pastilate, au fost
socotite, iniţial, ca fiind contemporane şi puternic influenţate de cultura Sălcuţa IV;51 ulterior s-a dovedit
că cele două culturi se succed în timp, aproximativ în
aceeaşi arie de răspândire.52 Raportate la stratigrafia
de la Băile Herculane, cultura Bodrogkeresztúr are
corespondenţe în perioada Herculane II, iar cultura
Hunyadi-halom aparţine fazei Herculane III.53
Fragmentul ceramic de la Ariuşd, din mijlocul
unui vas cu profil bitronconic-arcuit şi prevăzut cu
o toartă pastilată dublă, aplicată orizontal (pl. 1/3),
este prea mic pentru a permite o clasificare tipologică
precisă. Credem că fragmentul aparţine unui tip de
vas care nu este străin de repertoriul formelor ceramice de la Ariuşd,54 dar care se întâlneşte şi în alte
medii culturale.55 Aplicarea torţii pastilate reflectă,
probabil, o marcă a epocii („moda”). Torţi pastilate duble, aşezate orizontal şi, de cele mai multe ori,
cu orificiu vertical, sunt frecvent aplicate pe umărul
sau mijlocul diferitelor tipuri de vase ale orizontului
Herculane II-III, sincronizată cu culturile Bodrogkeresztúr şi Hunyadi-halom (pl. 4/5-11).56 Cele două
chiupuri descoperite la Traian au fost considerate, de
la început, ca tipuri obişnuite în repertoriul aşezării şi lucrate în tehnica ceramicii Cucuteni.57 Vasul
mare, cu corp piriform alungit şi cu gât cilindric
îngustat („amfora”) este, într-adevăr, o formă obişnuită în cultura Ariuşd–Cucuteni,58 dar asemenea
vase apar şi în alte medii culturale, mai mult sau mai
puţin contemporane.59 Particularitatea chiupurilor
de la Traian constă în adăugarea torţilor pastilate, ca

Vezi BERCIU, Dumitru 1961, 316-320, fig. 143/1-13;
144/1-7; 145/1, 3, 7; 146/4. Vezi şi ROMAN, Petre I. 1971,
35, 39, fig. 5/8, 11.
43
ROMAN, Petre I. 1971, 81-82.
44
ROMAN, Petre I. 1971, fig. 22/19: niv. C2; 31/13: niv. C2a
(perioada Herculane II); 26/9-10; 28/11-14: niv. e2 (perioada
Herculane III); 31/1-4, 7, 9-12, 16: nestratigrafiate.
45
ROMAN, Petre I. 1971, fig. 35/1-3, 5, 9, 11, 15, 19-23.
46
BERCIU, Dumitru 1961, fig. 16; ROMAN, Petre I. 1971,
fig. 38/4-5, 10-11, 13-18, 21-22; LUCA, Sabin Adrian 1999,
fig. 35/6 = MAXIM, Zoia 1999, fig. 160, dreapta.
47
ROMAN, Petre I. 1971, 91-94, 101, 117-119.
48
ROMAN, Petre I. 1978, 220, nota 27.
49
VLASSA, Nicolae 1964, fig. 1/3: Gorneşti/Gernyeszeg;
LUCA, Sabin Adrian 1999, 42-44, pl. XIII/a-b, fig. 1/1: Deva/
Déva; 23/5: Ostrovu Corbului.
50
Vezi, spre exemplu, BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida 1969, fig.
2/3-8; 3/2-4, 6-9; KALICZ Nándor 1980, 47, fig. 3/1, 5, 11,
13; 5/4; PATAY, Pál 2005, 102-106, pl. 41/1, 3, 5-6; 42/1-2, 5;
43/4-7; 44/1-4.
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Vezi BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida 1969.
Vezi întreaga problematică şi bibliografie la KALICZ Nándor
1980; HORVÁTH, László András 1994; PATAY, Pál 2005, în
spec. 102-106, 115-132.
53
Vezi ROMAN, Petre I. 1971, în spec. 91-94, 115-119, 130;
KALICZ Nándor 1980, 47-52; HORVÁTH, László András
1994, 94-95; PATAY, Pál 2005, 119-122.
54
Vezi LÁSZLÓ Ferenc 1927/2007, pl. 2/B 13-14.
55
Vezi, de pildă, ROMAN, Petre I. 1971, fig. 8/1, 12: Ostrovul
Corbului; 30/3, 13; 32/8: Băile Herculane, nestratigrafiate şi
fără torţi pastilate.
56
Vezi ROMAN, Petre I. 1971, fig. 20/6, 13: Băile Herculane,
niv. c1; 31/6: Băile Herculane, nestratigrafiat; 35/13; 37/7: PecicaŞanţul Mare, nivel inferior; 38/26, 31; 39/6: Cheile Turzii; KALICZ Nándor 1980, fig. 3/6; 5/6: Tiszafüred-Majoros; PATAY, Pál
2005, pl. 17/17-18; 24/11; 39/12; 47/4-6; 48/1; 49/8-9: Tiszalúc.
57
DUMITRESCU, Vladimir 1981, 24-25.
58
Vezi LÁSZLÓ Ferenc 1927/2007, pl. 5/D 2.
59
Vezi, de exemplu BERCIU, Dumitru 1961, fig. 124/1: Sălcuţa, faza III; BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida 1963, pl. III/2; Þ
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elemente de influenţă străină, din aria „complexului”
Herculane II-III–Cheile Turzii–Hunyadi-halom.
Fragmentul de perete de vas, care păstrează o toartă
pastilată, descoperit în peştera Lólik de la Mereşti (pl.
1/4), ar putea să provină dintr-un vas mare, asemănător chiupurilor de la Traian. Asemenea fragmente,
fără posibilitatea precizării formei, dar prevăzute cu
torţi pastilate, au fost descoperite şi în alte situri.60
Rămâne, în sfârşit, să vorbim despre celelalte două
vase de la Traian, care au putut fi ilustrate aici. Dacă
poziţia lor stratigrafică (apartenenţa la locuinţele din
nivelul de locuire Cucuteni A-B 2) nu poate fi pusă
la îndoială (vezi mai sus), au rămas deschise discuţiile
privind raportarea acestor vase la cultura Bodrogkeresztúr, problemă importantă şi pentru interpretarea
descoperirilor din sud-estul Transilvaniei.
Micul vas globular (pl. 2/2) a fost considerat de la
început ca un element străin în mediul Cucuteni.61
Mai târziu s-a apreciat că acest vas prezintă o mare
asemănare cu ceramica culturii Bodrogkeresztúr şi,
chiar dacă nu este o piesă de import, este o dovadă
a influenţelor Bodrogkeresztúr în arealul Cucuteni
A-B din Moldova.62 P. Roman a contestat existenţa
unor astfel de influenţe, susţinând că tipul de vas în
discuţie este străin şi în cultura Bodrogkeresztúr care
l-a preluat din cultura Sălcuţa IV.63 Vl. Dumitrescu
nu a respins această ultimă observaţie a lui P. Roman, dar şi-a exprimat părerea că acest tip nu a putut
fi adoptat în aria Cucuteni prin influenţele culturii
Sălcuţa (căci nu au existat contacte între cele două
culturi), ci numai prin legăturile cu regiunile aflate
la vest de Carpaţii Orientali, respectiv cu cultura Bodrogkeresztúr.64 Mai recent, N. Kalicz şi P. Patay au
căutat paralele pentru acest vas în cultura Hunyadihalom (deci într-o perioadă post-Bodrogkeresztúr),
dar analogiile citate în favoarea acestor paralele sunt
foarte aproximative.65 În opinia noastră, vasul în discuţie de la Traian poate fi comparat mai degrabă cu
unele vase de la Sălcuţa66 şi Pecica (pl. 5/4),67 cu un

tip de vas al culturii Hunyadi-halom68 şi cu un vas cu
torţi pastilate, descoperit la Mözs (pl. 5/5), pe malul
vestic al Dunării, care poate fi un produs al culturii
Hunyadi-halom, chiar dacă ar proveni din mediul
grupului Balaton sau Protoboleráz.69 Credem că
printre formele apropiate vasului de la Traian poate
fi menţionat şi vasul cu corpul globular şi gât scurt,
cilindric, descoperit în locuinţa 3 a aşezării de la Reci
şi atribuit, la publicare, culturilor Tiszapolgár–Bodrogkeresztúr (pl. 5/6).70 Sperăm să nu greşim dacă
apreciem, în concluzie, că vasul globular de la Traian
reprezintă un tip ceramic familiar perioadei culturilor Bodrogkeresztúr şi, mai ales, Hunyadi-halom,
altfel spus, al unui interval mai larg de timp, corespunzător fazelor Herculane II-III ale orizontului vaselor cu torţi pastilate.
Vasul cu buza lobată (pl. 2/1), descoperit împreună cu vasul discutat mai sus, pune de asemenea
mai multe probleme. Prima priveşte însuşi aspectul
vasului. Desenul publicat la prima menţionare a descoperirii prezintă vasul atât frontal, cât şi văzut de
jos.71 Potrivit acestui desen, circumferinţa vasului
(cel puţin în partea sa inferioară) era rotundă, deci
avea corpul în formă de trunchi de con (şi nu de
trunchi de piramidă), ceea ce rezultă dealtfel şi din
fotografiile publicate ulterior.72 În ciuda acestui fapt,
piesa a fost (şi mai este încă) tratată în literatura de
specialitate ca un vas cu corpul în patru muchii.73
Acest „amănunt” (corp rotund sau colţuros) ce poate
fi important atunci când se discută mai îndeaproape tipul vasului, a fost mai bine lămurit în decursul
polemicii la care ne-am referit deja şi în cursul căreia
Vl. Dumitrescu a precizat că vasul de la Traian (ca şi
vasul de la Calu, vezi mai jos) „au lobi pe buză, dar
au muchiile rotunjite”.74 După cum am arătat, polemica s-a desfăşurat în legătură cu raporturile dintre
descoperirile de la Traian, respectiv faza Cucuteni AB, şi cultura Bodrogkeresztúr. Vladimir Dumitrescu
a considerat că şi vasul cu buza lobată constituie o

XXX/7; XLIX/7; LXXI/5: Tiszapolgár-Basatanya; ROMAN,
Petre I. 1971, fig. 26/11: Băile Herculane, niv. e2; PATAY, Pál
2005, pl. 30/7, 9: Tiszalúc.
60
Vezi ROMAN, Petre I. 1971, fig. 35/13, 18; 37/12: PecicaŞanţul Mare, nivel inferior; 39/6: Cheile Turzii; KALICZ Nándor 1980, fig. 3/2-3.
61
DUMITRESCU, Hortensia 1959, 197.
62
DUMITRESCU, Vladimir 1968, nota 28; 1969, 102, n. 28,
fără precizarea analogiilor.
63
ROMAN, Petre I. 1971, 112, fără prezentarea argumentelor.
64
DUMITRESCU, Vladimir 1981, 29.
65
Vezi KALICZ Nándor 1980, 51, cu referire la BOGNÁRKUTZIÁN, Ida 1969, fig. 1/1: Hódmezővásárhely–Hunyadihalom, un vas asemănător mai degrabă cu „situlele”; PATAY, Pál
2005, 122, pl. 13/9; 37/7: două vase de la Tiszalúc, mult diferite
chiar între ele.
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BERCIU, Dumitru 1961, fig. 12/3.
ROMAN, Petre I. 1971, fig. 37/10.
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PATAY, Pál 2005, pl. 17/12: Tiszalúc.
69
BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida 1969, 34, fig. 4/7; KALICZ Nándor 1980, 51, unde se atrage atenţia şi asupra asemănării între
cele două vase, de la Mözs şi Traian; PATAY, Pál 2005, 123-124.
70
SZÉKELY, Zoltán 1964, 121-124, fig. 2/2 = pl. 5/6 din prezenta lucrare (foto S. J. Sztáncsuj).
71
DUMITRESCU, Hortensia 1959, fig. 8.
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Vezi MANTU, Cornelia-Magda – DUMITROAIA, Gheor
ghe 1997, 151, 213, nr. 135.
73
DUMITRESCU, Vladimir 1969, p. 102, nota 28: „Gefäss mit
viereckiger Standfläche und kantigem Körper”; 1976, 356; ROMAN, Petre I. 1971, 112: „vierkantiges Gefäss”. Vezi, mai recent,
şi LUCA, Sabin Adrian 1999, 47; BEM, Cătălin 2007, 122.
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DUMITRESCU, Vladimir 1981, 26.
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dovadă a influenţelor culturii Bodrogkeresztúr asupra fazei A-B a culturii Cucuteni şi, implicit, a contemporaneităţii celor două perioade.75 Autorul şi-a
văzut concluzia confirmată în urma unei descoperiri similare, făcută în aşezarea Cucuteni A-B 2 de
la Calu (acum: Piatra Şoimului, jud. Neamţ). Este
vorba de un vas cu corpul în muchii (rotunjite) şi
buza în patru lobi, socotit de tip Bodrogkeresztúr,
dar modelat din pastă Cucuteni, ars la roşu şi pictat în stil Cucuteni A-B (pl. 6/10).76 Petre Roman
atrage însă atenţia asupra faptului că vase cu buză
lobată se întâlnesc nu numai în cultura Bodrogkeresztúr, ci şi în asociaţii cu vase cu torţi pastilate şi, în
felul acesta, nu dovedesc sincronismul propus de Vl.
Dumitrescu. Ele pot indica doar un sincronism între
etapa de sfârşit a fazei Cucuteni A-B şi una din etapele „complexului cu torţi pastilate”, descoperirile de
la Traian şi Calu aparţinând, după Roman, unei perioade post-Bodrogkeresztúr.77 În replica sa, cu mai
bine de 20 de ani după prima publicare a vasului cu
buza lobată de la Traian, Vl. Dumitrescu a discutat
mai pe larg acest tip de vas, insistând asupra analogiilor existente în cultura Bodrogkeresztúr, dar şi în
faza Herculane II. Admiţând că vasele descoperite la
Traian nu sunt caracteristice numai culturii Bodrogkeresztúr, el şi-a menţinut punctul de vedere potrivit
căreia descoperirile în discuţie nu depăşesc, totuşi,
limitele cronologice ale existenţei culturii Bodrogkeresztúr, în cadrul căreia îşi fac apariţia şi vasele cu
torţi pastilate.78
„Familia” cuprinzătoare a vaselor cu buza lobată şi
corp patrulater, numite şi vase în formă de trunchi de
piramidă, adesea prevăzute cu picioruşe şi cu torţi plasate lateral, a fost discutată cu diferite ocazii în literatura de specialitate,79 ceea ce ne scuteşte să stăruim aici
asupra lor. Pentru problema noastră este important
faptul că vasele de acest tip apar atât în faza „clasică”,
cât şi în faza târzie a culturii Bodrogkeresztúr şi devin

apoi foarte caracteristice pentru cultura Hunyadihalom, fiind prevăzute adesea şi cu torţi pastilate.80
P. Patay a atras atenţia asupra unei variante a acestui tip ceramic, reprezentată de vasele în formă de
trunchi de con răsturnat (deci cu corpul cu secţiune
rotundă), întâlnite mai ales în cimitirele din faza târzie a culturii Bodrogkeresztúr.81 Vase cu corpul tronconic şi buza lobată au fost descoperite şi în siturile
culturii Bodrogkeresztúr şi ale perioadei Herculane
II din Transilvania şi Banat, putând fi deosebită o
variantă scundă („strachina”)82 şi o formă sveltă („paharul”).83 Varianta sveltă a acestor vase, prevăzută
cu torţi pastilate, apare şi printre descoperirile perioadei Herculane II din peşterile de la Băile Herculane84 şi Româneşti85 Prin forma şi proporţiile sale
(înălţime apropiată de diametrul gurii), vasul de la
Calu se apropie de vasele tronconice joase ale culturii
Bodrogkeresztúr, analogia cea mai bună fiind micul
„pahar” cu buza lobată (ondulată) şi cu două torţi laterale, descoperit în cimitirul de la Tiszavalk.86 Vasul
de la Traian seamănă mai mult cu paharele svelte de
la Băile Herculane (pl. 6/8) şi Pecica-Forgaci, a căror
înălţime depăşeşte diametrul gurii.87
În cultura Hunyadi-halom şi în siturile contemporane din Banat şi Transilvania sunt caracteristice
vasele svelte, cu buza lobată şi cu corpul în formă de
trunchi de piramidă răsturnat. Numai în aşezarea de
la Tiszalúc au fost înregistrate 714 fragmente ceramice de acest tip (pl. 6/1-4, 11).88 Vase patrulatere
svelte, cu buza lobată, cu sau fără torţi pastilate, sunt
cunoscute şi din siturile contemporane din Câmpia
de Vest şi Transilvania (pl. 6/5-7).89 Varianta cu secţiunea rotundă a acestui tip de vas este considerată
ca o „abatere” de la forma obişnuită, colţuroasă.90
Din aşezarea de la Tiszalúc sunt menţionate doar
trei fragmente ce provin din vase cu corpul în formă de trunchi de con.91 La acestea mai pot fi adăugate câteva vase care au fundul rotund, dar corpul

DUMITRESCU, Vladimir 1968, nota 28; 1969, 102, n. 28,
fără referire la analogii.
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DUMITRESCU, Vladimir 1974, 135, fig. 140; 1976, 356357. Vezi şi MANTU, Cornelia-Magda – DUMITROAIA,
Gheorghe 1997, 146, 208, nr. 114. O piesă comparabilă, aflată
în studiu, reprezintă şi „fragmentul din colţul unui vas rectangular decorat cu elemente meandrice pictate cu negru pe fond
roşu” descoperit la Reci (SZÉKELY, Zoltán 1964, 123, fig. 3/1 şi
4/4 = pl. 6/9 din lucrarea de faţă, foto S. J. Sztáncsuj).
77
ROMAN, Petre I. 1971, 112-113; 1978, 220 şi nota 27.
78
DUMITRESCU, Vladimir 1981, în spec. 26-29, cu bibliografia aferentă.
79
Vezi KALICZ Nándor 1980, în spec. 43; PATAY, Pál 2005, în
spec. 82-84, cu bibliografia problemei.
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Vezi KALICZ Nándor 1980, 43; PATAY, Pál 2005, 82-84. Prin
faza „clasică” a culturii Bodrogkeresztúr se înţelege perioada în care
nu apar încă elementele orizontului ceramicii cu torţi pastilate.
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PATAY, Pál 2005, 84: referire, cu bibliografia aferentă, la des-

coperirile din morminte ale cimitirelor de la Paszab, Tiszakeszi,
Tiszavalk, Tiszadorogma, Novajidrány.
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Vezi LUCA, Sabin Adrian 1999, 19, fig. 5/16: Pecica-Forgaci,
niv. II; 29/3: Ciumeşti III, context funerar.
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Vezi LUCA, Sabin Adrian 1999, 21, fig. 11/6; 17/34: PecicaForgaci, niv. I-II.
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ROMAN, Petre I. 1971, 65, fig. 24/3: nivelul e1a.
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ROMAN, Petre I. 1971, 83, fig. 33/8.
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PATAY, Pál 1978, 33, fig. 54.
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ROMAN, Petre I. 1971, fig. 24/3; LUCA, Sabin Adrian 1999,
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PATAY, Pál 2005, 82.
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Vezi ROMAN, Petre I. 1971, fig. 36/3, 21, 23; 37/5: Pecica-Şanţul Mare, niv. inferior; 39/7: Cheile Turzii; LUCA, Sabin
Adrian 1999, fig. 35/1 = MAXIM, Zoia 1999, fig. 160/1: Cheile
Turzii.
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PATAY, Pál 2005, 83.
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PATAY, Pál 2005, 83, pl. 20/11.
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este modelat, odată cu înălţarea pereţilor, în formă
aproximativ patrulateră (pl. 6/2, 4).92 Ar mai fi de
menţionat că, uneori, fundul vaselor este împărţit în
sferturi prin două şănţuiri perpendiculare, în formă
de cruce, prin care se obţin patru picioruşe scunde
(pl. 6/1-3, 12; vezi şi vasele cu picior, pl. 6/4, 6-8,
11).93 Acest fel de modelare specific (picioruşe, fund
şi parte inferioară rotunde, corp ce trece într-o formă
unghiulară rotunjită) poate fi regăsit şi la executarea vasului cu buza lobată de la Traian.94 Dar trebuie
observat că în timp ce vasele din această familie ale
culturii Hunyadi-halom au în general lobii ascuţiţi,
de formă triunghiulară, marginea vasului de la Tra
ian (şi cu atât mai mult buza vasului de la Calu) sunt
arcuite/ondulate lin, aşa cum se întâmplă adesea şi în
cultura Bodrogkeresztúr.
Scurta noastră analiză întăreşte, pe de o parte,
concluziile mai vechi cu privire la legăturile strânse, existente între unele forme ceramice (şi în acelaşi
timp între culturile) Bodrogkeresztúr şi Cucuteni AB. Adoptarea unei forme tipice Bodrogkeresztúr şi
tratarea ei în maniera ceramicii pictate Cucuteni A-B
(vasul tronconic cu buza lobată de la Calu) este poate
cea mai elocventă dovadă în acest sens, la care ar mai
putea fi adăugat, eventual, şi fragmentul de vas rectangular, pictat cu motive meandrice negre, descoperit la Reci (pl. 6/9, vezi nota 76). Pe de altă parte,
analiza noastră a scos în evidenţă şi anumite afinităţi
existente între vasul globular şi vasul cu buza lobată descoperite la Traian, respectiv ceramica culturii
Hunyadi-halom, privind atât forma, cât şi tehnica de
modelare. Având în vedere şi aceste trăsături comune,
se poate aprecia că faza A-B a culturii Cucuteni a fost
în contact nu numai cu perioada mai târzie a culturii
Bodrogkeresztúr, ci şi cu perioada mai timpurie a culturii Hunyadi-halom. În acest sens poate fi invocat şi

pandantivul inelar de aur, descoperit în locuinţa I/4
a aşezării Cucuteni A-B de la Traian.95 Descoperitorii au insistat, în repetate rânduri, asupra analogiilor
evidente, existente pentru acest pandantiv în cultura
Bodrogkeresztúr, ca dovezi ale sincronismului între
aşezarea de la Traian, respectiv faza Cucuteni A-B,
şi cultura Bodrogkeresztúr.96 În cursul polemicii la
care ne-am referit mai sus, Vl. Dumitrescu a susţinut că sincronismul propus de el nu este contrazis
nici de pandantivele descoperite în cimitirul de la
Vajska (Vojvodina), în asociere cu ceramică cu torţi
pastilate.97 Dar nu putem trece cu vederea faptul că
cimitirul de la Vajska este atribuit culturii Hunyadi-halom, respectiv fazei Herculane III, altfel spus,
unei perioade post-Bodrogkeresztúr.98 În felul acesta,
răspândirea pandantivelor inelare de aur în cultura
Bodrogkeresztúr, dar prezenţa lor şi în necropola mai
târzie de la Vajska întăreşte concluzia formulată mai
sus în legătură cu descoperirile ceramice, şi anume
că în cursul existenţei aşezării de la Traian, respectiv a fazei Cucuteni A-B, au putut exista contacte
nu numai cu cultura Bodrogkeresztúr (târzie?) ci şi
cu cultura Hunyadi-halom (timpurie?). Contactele
cu cultura Hunyadi-halom (perioada Herculane III)
au continuat apoi şi în cursul fazei Cucuteni B 1,
după cum arată vasele cu torţi pastilate descoperite la Poduri şi Văleni. Nu ştim dacă relaţiile dintre
cele două arii culturale s-au rupt cu adevărat la acest
nivel cronologic sau, eventual, au fost menţinute în
continuare; în orice caz lipsesc deocamdată dovezile
directe pentru existenţa unor contacte şi în perioada
mai târzie a fazei Cucuteni B.99
Oricum, este neîndoielnic că legăturile ariei cucuteniene extracarpatice cu culturile Bodrogkeresztúr
şi Hunyadi-halom, respectiv cu manifestările culturale legate de „orizontul vaselor cu torţi pastilate”

PATAY, Pál 2005, 83, pl. 20/2, 10.
PATAY, Pál 2005, pl. 20/1-3, 10-11 etc.
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Pe o fotografie a vasului restaurat, publicat ulterior (MANTU,
Cornelia-Magda – DUMITROAIA, Gheorghe 1997, 151, fig.
135; 213, nr. 35) se poate observa chiar existenţa unei „şănţuiri”
a fundului, aidoma vaselor culturii Hunyadi-halom, menţionate
mai sus.
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DUMITRESCU, Hortensia 1961, 70-71, fig. 1-2; DUMITRESCU, Vladimir 1969, 93, 96, fig. 2/3 şi multe alte menţionări.
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DUMITRESCU, Hortensia 1961, passim, şi fig. 3-5; DUMITRESCU, Vladimir 1969, 93, 96; 1974, 268-269, fig. 291292; 1976, 360; 1981, 28-29. Ida Bognár-Kutzián a considerat,
de asemenea, că cele mai bune paralele ale pandantivului de la
Traian sunt pandantivele inelare descoperite în cimitirele fazei B
a culturii Bodrogkeresztúr (Jászladány, Magyartés, Pusztaistvánháza), vezi BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida 1972, 201. La acestea se
mai poate adăuga şi pandantivul descoperit ulterior în necropola
Bodrogkeresztúr târzie de la Tiszavalk-Kenderföld, vezi PATAY,
Pál 1978, 26, 45, fig. 36.
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DUMITRESCU, Vladimir 1976, 360; 1981, 28-30. Descoperirile de la Vajska: BRUKNER, Bogdan 1970, 2, pl. II/8-9; V/1.
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Vezi ROMAN, Petre I. 1978, 220, n. 27; KALICZ Nándor
1979-1980, 51-52; PATAY, Pál 2005, 122.
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Vezi ROMAN, Petre I. 1978, 220, n. 17, unde se afirmă că
sfârşitul fazei Cucuteni B corespunde perioadei Herculane III,
în condiţiile unui sincronism mai general între fazele Cucuteni
A-B şi B şi perioadele Herculane II-III. Autorul a susţinut în
repetate rânduri că, în opinia sa, descoperirile din aşezarea de
la Traian, respectiv faza Cucuteni A-B 2 pot fi sincronizate cu
una din etapele post-Bodrogkeresztúr ale orizontului cu torţi
pastilate. Vezi ROMAN, Petre I. 1971, 112-113; 1978, 220 şi n.
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faza Cucuteni A-B şi chiar B şi cultura Bodrogkeresztúr. Vezi
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(Herculane II-III–Pecica–Cheile Turzii) au avut loc
prin intermediul teritoriului Transilvaniei. Va trebui să examinăm în continuare, mai îndeaproape,
descoperirile din această regiune, în special din aria
culturii Ariuşd.
*
Apariţia ceramicii cu torţi pastilate în aria culturii
Ariuşd pune câteva probleme speciale în comparaţie
cu descoperirile de acest tip, făcute în aria Cucuteni
extracarpatică. Precizând şi discutând analogiile ceramicii cu torţi pastilate şi ale descoperirilor însoţitoare din aşezările de la Traian, Poduri şi Văleni, s-a
putut stabili existenţa unor conexiuni între „mediilesursă” (culturile de tip Bodrogkeresztúr–Herculane
II şi Hunyadi-halom–Herculane III), pe de o parte,
şi fazele A-B 2 şi B 1 ale culturii Cucuteni, în care se
încadrează aşezările menţionate, pe de altă parte. În
schimb, periodizarea culturii Ariuşd din sud-estul
Transilvaniei şi sincronizarea evoluţiei sale cu fazele
de dezvoltare ale altor culturi contemporane, inclusiv
cu cele ale culturii Cucuteni, au rămas până astăzi
probleme insuficient lămurite. Fără a putea intra aici
în detalii, menţionăm că ceramica pictată a culturii
Ariuşd, chiar şi în siturile cu mai multe straturi, este
relativ unitară, cu alte cuvinte, în evoluţia ei nu au
putut fi stabilite perioade stilistice succesive precum în
cultura Cucuteni (sau Petreşti). Stilistic, ceramica
pictată de tip Ariuşd a fost comparată cu precădere cu ceramica fazelor Cucuteni A2-A3 (timpurie),
dar mai mulţi cercetători au admis că ceramica de
acest tip a fost în folosinţă vreme mai îndelungată
în Transilvania şi că evoluţia culturii Ariuşd poate fi
urmărită în timp până la sfârşitul fazei A (A4) a culturii Cucuteni.100
În ceea ce priveşte „destinul” culturii Ariuşd,
se pare că evoluţia sa ulterioară s-a desfăşurat pe
căi diferite faţă de cultura Cucuteni. Descoperirea
sporadică în unele situri ale culturii Ariuşd a unor
vase şi fragmente ceramice apreciate ca fiind pictate
în stilul fazelor Cucuteni A-B (Ariuşd, Cristuru Secuiesc, Doboşeni, Leţ, Moacşa, Petriceni, Sânzieni,
Turia, Reci) şi Cucuteni B (aceleaşi, la care se mai
adaugă Cernatul de Sus şi Odorheiu Secuiesc), a fost
interpretată de unii cercetători ca dovada existenţei
în evoluţia culturii Ariuşd din sud-estul Transilvaniei
a aceloraşi faze (A, A-B şi B) ca şi în cultura Cucuteni
Vezi, cu bibliografia problemei, LÁSZLÓ Attila 2006, în
special 7-9, 22-23; 2009, 211-213, 219-222. Vezi şi notele următoare.
101
Vezi în special SZÉKELY, Zoltán 1965; 1967, 330-331;1973,
38-39; 1978, 12-13; 1987, 261; COMŞA, Eugen 1988, 115-116.
102
Vezi FERENCZI, Géza – FERENCZI, István 1975 (Mugeni); ZAHARIA, Eugenia 1973, 29; SZÉKELY, Zoltán 1987,
102, 107 (Ariuşd).
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din Moldova.101 Condiţiile de descoperire şi mai ales
raporturile stratigrafice ale acestor descoperiri sunt
însă neclare şi, în opinia noastră, nu se poate afirma motivat despre niciunul din nivelurile de locuire ale siturilor menţionate că ar aparţine fazei A-B
sau B a culturii Cucuteni. Descoperirile în discuţie
ar putea constitui mai degrabă un indicator de timp
pentru supravieţuirea culturii Ariuşd până la aceste
perioade sub forma unui aspect târziu, încă insuficient definit. Acest impas se poate datora şi faptului că,
după modelul analizei ceramicii culturii Cucuteni,
cercetătorii şi-au concentrat atenţia asupra ceramicii
pictate, neglijând celelalte categorii care ar putea fi la
fel de relevante din punct de vedere cultural şi cronologic. (A se vedea, spre exemplu, vasele de la Mugeni,
cu forme ale culturii Ariuşd, dar fără pictură, sau ceramica decorată cu impresiuni, de la Ariuşd.)102
Asocierea ceramicii de tip Ariuşd (însoţită uneori şi de fragmente sporadice Cucuteni A-B şi/sau
B) cu ceramica culturii Bodrogkeresztúr (uneori
catalogată Tiszapolgár–Bodrogkeresztúr sau „Tisza
târzie”) în aceleaşi situri şi chiar în aceleaşi locuinţe,
fără remarcarea unor diferenţieri stratigrafice, a fost
interpretată în diferite chipuri.103 S-a vorbit de „importuri” Bodrogkeresztúr în cultura Ariuşd,104 de
aşezări Bodrogkeresztúr cu elemente Ariuşd târziu,105
sau de aşezări care reprezintă rezultatul unor procese de sinteză culturală.106 Nu este cazul să încercăm
să dezlegăm aici această problemă, dar remarcăm că
descoperirile discutate pot constitui, şi în acest caz,
un indicator de timp al existenţei unui aspect Ariuşd
târziu, contemporan cu cultura Bodrogkeresztúr.
În acest context cu multe necunoscute trebuie
să încercăm să interpretăm ceramica cu torţi pastilate, descoperită în aria culturii Ariuşd. Din nefericire, condiţiile de descoperire au putut fi precizate
doar în cazul fragmentelor de vase cu torţi pastilate
de la Ariuşd, care, potrivit conducătorilor săpăturii,
au fost găsite printre rămăşiţele unor case din ultimul nivel de locuire, apariţia lor marcând nu numai
sfârşitul aşezării, dar şi încheierea evoluţiei culturii
Ariuşd.107 Într-o scurtă prezentare, se apreciază că
ceramica descoperită în cursul noilor săpături (şi împărţită în patru categorii: de uz comun, tricromă,
bicromă şi ornamentată cu impresiuni) este unitară
în toate nivelurile de locuire ale aşezării. Acestea pot
fi paralelizate cu faza A a culturii Cucuteni, inclusiv
Vezi în special descoperirile mult discutate de la Târgu Mureş,
Reci, Cristuru Secuiesc şi Mugeni.
104
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105
SZÉKELY, Zoltán 1964, 124-126; 1967, 321; 1983, 33.
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etapa finală (cu ceramică pictată de tip „Fedeleşeni”,
atribuită etapei Cucuteni A 4). În cadrul ceramicii
pictate tricrom sunt amintite şi fragmente de vase, al
căror decor este caracteristic stilului fazei Cucuteni
A-B.108 Ceramica de acest tip este cunoscută şi din
săpăturile mai vechi de la Ariuşd. Astfel, unele vase
ale cunoscutului tezaur, descoperit în 1910 în stratul
IV, au fost determinate ulterior ca fiind caracteristice
pentru formele şi stilul de pictură al fazei Cucuteni
A-B.109 Se consideră, pe de altă parte, că ceramica
de stil Cucuteni A-B nu s-a dezvoltat în cadrul culturii Ariuşd, ci reprezintă elemente intrusive, lăsând
deschisă problema dacă acestea sunt contemporane
sau sunt ulterioare ultimului nivel de locuire de la
Ariuşd.110 Fără să putem da un răspuns ferm la această întrebare, suntem de părere că dacă acceptăm că
ceramica cu torţi pastilate aparţine, din punct de vedere stratigrafic, ultimului nivel de locuire al culturii
Ariuşd din aşezarea eponimă, aşa cum susţin descoperitorii, nu avem niciun motiv să respingem posibilitatea contemporaneităţii acestui nivel şi cu faza
A-B a culturii Cucuteni din Moldova. Căci numai în
felul acesta ar putea fi explicate conexiunile între aria
cucuteniană extracarpatică şi „complexul” cultural
Herculane II-III–Bodrogkeresztúr–Hunyadi-halom,
mediate de lumea culturii Ariuşd târzii.
Informaţiile cu privire la condiţiile de descoperire
ale celorlalte fragmente ceramice cu torţi pastilate din
aria culturii Ariuşd sunt mult mai lacunare. În peşterile de la Mereşti fragmentele de vase cu torţi pastilate au fost descoperite împreună cu ceramică neolitică-eneolitică (Petreşti, Ariuşd, Bodrogkeresztúr,
Coţofeni) şi din epoca bronzului (Schneckenberg,
Wietenberg, Tei, Noua), fără să cunoaştem raporturile lor stratigrafice. În lumina celor discutate mai sus,
nu poate fi exclusă o asociere între ceramica cu torţi
pastilate şi cea de tip Ariuşd (în peştera Lócsűr), respectiv între ceştile cu torţi pastilate, ceramica de tip
Ariuşd şi fragmentele de vase de tip Bodrogkeresztúr
(în Peştera Mare/Peştera Orbán Balázs).111
Fragmentele de vase cu torţi pastilate din aşezarea
de la Feldioara provin din săpături arheologice, dar
datele privind condiţiile de descoperire sunt contradictorii. P. Roman şi E. Comşa au susţinut că aceste

fragmente ceramice aparţin stratigrafic unei perioade
ce urmează după aşezarea culturii Ariuşd (cu trei niveluri de locuire), respectiv unui nivel de locuire din
perioada de tranziţie la epoca bronzului.112 În realitate, situaţia nu este atât de clară, căci, potrivit profilului secţiunii săpate, publicat de Comşa, stratul de
cultură Ariuşd este suprapus direct de solul vegetal,
iar adâncimea de 1 m, indicată de Roman pentru descoperirea fragmentelor ceramice cu torţi pastilate, corespunde mijlocului stratului Ariuşd.113 Este demn de
remarcat şi faptul că în raportul despre săpăturile din
anii 1990-1995 (în care nu se semnalează descoperiri
de ceramică cu torţi pastilate) autorii subliniază că
nivelurile antice au fost răvăşite de construcţiile medievale şi moderne şi că materialele preistorice nu pot
fi separate stratigrafic, ci doar pe criterii tipologice.114
Printre aceste materiale se menţionează ceramică de
tip Cucuteni A, câteva fragmente pictate în stil Cucuteni A-B şi un fragment de tip Bodrogkeresztúr, ornamentat în tehnica Furchenstich.115 În felul acesta, nici
descoperirile de la Feldioara nu exclud posibilitatea
unei asocieri de materiale arheologice de tipul celei
preconizate pentru Ariuşd (ceramică cu torţi pastilate, vase de tip Ariuşd şi Cucuteni A-B) şi pentru
Mereşti (ceramică cu torţi pastilate, vase de tip Ariuşd
şi Bodrogkeresztúr), altfel spus, posibilitatea unui sincronism (chiar şi parţial) Ariuşd târziu–Cucuteni AB–Bodrogkeresztúr–orizontul torţilor pastilate.
Existenţa unui asemenea palier cronologic, pe care
se pot întâlni fenomenele culturale amintite, este sprijinită şi prin observaţiile discutate în paginile anterioare cu privire la asocierile de descoperiri de tip Ariuşd,
Cucuteni A-B şi Bodrogkeresztúr. La acest nivel cronologic-cultural au putut fi vehiculate acele tipuri de
vase cu torţi pastilate, care sunt proprii perioadei Herculane II–Bodrogkeresztúr a orizontului ceramicii cu
torţi pastilate. Am arătat însă că o parte a descoperirilor din mediul Cucuteni şi Ariuşd nu poate fi înţeleasă
decât în contextul unor inter-relaţii şi cu lumea perioadei Herculane III–Hunyadi-halom–Pecica (nivelul
inferior)–Cheile Turzii. Aceste conexiuni trebuie plasate într-o perioadă post-Bodrogkeresztúr, corespunzătoare sfârşitului fazei Cucuteni A-B şi fazei Cucuteni
B 1, după cum arată descoperirile de la Traian, Poduri

ZAHARIA, Eugenia 1973, 29, fig. 1/7; ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY, Zoltán 1988, 107. Vezi şi ZAHARIA, Eugenia
1994 (Ariuşd); 1996 (Fedeleşeni).
109
LÁSZLÓ Ferenc 1911, 222, 224, fig. 6 ; 1927/2007, pl. 4/C
15-16 ; pl. 10/J 2; DUMITRESCU, Vladimir et al. 1954, 452454; ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY, Zoltán 1988, 108; despre tezaur, recent, SZTÁNCSUJ, Sándor József 2005; 2007.
110
ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY, Zoltán 1988, 108.
111
Nu este lipsit de interes faptul că cele câteva fragmente ceramice Bodrogkeresztúr descoperite aici sunt ornamentate cu motive unghiulare în tehnica Furchenstich, peste un fond haşurat

cu linii incizate, decor ce apare inclusiv pe un fragment din
gâtul unei „oale de lapte”. Vezi ROMAN, Petre I. 1971, 102,
fig. 33/1-2; BOROFFKA, Nikolaus 1994, 56, 372, pl. 96/7,16;
2004, 18. Pentru tehnica Furchenstich vezi HORVÁTH, László
András 1994, 80-83.
112
ROMAN, Petre I. 1971, 102-103; COMŞA, Eugen 1973,
45-46, 52, n. 4.
113
COMŞA, Eugen 1973, 53, fig. 1.
114
IONIŢĂ, Adrian et al. 2004, 12-18 (N. Boroffka).
115
IONIŢĂ, Adrian et al. 2004, fig. 3-6, 12 (Cucuteni A-B: fig.
5/12; 6/14); 13/22-23: Bodrogkeresztúr).
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şi Văleni. Din nefericire, existenţa unui aspect Ariuşd
târziu, corespunzător acestei perioade (care, comparativ, ar trebui să fie ulterioară aşezărilor de la Târgu
Mureş, Reci şi Cristuru Secuiesc, probabil „de epocă” Bodrogkeresztúr), este foarte vag documentată şi
poate fi mai degrabă dedus din fragmentele ceramice
de stil Cucuteni B, descoperite sporadic în unele situri ale culturii Ariuşd. Fragmentele de ceşti cu torţi
pastilate, descoperite în ultimul nivel de la Ariuşd,
care prezintă afinităţi mai degrabă cu vasele etapei
mai târzii (de tip Herculane III–Hunyadi-halom) a
orizontului ceramicii torţilor pastilate, ar putea constitui, ele însele, un alt indiciu pentru existenţa unui
aspect târziu al culturii Ariuşd. Dar trebuie să recunoaştem că ne mişcăm în domeniul ipotezelor şi că
delimitarea mai precisă, în spaţiu şi timp, ca şi umplerea cu conţinut a presupuselor faze târzii ale culturii
Ariuşd nu va fi posibilă decât prin cercetări viitoare,
inclusiv prin punerea în valoare, documentat, a rezultatelor săpăturilor inedite sau neglijent publicate.
Puncte de sprijin în această privinţă pot fi aşteptate şi
de la viitoare datări prin radiocarbon, independente
de evaluările cronologice bazate pe trăsăturile stilistice ale ceramicii. Oricum, chiar şi analiza mai atentă
a datelor C-14 deja existente ne atenţionează asupra
suprapunerilor în timp ale fazelor stabilite pe criterii
stilistice, punând sub semnul întrebării valabilitatea
modelului unilinear în evoluţia complexului Ariuşd–
Cucuteni–Tripolie.116
*
Pentru a încheia, remarcăm, măcar în treacăt,
că înţelegerea fenomenelor discutate din estul Transilvaniei este îngreunată şi de cunoaşterea precară a
eneoliticului (epocii cuprului) din regiunile centrale
şi vestice ale Transilvaniei. Spre deosebire de descoperirile succesive de tip Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr şi
Hunyadi-halom din Câmpia Tisei şi din Banat, pentru
care dispunem de o schemă de periodizare internă şi
de cronologie relativă rezonabile, inclusiv prin racordarea la stratigrafia de la Băile Herculane,117 ordonarea
culturală, cronologică şi chorologică a descoperirilor

similare sau înrudite din Transilvania se lasă încă aşteptat. Raporturile dintre culturile cu ceramică pictată
(Petreşti, Ariuşd) şi culturile Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr sunt prezentate chiar şi în lucrări monografice
recente în manieră foarte diferită şi contradictorie.118
În ceea ce priveşte „orizontul” torţilor pastilate din
Transilvania, unii arheologi consideră că acesta se plasează nu numai după culturile cu ceramică pictată Petreşti şi Ariuşd, ci şi după cultura Bodrogkeresztúr,119
iar alţii apreciază că „aspectul cultural” al ceramicii cu
torţi pastilate apare încă în faza clasică (A) a culturii
Bodrogkeresztúr, se generalizează în faza finală (B) şi
apoi mai supravieţuieşte o vreme,120 sau că acest gen
de realizare a torţilor aparţine etapei B a „aspectului
cultural” Bodrogkeresztúr (care nu ar fi altceva decât faza a treia a culturii Tiszapolgár)121 etc. În aceste
condiţii, apartenenţa culturală şi cronologică a celor
mai multe descoperiri de ceramică cu torţi pastilate
din regiunile intracarpatice ale României rămâne incertă (vezi harta, pl. 7, precum şi lista descoperirilor).
Având în vedere puţinele repere de care dispunem şi
la care am făcut referire pe parcursul lucrării, se poate
admite că acel curent cultural de care se leagă vasele
cu torţi pastilate îşi are originea în regiunea Dunării
de Jos, în mediul cultural Sălcuţa IV, şi s-a răspândit
spre interiorul Bazinului Carpatic începând cu perioada Herculane II prin culoarul Timiş-Cerna, unde se
află şi situl de la Băile Herculane. Receptat mai întâi în
zona Banatului şi a Mureşului inferior, acest curent s-a
putut propaga apoi atât spre vest, spre Câmpia Tisei,
cât şi spre Transilvania, în medii culturale cu o evoluţie diferită. Conexiunile pe care am încercat să le
evidenţiem între această lume şi lumea Ariuşd–Cucuteni, pe baza descoperirilor de ceramică cu torţi pastilate, s-au desfăşurat pe cele două paliere cronologice
succesive, Herculane II–Bodrogkeresztúr şi Herculane
III–Hunyadi-halom–Pecica (Şanţul Mare, nivel inferior), interval de timp ce poate fi sincronizat, cel puţin
parţial, cu perioada de existenţă a culturii Ariuşd târzii
şi a fazelor Cucuteni A-B 2 şi Cucuteni B 1. Natura
acestor legături culturale (directe şi/sau mediate) nu
poate fi încă precizată satisfăcător.122
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Vezi mai sus, lucrările citate ale I. Bognár-Kutzián, L. A.
Horváth, N. Kalicz, P. Patay. Vezi şi ROMAN, Petre I. 1971,
passim.
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Vezi, spre exemplu, MAXIM, Zoia 1999; LUCA, Sabin Adrian 1999; BARTÓK Botond 2005; precum şi notele următoare.
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120
121

Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni

Abrevieri
AI 		
ActaArchHung
ActaMN 		
ArchHung
BAI 		
BiArh 		
BMAnt 		
BMAp 		
BMN 		
CA 		
Dacia N. S.
Dolg 		
Dolg Ú. S.
FontArchHung
IPH 		
MAGW		
MCA 		
MemAnt 		
SCIV(A) 		
StComSf 		
		
SzMMÉ 		
ŠtZ 		
UPA 		

= Archaeologia Iugoslavica (Beograd)
= Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
= Acta Mvsei Napocensis (Cluj-Napoca)
= Archaeologia Hungarica (Budapest)
= Bibliotheca Archaeologica Iassiensis (Iaşi)
= Biblioteca de Arheologie (Bucureşti)
= Bibliotheca Memoriae Antiquitatis (Piatra Neamţ)
= Bibliotheca Mvsei Apvlensis (Alba Iulia)
= Bibliotheca Mvsei Napocensis (Cluj-Napoca)
= Cercetări Arheologice (Bucureşti)
= Dacia, Nouvelle Série – Revue d’Archéologie et d’Histoire Ancienne (Bucureşti)
= Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár)
= Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, Új Sorozat (Kolozsvár)
= Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest)
= Inventaria Praehistorica Hvngariae (Budapest)
= Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (Wien)
= Materiale şi Cercetări Arheologice (Bucureşti)
= Memoria Antiquitatis (Piatra Neamţ)
= Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie) (Bucureşti)
= Studii şi Comunicări, Muzeul Sfântu Gheorghe – Tanulmányok és Közlemények, Sepsiszentgyörgyi Múzeum
(Sfântu Gheorghe) [Aluta, V]
= A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve (Szolnok)
= Študijné Zvesti Arheologického Ústavu Slovenskej Akademie Vied (Nitra)
= Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie (Berlin)

Bibliografie
BARTÓK Botond
2005 Délkelet-Erdély késő eneolitikuma, Sepsiszentgyörgy.
BEM, Cătălin
2007 Traian-Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucuteni A-B, Bucureşti.
BERCIU, Dumitru
1961 Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în lumina noilor cercetări, BiArh, V, Bucureşti.
BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida
1963 The Copper Age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya, ArchHung, XLII, Budapest.
1969 Probleme der mittleren Kupferzeit im Karpatenbecken, ŠtZ, 17, 31-60.
1972 The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin, ArchHung, XLVIII, Budapest.
BOROFFKA, Nikolaus
1994 Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa, UPA, 19, Bonn.
BRUKNER, Bogdan
1970 Die Nekropole in Vajska. Ein neuer Beitrag zur kulturellen und chronologischen Determinierung des Äneolithikums
Südostpannoniens, AI, 11, 1-14.
COMŞA, Eugen
1973 Câteva date despre aşezarea de tip Ariuşd de la Feldioara, StComSf, 45-56.
1988 Contribuţii privind relaţiile între cultura Cucuteni şi Ariuşd, Aluta, XVII-XVIII, 115-119.

priveşte sud-estul Transilvaniei, autorul se îndoieşte de prezenţa de aici a culturii Tiszapolgár, susţinând în schimb ideea penetraţiei comunităţilor Bodrogkeresztúr, încă în faza timpurie
a culturii. În acest context sunt discutate, printre altele, şi descoperirile de la Mugeni, Cristuru Secuiesc şi Reci. Momentul
este paralelizat cu debutul fazei A-B a culturii Cucuteni, fără a se
referi explicit la evoluţia culturii Ariuşd (vezi în spec. p. 83, 259260). La rândul său, în cartea intitulată simplu Sălcuţa IV–Herculane II-III (Fundaţia „Rădăcinile Europei”, Seria „Monographia” I, Satu Mare, 2008) Ilie Sălceanu îşi propune să studieze
un fenomen ce „se desfăşoară pe durata a câtorva secole şi pe
un spaţiu care azi este teritoriul a 14 state din Europa şi Orientul Apropiat” (p. 5). Lucrarea pune în circulaţie, cu ilustraţie de

calitate, şi multe descoperiri inedite (mai ales din vestul ţării
şi din Transilvania centrală), dar se referă doar fugitiv la aria
Ariuşd-Cucuteni. Astfel, sunt menţionate vag, uneori chiar eronat şi fără referinţe bibliografice exacte, doar câteva din descoperirile de vase cu torţi pastilate, discutate în lucrarea noastră. Vezi,
spre exemplu, p. 38, nr. 64: Mereşti. „Într-una dintre peşteri s-au
descoperit materiale arheologice cu toarte pastilate”; p. 40, nr.
94.a: Poduri, judeţul Iaşi (sic!). „…în nivelul cu resturi Cucuteni
B au fost găsite şi materiale ceramice cu toarte pastilate”; p. 140:
„…atrag atenţia resturile arheologice cu toarte pastilate de la Poduri din judeţul Iaşi descoperite în nivelul Cucuteni C” (sic!); p.
42, nr. 118: Traian. „Vasele descoperite aici sunt identice cu cele
din orizontul Sălcuţa IV–Herculane II-III”.

183

Attila László – Sándor József Sztáncsuj
CUCOŞ, Ştefan
1981 Săpăturile de la Văleni-Piatra Neamţ (1974-1975), MemAnt, VI-VIII, 37-56.
1999 Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, BMAnt, VI, Piatra Neamţ.
DUMITRESCU, Hortensia
1959 Şantierul arheologic Traian (r. Buhuşi, reg. Bacău), MCA, V, 189-201.
1961 Connections between the Cucuteni–Tripolie cultural complex and the neighbouring eneolithic cultures in the light of
the utilisation of golden pendants, Dacia N. S., V, 69-93.
DUMITRESCU, Vladimir
1968 Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a culturii Cucuteni în raport cu culturile vecine, Apulum, VIII, 1, 35-50.
1969 Betrachtungen zur chronologischen Ansetzung der Cucuteni-Kultur im Verhältnis zu den Nachbarkulturen, ŠtZ, 17,
87-103.
1974 Arta preistorică în România, Bucureşti.
1976 Probleme privind sincronismele unor culturi eneolitice, SCIVA, 27, 3, 355-362.
1981 Însemnări în legătură cu unele sincronisme, MemAnt, VI-VIII, 1974-1976, 23-36.
DUMITRESCU, Vladimir et alii
1954 Dumitrescu, Vladimir – Dumitrescu, Hortensia – Petrescu-Dîmboviţa, Mircea – Gostar, Nicolae: Hăbăşeşti. Monografie
arheologică, Bucureşti.
FERENCZI, Géza – FERENCZI, István
1975 Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (Partea I-a), ActaMN, XII, 45-68.
HORVÁTH, László András
1994 Beiträge zur Chronologie der mittleren Kupferzeit in der Grossen Ungarischen Tiefebene, ActaArchHung, 46, 73-105.
IONIŢĂ, Adrian et alii
2004 Ioniţă, Adrian – Căpăţână, Dan – Boroffka, Nikolaus – Boroffka, Rodica – Popescu, Adrian: Feldioara – Marienburg.
Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei – Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes, Bucureşti.
KALICZ Nándor
1980 Újabb adatok a rézkori hunyadihalmi csoport időrendjéhez, SzMMÉ, 1979-1980, 43-62.
LÁSZLÓ, Attila
1993 Le sud-est de la Transylvanie dans le néolithique tardif et le chalkolithique. Nouvelles données et considerations, in:
Georgieva, Petya (ed.): The Fourth Millenium B.C. Proceedings of the International Symposium Nessebur, 28-30 August
1992, Sofia, 62-76.
2006 Az Erősd–Cucuteni kultúra időrendjéről, Dolg Ú. S., I (XI), 7-28.
2009 Radiocarbon dating of Malnaş Băi settlement and some problems of development and chronology of Ariuşd-Cucuteni
culture, in: Bodi, George (ed.): In medias res praehistoriae. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan
Monah oblata, Iaşi, 211-228.
LÁSZLÓ Ferenc
1911 Háromszékvármegyei praemykenaei jellegű telepek – Stations de l’époque pré-mycénienne dans le comitat de Háromszék, Dolg, II, 175-259.
1914 Ásatások az erősdi őstelepen (1907–1913) – Fouilles à la station primitive de Erősd (1907-1913), Dolg, V, 297-417.
1927 Les types de vases peints d’Ariuşd (Erősd), Dacia, I, 1924, 1-27.
2007 Az erősdi edények típusai, Dolg Ú. S., II (XII), 31-47.
LUCA, Sabin Adrian
1999 Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr, BMAp, XI, Alba Iulia.
MANTU, Cornelia-Magda
1998 Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături, BMAnt, V, Piatra Neamţ.
MANTU, Cornelia-Magda – DUMITROAIA, Gheorghe
1997 Catalogue, in: Mantu, Cornelia-Magda – Dumitroaia, Gheorghe – Tsaravopoulos, Aris (eds.) Cucuteni. The last great
chalcolithic civilisation of Old Europe, Thessaloniki, 101-239.
1997 Cucuteni. The last great chalcolithic civilisation of Old Europe, Thessaloniki.
MAXIM, Zoia
1999 Neo-eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, BMN, XIX, Cluj-Napoca.
MONAH, Dan – MONAH, Felicia
1997 The last great chalcolithic civilisation of Old Europe, in: Mantu, Cornelia-Magda – Dumitroaia, Gheorghe – Tsaravopoulos, Aris (eds.) Cucuteni. The last great chalcolithic civilisation of Old Europe, Thessaloniki, 17-95.
MONAH, Dan et alii
1982 Monah, Dan – Cucoş, Ştefan – Popovici, Dragomir – Dumitroaia, Gheorghe – Antonescu, Sorin: Săpăturile arheologice
din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău, CA, V, 9-22.
PATAY, Pál
1978 Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk–Kenderföld, FontArchHung, Budapest.
2007 Kupferzeitliche Siedlung von Tiszlúc, IPH, XI, Budapest.
RACZKY Pál
1988 A Tisza-vidék kulturális és kronológiai kapcsolatai a Balkánnal és az Égeikummal a neolitikum, rézkor időszakában, Szolnok.
1991 New Data on the Southern Connections and Relative Chronology of the „Bodrogkeresztúr-Hunyadi-halom” Complex,
in: Lichardus, Jan (Hrsg.): Die Kupferzeit als historische Epoche, Teil 1, Bonn, 329-346.

184

Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni
ROMAN, Petre I.
1971 Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau-Karpatenraum, Dacia N.S., 15, 31-169.
1978 Modificări în tabelul sincronismelor privind eneoliticul tîrziu, SCIVA, 29, 2, 215-222.
RUTTKAY Elisabeth
1991 Das Ende der Donauländischen Welt und Südosteuropa, MAGW, 121, 159–181.
SZÉKELY, Zoltán
1964 Descoperiri din neoliticul tîrziu în aşezarea de la Reci, SCIV, 15, 1, 121-126.
1965 Contribution à l'étude du développement du Néolitique dans la Transylvanie sud-orientale, Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, Vol. II, Roma, 270-274.
1967 Noi descoperiri de unelte de aramă şi de bronz în Transilvania, SCIV, 18, 2, 327-332.
1973 Import cucutenian în aria culturii Ariuşd, StComSf, 37-39.
1978 Contribuţii la dezvoltarea culturii Ariuşd, Aluta, VIII-IX, 1976-1977, 11-18.
1983 Cultura Tisa în valea Tîrnavei Mari, Aluta, XIV-XV, 31-42.
1987 La position d’Ariuşd dans le cadre de la civilisation Cucuteni, in: Petrescu-Dîmboviţa, Mircea et alii (eds.): La civilisation
de Cucuteni en contexte européen, BAI, I, Iaşi, 259-261.
SZTÁNCSUJ, Sándor József
2005 The Early Copper Age Hoard from Ariuşd (Erősd), in: Dumitroaia, Gheorghe et alii (eds.): Cucuteni. 120 ans des recherches. Le temps du bilan/120 Years of Research. Time to sum up (BMAnt, XVI), Piatra Neamţ, 85-105.
2007 Az erősdi kora rézkori kincslelet, Dolg Ú. S., II (XII), 49-66.
VLASSA, Nicolae
1964 Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztúr în Transilvania, SCIV, 15, 3, 351-367.
ZAHARIA, Eugenia
1973 Date preliminare despre rezultatele săpăturilor de la Ariuşd 1968-1973, StComSf, 26-35.
1994 Ariuşd, in: C. Preda (coord. ştiinţific): Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, I, Bucureşti, 109-110.
1996 Fedeleşeni, in: C. Preda (coord. ştiinţific): Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, II, Bucureşti, 129.
ZAHARIA, Eugenia – SZÉKELY, Zoltán
1988 Raport asupra săpăturilor noi de la Ariuşd (jud. Covasna) 1968-1985, Aluta, XVII-XVIII, 1985-1986, 101-114.

Korongos tapadású fülű edények az Erősd (Ariuşd)–Cucuteni-kultúra területéről
A délkelet-erdélyi Erősd-kultúra fejlődésének és időrendjének néhány kérdése
(Kivonat)
Az erősdi kultúra a 20. század első évtizedeiben vált ismertté a névadó lelőhelyen és más háromszéki, az Olt felső folyásvidékén található településeken végzett ásatások eredményeképpen. Ezeket az úttörő
feltárásokat és publikációkat követően az Erősd-Cucuteni-Tripolje művelődési kör délkelet-erdélyi ágának
tanulmányozása nem tartott lépést a Kárpátoktól keletre fekvő vidékeken, Moldvában és Ukrajnában az első
világháború után kibontakozó széleskörű kutatásokkal. A tudományos világ az újabb kutatásoktól, főleg az
1968-ban újraindított erősdi ásatások eredményeitől várt választ az olyan vitás kérdésekre, mint pl. az erősdi
kultúra időrendje, a Cucuteni-Tripolje művelődés részleteiben is kidolgozott periodizációjához, fejlődési szakaszaihoz való viszonya. Az Erősd-Tyiszk-hegyi új ásatásokról mindeddig csupán néhány rövid, előzetes jelentés látott napvilágot, de a leletanyag és az ásatási dokumentáció ma már rendelkezésre áll a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumban. A jelentések megemlítik egy korongos tapadású fülű csésze töredékét is, ami
a névadó lelőhelyen, az erősdi kultúra utolsó települési szintje egyik lakóházának maradványai között került
elő. Az ásató régészek szerint a csésze, melyről nem közöltek illusztrációt, Herkulesfürdő/Băile Herculane
C2a szintjének kerámiatípusaihoz tartozik és előfordulása az erősdi település végét jelzi.
A csészét sikerült beazonosítani a SzNM raktárában, mi több, a leletek között két újabb korongos tapadású fülű edény töredéke is előbukkant. Az ásatási dokumentáció szerint két töredék az erősdi legfelső települési
szint egyik házának maradványai között került elő, és nagy valószínűséggel a harmadik is onnan származik.
A dolgozat első részében ezeket mutatjuk be (lásd 1. tábla 1-3). A továbbiakban a Homoródalmás közelében fekvő Vargyas-szoros barlangjaiban (Orbán Balázs-b., Lócsűr-b.) előkerült három, korongos tapadású
fülű edény töredékét ismertetjük (lásd 1. tábla 4; 2. tábla 4-5). Ezek lelőkörülményei, stratigráfiai helyzete
ismeretlen. A kísérő leletek között Petreşti, Erősd, Bodrogkeresztúr, Coţofeni típusú, valamint bronzkori
kerámia fordul elő. Az irodalomban az erősdi kultúra területéről még a barcaföldvári (Feldioara, Marienburg) többrétegű településről és a Sepsiszentgyörgy melletti Eprestetőről említenek korongos tapadású fülű
edénytöredékeket. Ezekről nincs illusztráció és mindeddig a leleteket sem sikerült beazonosítani a múzeumi
raktárakban.
A Cucuteni kultúra területén legelőször a Moldva szubkárpáti övezetében fekvő Traian-Dealul Fântânilor lelőhelyen kerültek elő korongos tapadású fülű edények (2. tábla 2, 7), egy karéjos peremű, lekerekített
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szögletes testű edény társaságában (2. tábla 1), amelyek jelenlétét a bodrogkeresztúri kultúra hatásával magyarázták. A leletek a Cucuteni A-B 2 fázishoz tartozó lakóházak maradványai között kerültek elő. A település kutatói szerint ezek az edények, valamint az ugyanott előkerült aranycsüngő, a Cucuteni A-B és a bodrogkeresztúri kultúra kapcsolatáról és egyidejűségéről tanúskodnak. Később, ugyancsak a szubkárpáti övezetben,
Poduri és Văleni lelőhelyeken a Cucuteni B 1 fázishoz tartozó házmaradványok között kerültek elő korongos
tapadású fülű edények (2. tábla 3, 6). Anélkül, hogy a kérdés alaposabb tárgyalására kitértek volna, a traiani,
poduri-i és văleni-i leleteket úgy értelmezték, mint annak bizonyítékát, hogy a Cucuteni A-B fázis vége és
a Cucuteni B fázis eleje egykorú volt és kapcsolatban állt a bodrogkeresztúri kultúrával valamint a korongos
tapadású fülű edények Herkulesfürdő/Herculane II típusú „horizontjával”.
A dolgozat második felében az Erősd-Cucuteni kultúra területén előkerült korongos tapadású fülű edények és egyes kísérő leleteik párhuzamait tárgyaljuk. Ezek egy tágabb időszakhoz tartoznak, mint ahogy eddig
gondolták, amelyet a Kárpát-medence keleti régióiban az egymást követő Bodrogkeresztúr- és Hunyadi-halom kultúra, valamint az ún. Herkulesfürdő/Herculane II-III–Pécska/Pecica–Tordai-hasadék/Cheile Turzii
„horizont” leletei jellemeznek. Ennek az időszaknak a traiani, poduri-i és văleni-i településen felbukkanó
egyes jellemző leletei a Cucuteni-kultúra A-B 2 és B 1 periódusához tartoznak. Az említett két régió közötti
kapcsolatok természetszerűen az erősdi kultúra kelet-, délkelet-erdélyi területének közvetítésével valósultak
meg. A dolgozat harmadik részében azt taglaljuk, hogy e kapcsolatok értelmezésében gondot okoz, hogy az
erősdi kultúra fejlődésében nem sikerült olyan, jól elkülöníthető szakaszokat megállapítani, mint a Cucuteni-kultúra esetében. A szakemberek többnyire lehetségesnek tartják, hogy a Cucuteni A edényfestési stílussal
rokon festett kerámia itt tovább élhetett, mint Moldvában, de az erősdi kultúra késői periódusának és a Cucuteni A-B és B fázishoz való viszonyának pontosabb meghatározása még a jövő feladata.
Az erősdi kultúra „környezetében” több lelőhelyen (magán Erősdön is) találtak Cucuteni A-B és/vagy
Cucuteni B jelegű kerámiát. Egyes településeken az erősdi kultúra leletanyaga bodrogkeresztúri típusú kerámiával együtt került elő. Az ilyenszerű lelet-társulásokat különbözőképpen értelmezték („import”, keveredés, új művelődési „szintézis”). Úgy gondoljuk, hogy az erősdi „környezetben” előforduló Cucuteni A-B,
B valamint bodrogkeresztúri és korongos tapadású fülű kerámiának időjelző szerepe lehet. Ha elfogadjuk az
Erősdön ásató régészek megállapítását, miszerint a korongos tapadású fülű edénytöredékek az erősdi kultúra
utolsó települési szintjéhez tartozó lakóházak romjai között, hiteles rétegtani pozícióban kerültek elő, nem
utasíthatjuk el azt a lehetőséget, hogy az erősdi kultúra megérhette a Cucuteni-kultúra A-B és B fázisainak
időszakát. Tulajdonképpen csak így válnának érthetővé azok a kapcsolatok, amelyeket a korongos tapadású
fülű edények előfordulása alapján igyekeztünk kimutatni a Keleti-Kárpátok belső és külső lábainál elterjedt
Erősd-Cucuteni művelődés és a Kárpát-medence két, egymást követő, Herkulesfürdő/Herculane II–Bodrogkeresztúr és Herkulesfürdő/Herculane III–Pécska/Pecica–Hunyadi-halom kulturális-kronológiai „horizontja” között.

Vessels with handles with discoid attachments discovered
in the Ariuşd (Erősd)–Cucuteni area
Some problems of the development and chronology of the Ariuşd (Erősd) culture
(Abstract)
The Ariuşd (Erősd) Culture became known in the first decades of the 20th century due to the archaeological excavations carried out on the eponymous settlement and other sites in the Upper Olt Valley in
South-East Transylvania. Following these pioneering excavations, the study of the south-east Transylvanian
branch of the Ariuşd-Cucuteni-Tripolye cultural complex was left behind, comparative to the large scale
research in Moldova and Ukraine. The scientific world expected and still expects from new research to better clear some issues like the chronology of the Ariuşd culture and its relations with the internal periodization of the Cucuteni-Tripolye complex. Most of the results of the excavations performed at the eponymous
settlement, Ariuşd-Tyiszk-hegy (Tyiszk Hill), were only briefly or partially published in a few reports, but
their materials are still available in the Székely National Museum. These reports make reference to the discovery at Ariuşd of a fragment of a cup with handle with discoid attachment, discovered among the ruins
of a house belonging to the last habitation level of the Ariuşd culture. The presence of this type of pottery
within the last habitation level determined the discoverers to consider that the end of the Ariuşd culture
arose with the occurrence of discoid attachment handle vessels during the period corresponding to the C2a
level in Băile Herculane.
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The piece has been recently identified among the material found in the collection of the Székely National
Museum. Moreover, among the material found during the new excavations, two more fragments of vessels
with discoid attachment handles have been identified. According to the excavation records, the first two
fragments of discoid attachment handled vessels were discovered among the ruins of a house belonging to
the last habitation level of the Ariuşd culture and the same stratigraphic position may be presupposed for
the third piece. We present hereunder, for the first time, these discoveries (fig. 1/1-3), reviewing then the
vessels with discoid attachment handles from the area of the Ariuşd-Cucuteni culture, which are known at
present, discovered in two caves (“Orbán Balázs” and “Lócsűr”) located in the Vargyas (Vârghiş) Gorge (fig.
1/4, 2/4-5). The finding circumstances of these pieces are unknown. Some of the accompanying prehistoric
findings are potsherds belonging to the Petreşti, Ariuşd (painted and current use pottery), Coţofeni and
Noua cultures. Some pieces of discoid attachment handled pottery were also discovered in the archeological
sites of Cetatea Hill near Feldioara and Eprestető near Sfântu Gheorghe. Unfortunately these finds haven’t
been published and could not be identified in the museum collections.
In the Sub-Carpathian region of Moldavia, in the area of the Cucuteni culture, the first findings of the
discoid attachment handled vessels (fig. 2/2, 7) were discovered at Traian–Dealul Fântânilor, together with
a vessel with a “scalloped” (waved, lobed) rim (fig. 2/1). These vessels were lying under heaps of burnt clay
daub resulting from the demolition of dwelling units belonging to the Cucuteni A-B2 phase. The publishers stated that these findings may indicate some relationships and a synchronicity between the A-B phase
of Cucuteni culture and the Bodrogkeresztúr culture. Later, also in the Sub-Carpathian region at Poduri
and Văleni sites further discoid attachment handled vessels (see fig. 2/3, 6) were unearthed among dwelling
remains belonging to the Cucuteni B1 phase. Without going into a deeper analysis of the issue, the findings
of Traian, Poduri and Văleni have been interpreted as an evidence that the end of the Cucuteni A-B phase
and the beginnings of the Cucuteni B phase were contemporary with the Bodrogkeresztúr culture and that
there was a connection between these two cultures, and also with the the “horizon” of the discoid attachment
handled vessels of Herculane II type.
In the second part of the study, we discuss the parallelisms of the discoid attachment handled vessels and
some of their associated finds that have been unearthed on the territory of the Ariuşd-Cucuteni culture.
These belong to a wider period than thought before, which is characterized by the findings belonging to the
consecutive cultures of Bodrogkeresztúr and Hunyadi-halom, then the so-called Herkulesfürdő/Herculane
II-III–Pécska/Pecica–Tordai-hasadék/Cheile Turzii “horizons” following each other in the eastern regions
of the Carpathian Basin. Certain characteristic findings occurring in the sites of Traian, Poduri and Văleni
belong to the phases A-B2 and B1 of the Cucuteni culture. The connections between the two mentioned
regions were naturally realized through the mediation of the Eastern, South-Eastern Transylvanian territory
of the Ariuşd culture.
In the third part of the study we argue that problems are raised in the interpretation of these connections
by the fact that in the case of the Ariuşd culture we haven’t been able to delimitate so clear phases as within
the Cucuteni culture. Specialists usually think possible that the painted pottery similar to the Cucuteni A
phase ceramics style had survived longer than in Moldavia, but the more accurate definition of the late phase
of the Ariuşd culture and its relation to phases A-B and B of the Cucuteni culture is still to be worked out.
On more sites of the Ariuşd culture “environs” (including the site of Ariuşd/Erősd itself ) pottery fragments were found belonging to phases A-B and/or B of the Cucuteni culture. In some sites the Ariuşd
culture material was found together with ceramics typical of Bodrogkeresztúr culture. These kinds of assemblages of artifacts have been interpreted in different ways (“importing”, “mixing”, new cultural “synthesis”). In our opinion, the occurrence of Cucuteni A-B, B and Bodrogkeresztúr type pottery and discoid
attachment handled vessels in Ariuşd culture “environment” may have a timepiece function. If we accept
the affirmation of archaeologists excavating at the site of Ariuşd/Erősd, according to which the fragments
of discoid attachment handled pottery have been unearthed among the remains of dwelling belonging to
the last settlement-level of Ariuşd culture, in authentic stratigraphic position, we cannot reject the possibility that the Ariuşd culture may have lived the phases A-B and B of the Cucuteni culture. In fact only this
way may become understandable those relations that we strived to point out based on the occurrence of the
discoid attachment handled vessels between the Ariuşd-Cucuteni culture spread at both the outer and inner
foothills of the Eastern Carpathians and the two consecutive Herkulesfürdő/Herculane II–Bodrogkeresztúr
and the Herkulesfürdő/Herculane III–Pécska/Pecica–Hunyadi-halom cultural-chronological “horizons” in
the Carpathian Basin.
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Planşa 1
1-3. Ariuşd-Tyiszk-hegy; 4. Mereşti-Peştera „Lócsűr”
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Planşa 2
1-2, 7. Traian-Dealul Fântânilor; 3. Văleni-Piatra Neamţ; 4-5. Mereşti-Peştera „Orbán Balázs”; 6. Poduri-Dealul Ghindaru
(1-2. Apud DUMITRESCU, Hortensia 1959; 3, 6. Apud CUCOŞ, Ştefan 1999; 4. Apud ROMAN, Petre I. 1971;
5. Apud BOROFFKA, Nikolaus 1994; 7. Apud BEM, Cătălin 2007 – Scări diferite)
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Planşa 3
1-3. Sălcuţa-Piscul Cornişorului, cultura Sălcuţa, faza IV; 4-12. Băile Herculane-Peştera Hoţilor (12. faza Herculane II;
5. faza Herculane III; 4, 6-11. nestratigrafiat); 13-15. Tiszafüred-Majoros, cultura Hunyadi-halom (1-3. Apud BERCIU,
Dumitru 1961; 4-12. Apud ROMAN, Petre I. 1971; 13-15. Apud KALICZ Nándor 1980 – Scări diferite)
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Planşa 4
1-4, 6, 8-11. Tiszalúc-Sarkad, cultura Hunyadi-halom; 5, 7. Tiszafüred-Majoros, cultura Hunyadihalom
(1-4, 6, 8-11. Apud PATAY, Pál 2005; 5, 7. Apud KALICZ Nándor 1980 – Scări diferite)
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Planşa 5
1-2. Cheile Turzii; 3. Tiszalúc-Sarkad, cultura Hunyadi-halom; 4. Pecica-Şanţul Mare; 5. Mözs, cultura Hunyadi-halom;
6. Reci-Telek (1. Apud MAXIM, Zoia 1999; 2, 4. Apud ROMAN, Petre I. 1971. 3. Apud PATAY, Pál 2005;
5. Apud BOGNÁR-KUTZIÁN, Ida 1969 – Scări diferite)
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Planşa 6
1-4, 11. Tiszalúc-Sarkad; 5-6, 12. Pecica-Şanţul Mare; 7. Cheile Turzii; 8. Băile Herculane; 9. Reci-Telek;
10. Calu-Piatra Şoimului (1-4, 11. Apud PATAY, Pál 2005; 5-6., 8, 12. Apud ROMAN, Petre I. 1971;
7. Apud MAXIM, Zoia 1999; 10. Apud MANTU, Cornelia-Magda – DUMITROAIA, Gheorghe 1997 – Scări diferite)
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Planşa 7
Răspândirea ceramicii cu torţi pastilate în aria intracarpatică şi în Moldova. 1. Ampoiţa (Kisompoly); 2. Ariuşd (Erősd);
3. Band (Mezőbánd); 4. Băile Herculane-Peştera Hoţilor (Herkulesfürdő-Rablóbarlang); 5. Bogatu Român (Oláhbogát);
6. Carei (Nagykároly); 7. Cerişor-Peştera Cauce (Cserisor-Cauce-barlang); 8. Cheile Turzii-Peşteri (Tordai hasadék-Barlangok);
9. Cuci (Kutyfalva); 10. Dubova-Peştera Veterani (Dunatölgyes-Veterani-barlang); 11. Feldioara (Barcaföldvár);
12. Galaţii Bistriţei (Galacfalva); 13. Mereşti-Peşterile „Orbán Balázs” şi „Lócsűr” (Homoródalmás-„Orbán Balázs” és
„Lócsűr”-barlangok); 14. Nandru-Peştera Spurcată, Peştera Curată (Nándor-Barlangok); 15. Pecica (Pécska);
16. Petreşti (Péterfalva); 17. Pianu de Jos (Alsópián); 18. Poduri; 19. Româneşti-Peştera (Rumunyest-Barlang);
20. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy); 21. Someşu Rece (Hidegszamos); 22. Traian; 23. Văleni; 24. Vinţu de Jos (Alvinc).
Vezi textul şi ROMAN, Petre I. 1971, MAXIM, Zoia 1999, passim.
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