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lstori-cul ,cercetărilor. Staţiunea de la Olteni este cu.noscuită î.ncă de
pe vremea lui Fr. Laszlo (Rep. Covasna 1997, s.v. Olteni). Sondajele de
verificare a efectului în staţiune şi Zoltan Szekely senior. Domnia
sa ne-a arăl~at staţiunea şi am convenit a efectua un nou sondaj în
zona care ni se părea, după răspândirea materialelor ca fiind zona
centrală.

Localizarea. Staţiunea se află între şosea şi maluil înalt al Oltului,
pe o terasă înaJtă, spre Olt, cu malurile foarte abrupte. Staţiru,;i.ea era
la cca .. 50 m de castrul roman de la Olteni.
Secţiunea Sl a fost amplasată la ,cca. 2 m de zidul de împrejmuire
al ş,colii speciale (.fig. 1).
Locul pe care se află aşezarea este o ridicc'itură naturală, mai înalt,-1
cu cca. 1 m faţă de zonă şi cu cca. 3 m faţă de şanţul castrului roman.
Pe cca. 2/3 din vecinătatea zisului tel1 pare a fi urma unui m:aire şanţţ
de apărare. In literatura arheologică un asemenea şanţ este semnalat
(Repertoriul jud. Covasna).
Secţiunea noastră a fost suficient de lungă pentru a putea ajunge
până la şanţ, dacă e:xiista un asemenea şanţ.
Săpăturile. În zo.na centrală a aşezării, aşa cum ne apărea ea din
cauza ridicăturii, a fost deschisă o secţiune aiproa~ ,paralelă cu zidul
s,colii speciale. Între malul secţiunii şi perete erau :Cc~. 2 m. (fig. 2).
Se2ţiunea a fost amplasată la cca. 1 m de mailul abrupt al Oltului.
In primii 2 m au fost unele deranjări făcute probabil de militari în
vremea războiului sau cu prilejul altor lucrări. În următorii 2 m erau
mai puţine maiteriale. De la metrul 4 se intră în depuneri .normale de
aşezare. Locuirea este de tipL!.l celor cu un strat de cultură nu ,prea gros.
Stratigrafia. Depunerile stratigrafice şi solul are s,tructura unei terase normale de râu. Sub humusul modern, arabil. urmează un si~rat
mai închis la culoare, care se formează natural. In zona sondajului
nostru a2esta este mai gros, având depuneri arheologice. In unele locuri
acestea sunt destul de groase, provenind de la complexe (resturi de
locuinţe distruse de arăturile petrecute de-a luingul vremunii1or, care
afectează straturile superioare. Spre bază .str.atul este mai brun, iar în
adâncime, este gălbui nisipos cu amestec de argile.
S~ratul de cultură parc discontinuu. din care motive cele două straturi par un:uil. singur. Numai în vecinătatea unor complexe stratul este·
mai gros (vezi schiţa alăturată). Datorită faptului că s-a săpat pe adâncimi de 20 cm şi pe lăţime de 2 m, nu .avem detalii privind vecinăt.artea
complexelor. Este preferabil ca la viitoare să.pături să se sape pe suprafeţe şi pe adâ._ncimi de maxim 1 O cm.
Complexele. După observaţiile noastre in zonă se aflau trei complexe mari: o groapă spre capă1tul de vest al staţiunii; un senribordei
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în el; mai multe gropi de stâl1pi provenmd de la o

locuinţă sau o anexă. Gropfle de stâlp sunrt; de maTi dimensiuni. În
zonă

au fost semnalate mai multe gropi sau albieri care porneau din
sit.rat sau de la baza lui fără a le putea preciza funcţionalitatea ~pot fi
de 1a pomi, vie? etc.).
Mat€l'ia1ul arheolog:c descoperit este puţin în raport cu staţiunile
bogate. Din sondaju'. de cca. 20 m au fos~ descoperite cca. 900 fragmente ceramice şi un nllllllăr restrâns de oase, care nu au fost încă
determinate de osteolog. Au fost descoperite puţipe unelrt:2.
Ceramica. Materialul ceramic era cel mai bogat. Acesta numără cca.
870 fragmente la care se mai adaugă altele fă'I'ă observaţii ·stratigrafice,
culese din zonă sau din pământul aruncat.
Întreg materialul ceramk descoperit a fost indus în baze de date
după un sistem aplicat în mod -curent la Cluj-Napoca, 1a secţia de
preistorie. Asemenea baze de date mai sunt p(\ntru culturile St,arcevoCriş, Vinca, Banatului. complexul Cluj-Cheile Turzii Lumea Nouă
- Iclod (prescnrtat CCTLNI) şi altele; pentru epoca bronzului, H:11lstatt
şi cultura Coţofeni.
Sistemul de prelucrare al materialului şi structura bazei de date a
fost conceput la muzeul nostru (Kalmar - Corbu 1990; K.almar 1991;
Tarcea - Lazarovici - Sângerean 1996) fiind adecvai: pentru civilizaţiile şi situaţiile arheologice din zonele noastre.
i\.nalizăm aspectul ceramicii după elemente de tehnologie şi funcţionalitate ceramicii fără a trage graniţe între aceste două. Prin noţiunea de factura ceramicii înţelegem criterii şi atribute calitative (de
exemplu: categoria ceramicii după aspect şi funcţionalitate: culoarea,
arderea ş.a.) sau semi-ca:1titative (număr de fragmente cu asemenea
calităţi), cantitative (în cazul analizelor pe obiecte).
Factura. Ceramica a fost studiată după tehnologia de fabricaţie
studiindu-se princiipalele elemente: categoria, amestecul, culoarea interioară şi exterioară, netezirea. arderea. tipurile de buze, funduri şi
torţi d2 vas, etc.
Categoria. La noţiunea „categorie"' noi definim trei grupe: 1) o ceramică foarte fină, bine realizată, subţire; 2) semi.fină, tot bună,cu vase
uzuale. pictate, de mă.mme mijlocie; şi 3) g11 osieră, cu decor specific.
reprezentate prin vase penitru gătit ,şi păstrat. (.fig. 3).
Amestecul. Metodele de degresare a 1lutului pentru realizarea ceramicii sunt foarte variate şi neuniform di'itrib1-1ite pe comp1exe, adâr.cimi
~i carouri, după cum reiese .şi din graficul alăturat.
Demn de semnalat este prezenţa amestecurilor cu nisip, pietricele-.
cioburi, sau pietricele şi cioburi în nivelele superioare. A,ceasta arată
că mie vorba de un proces de retwdare ce se petrece în nivelele su. perioare. Aceasta indică şi un anume sens al evoluţiei a tehnologiei de
preparare a lutului. Amest€cul cu cioburi pisate este un element târziu.
Pasta vaselor cu nisip fin, nisip şi pleavă sunt mai timpurii. aceste
carac(er:stici arată că staţiunea se află în proces de reta,rdate (fig. 4).
Culoarea. Nuanţele de culoare, rezultate din tehnologie şi de la
arderile ulterioare (flecurile), indică un proces dinamic fără a se putea,
insă, determina acum aceste diferenţieri.
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Elementele din planul al doilea al graficului marchează orizonturi
mai timpurii. Ele ţin de coIIliJ)lexele inferioare. Speciile: portocalie,
brun.,.deschis sau brun-închis sunt
elemente caracteristice primelor
etape de locuire. Ceramica de culoa;re cărămizie şi cafenie au elemente
târzii aflate în proces de retarda.re. (fig. 5).
Netezirea. În raport de netezire observăm în graficul seriat, trei
grupe cu dezvoltări paralele: 1) bine netezită şi poleită;
2) aspră şi barbotină ,şi 3) lustruită şi cu aspect făinos. Se mai observă că, cea din urmă gr:upă nu este documentată în zona bordeiului
BI intersectat de groapa Gl. Se constată, de asemenea, un ame>stec în
p~:rte.a .superioară a acestor complexe.
Graficele reflectă exi9tenţa unor amestecuri determinate de intervenţii care taie fie complexe sau stratul de cu1lt1.11ră. La acestea se
mai adaugă, cu siguranţă, şi amestecuri arheologice, petrecute la să
parea complexelor (fig. 6).
Arderea. Din graficul de mai jos se observă cu uşurinţă categoriile
de ardere, dispuse pe adâncimi de săpare. Culorile mai închise (arderile
reductante) reprezintă orizonturile mai vechi.
Imaginea alăturată relevă în carourile 7-10, la adâncimea -40 cm
- -55 cm, existenţa unor complexe ce cuprind o gamă mai largă ale
tehnicii de aI"dere. diferit'.ă la complexele mai recente din acea zonă.
Diferenţe sunt la adân.dmea de -25 cm la -35 cm, probabil din
cauza răscoHrilor r==cente. (.fig. 7).
Formele. Buzele. Evoluţia formelor ceramice este dinamică, dar
sunt unele fragmente de buze care sunt comune mai multor tipuri de
vase. În asemenea situaţiii socotim necesară scoaterea acestui tip din
prelucrare (produce „zgomot") pentru a observa mai clar dinamismul
celm:.lalte. (fig. 9, 16).
Vârful maxim al graficului este daterminat de materialele din bordeiul BI. Nu ştim dacă acele ,forune au vreun rol funcţional sau ţin de
simtul estetic, ,dar trebuie reţ.inută siitu:aţia constantă. (fig. 8).
Se constată. de asemenea, existenţa unor elemente comune ale ceramicii din. bordeiul El cu o groapă ce cuprinde aproa,rpe întreg caniul
la adâncimea de -40 cm.
Alte două grupări, sunt dete11minate de numărul mare de apa,riţii
ale tipului de buză. D, element caracteristice pentru cel mai t[1rziu
orizont, nivel aflat în proces de retardare.
Variantele de umăr de vase (fig. 18b) ce aparţin diforitelor tipuri
au fosi~ anald.zate, dar lotul de materiale fiind mk nu se pot face prelucrări nuanţate .. Nru insistăm nici asupra t~purHor de funduri şi suporţi
de vas, rezultatele prelucrărilor se pot observa în graficul alăturat.
Omamentele. O civilizaţie este adesea definită după stilul decorativ
şi formele ceram1ce. Din păca,te studiul ceramicii uzuale a?arţinând
cultura Cucuteni, nu s-a impus din cauza bogăţiei ceramicii pictate
fig. 10).

Tehnica de ornamentare. Tehnicile decorative în,ttâlnite în tabel (pe
gr.afi.c sunt: A = aplic.are, B = baJr,botinare, D = incizare,
H = ciupituri, P = pictare, S = striere. F.recvenţa de apariţie, pe
adâncimi, a acestor tehnici, este prezentată intr-un tabel şi un grafic
(fig. 11).
soloană) şi
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Barbotina liipseşte din ca~ourile 6-7, ceea ce poate fi o întâmplare,
iar alte comentarii nu sunt necesare, deoarece tabelele sunt sugestive.
Relevan!tă este prezenta a două grupe de vase legate intre ele prin
tehnica de ornamentare S (strierea). Pictura este caracteristică pentru
o etapă mai veche, iar barbotina pentru cea mai recentă. Situaţia din
c. 7-10, la -55 cm. fiind deosebită, considerăm că marchează exisltenţa
lL.7.u.i rest de complex nesesizat în momentul cercetării şi cuprinde elemente târzii.
Ceramica pctată. Ceramica din această categorie a fost puţină ca
număr şi varietate (cantitatea şi calitate.a ceramicii depind de locul şi
întinderea săpă1turii, precum şi de caracterul aşezării. c~rcetate), studiul
··statistic fiind, în aceste .condiţii, neconcludente.
Două grupări sunt relevante în zona gropilor G2 şi Gl. Cele două
grupări indică şi deosebirile cronologice, sesizate şi în cadrul a'1tor prelucrări (după tehnici, categorii, culoare). Or1cum, datele sunt de reţinut
şi comparat în vii.tor.
Din cele câteva zeci de fragmente pictate, am 1·econsti~ui~ doar
un.ele forme, celelalte suni~ cuprinse î.n bazele de date cunoscându-se
doar 1.ipurrile de buze, funduri, etc. ele ţinând de mai multe tipuri de
vase (fig.12).
La ceramica pictată observăm că predomină pictura bicromă în arcade. c~·rcuri, cu benzi unghiulare sau curboliniare. Multe din fragmente
SW1t piatate cu alb şi benzi de marcaj cu brun. Unele vase sunt pictate
atât în exterior cât şi în in,:erior.
Uneltele. Din săpături sunt câteva une!te de ,piatră şlefuită şi mai
puţine din silex. În bordeiul 1 a fost descoperit un fragment de topor,
U!1 fragment de toporaş ştirbit şi un percut01· de piatră. Un topor de
formă trapezoidală a fost .găsit în c. 3 la mică adâncime. Piesa a trecut,
cândva, pr:iP. foc. Din calcedonie de culoare crem a fos~ realizat un gratoar pe lamă.
Materialele selective. Din săpături au fost recoltate unele materiale
ce~·amicc pictate sau cu alt gen de decor. fragmente mai mari care .au
permis reconstituirea forunelor de vase. Dintre acestea remm0 căm: oala
cu g{1tul tronconic, cu decor canelat sau faţetat; paharul sau cupa. cu
de-cor din linii subţiri, fi:ne, depuse în benzi unghiulare sau în registre;
cas:ronul bitronconk, cu decor pictat meandric sau curboliniar pictată
la interior şi exterior: oala mijlocie, cu buza uşor curbată cu decor
pictat la exrterior; oala mare, cu gura largă, cu decor pictat, curboliniar
sau meandri,c şi cu cermmi concentrice: o coadă de lingură pictartă; 1a
care se adaugă alt,e .fragmente pictate atât la interi.or cât şi la exterior
(fig. 3213-4). Dintre forme mai am.intim amfora cu două torţi · groase,
mici, pe gât; păhăruţe, prrobabil pentru copii precum şi un fragment de
tigaie p€ntru prăjit sau copt lipii.
Din tabel, în urma serierii, (fig. 12) se poate vedea ordinea
dinspre bordeiul BI spre G2 ceea ce confirmă, ,pe de o parte, prezenţa
unui număr mare de fragmente pictate în BI, dar şi exist€nţa unor
piese ca:rc ar putea fi mai târzii, ţinând de groapa 2. Celelalte elemente
nu sunt corelate (nu au elemente comune).
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După tipurile de umălr se observă unele sunt părţi de străchini sau
castroane, .cu partea superioară convexă sau concavă (unele străchi,ni
au buza în formă de pâlnie, gen Trichter-Rand).
Din statistici rezultă ,preferinţa pentru unele forme, dar şi tipurile
de vas ce au forme fun1cţionail.e.
,
F'u!n,cţionalitatea ,rezidă fie di,n tipologia de bază, dair mai ales în
fuT11cţie de dimensiuni (în unele ,cazuri diarnetira!le atU1J1Jci când acestea
au iputwt fii măsurate). (fig. 13).
Concluzii. Localiltatea a jucat un rol deooeb.irt; în epoca eneolitică.
Ma:i multe staţiuni eneolitice ~nâ,nd culturii Cucuteni - Ariuşd
sunt semnalate pe teritori'Ul comunei (Bodoc) două dintre acestea sunt
în sat. Ambele staţiuni din sait apar în Hteratura veche ca fiind
fo:rrtificate:
a) despre staţiunea :eericetaltă de noi se spune că era apărată spre
est de apa Oltului, iair în celel:a'lte ;părţi printr-un şanţ artif:ilciial. In 1908,
F. Laszlo a executat aJÎJCi săpături întinse:
b) la :mar:ginea de nord a satuJnJ.i, 1a oca. 2 km. Nord, tot pe malul
drept al Oltului, pe locul lui Gy. Santho, .pe o măgurr-ă de 60 m lăţime,
izolată din trei părţi şi unită cu terasa Oltului printr-o şa curmată de
un şanţ a:r.tificia!l s-au const.ait:at resturile unei aşezări neolliitiice aparţi
nând aspectului Alriuşd (I"OOUIIloaştare F. Laszlo, informaţii 1a Muzeul
din .Sfâl1ltu Gheorghe);
c) Ila Zoltan (corn. Ghidfalău), loc situat la cca. 8 km. sud-.est, pe
„Dealul BiserÎldii" (Toill;plomdomb), se află o aşemre despre care se
spune că are două şanţuri de apărare, aflate pe cărarea oa~e o leagă
de restul deailului. S-a găsit aici ceramică pictată, de tip Ariuşd, şi i,ncizaită, de t1p Coţofeni (Muzeul din Sfântu Gheorghe);
d) în faţa satului, pe malul stâng al Oltului, la poailele Munţilor
Bodoc, pe o rodicătură numită „Cetatea F,etei", cota 597, se află o aşe
zare cu resturi neolitice aparţinând culturii (ceramică pictată, zisă protocucuteniană, bicromă şi triCl'omă de tip Ariuşd)
(Rep. Covasna 1997,
s.v. Olteni).
Din cele de mai sus rezulltă că zona şi imediata ei vecinătate este
intens locuită de comunităţile culturii Cucuteni - Ariuşd. Dacă datele
r2feritoare la şanţurile de fortificaţie se vor dovedi reale - rezerv,!
trebuiesc păstrate, dar informaţia trebuie crtală
atu,nci zona este
controlată sistematic de purtătorii culturii Cucuteni. Staţiunea de la
Olteni este pe dreapta Oltului, iar cea de la Ghidfalău pe stânga râu~
lui. Cercetările viitoare vor verifica şi preciza mai exact, poate, aceste
ipoteze. Trebuie subliniată sărăcia informaţiei şi puţinătatea materialului. Cu toate acestea, datele de la Olteni sunt primele înregistrate la
noi pe calculator şi prelucrate după sisteme matematic0--statistic'-', pentru cultura Ariuşd.
Pe baza ceramicii pictate, a tehnicii şi tehnologiei. ceramicii considerăm începutul locuirii ca fiind contemporan cu Cucuteni A3 iar încheierea evoluţiei ln . Cucuteni A4. Descoperirile se leagă de cele din
nivelele 4-5 ale lui Laszlo de la Ariuşd (Lci.szlo 1924). Acestea sunt ulterioare descoperirilor de la Ciuc Sângiorz ( Lazarovici - Kalmar - Crişan
1989-1993, p. 221-228). Ele sunt contemporane cu descoperirile de la
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Cucuteni A3 (Petrescu -

Dîmboviţa

1997

m.s.).
Analogiile cer.aimidi. 1n baza de informaţJii şi cea de da!te Slllll1t introduse peste 1 OOO de articole cu decorllll. culturii Cuicu,teni-Ariuşd prin
prelucrarea tuturor materialelor din staţiunea de la Truşeşti (vezi date
,
la Petrescu - Dîmboviţa 1997).
·
Din acea bază au fost extrase doar motiivele cu legături diiroote cu
staţiunea de la Olteni şi din cauza numeroaselor date au fos,t excluse
cele care aveau mai puţin de 2 anallogii. In tabelul 23 sunt cuprinse
motivele pictate (pentru cod vezi fig. 17). Unele motive apar în Bla
(baza bordeiU:1ui), Blc partea superioară a lui, i..aII" O-B1 din umplutură.
In siituiaţia marcată cu O este vorba de c. 1-4 deci materiale din platforma Pl sau din veci,năitatea ei. Mai vedem clin tabel că rnaJteria.lele
clin cele două comp1lexe sunt contemporane.
Din tabelul 24 unde sunt prezentate diferite motive decorative
constatăm că Gl de la Olteni se află în vecinătatea locuinţei 1 de la
Olteni (c. 1-2) având î,n vecinătatea de sus a tabelului .complexele G79
de la Truşeşti, etapa a II-a cu rol cultic, G33 iar în veci;nătatea de
jos ,cele din G154b, G34 (grnapă de lut din prim.a fază), G40, G58, G153,
G138„ G150 precum şi B1 de la mteni.
1n funcţie de datarea materialelor de la Truşeşti se pot ~precia şi
puţinelle materiale de la Olteni. Trebuie să reţinem şi unele diferenţe
ses1zate la Olteni dair şi în a.Lte staţiu,ni din Transilvania ale cu])turii
Ariu:şd (vezi tabeilul 23).
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN OLTENI
(Swninary)

The work presents the resulrtls of the archaeological researches from Olteni
station which l:es on a high terrace of Olt river, about 50 m far from the
Roman camp.
The pottery Was processed on lfhe computer, according to mathemaiticaJ.-sitat1stioal methods, presenting the results of these processed data.
As concluslion, Olteni station played an important part in the Eneolithic Age.
Severa! eneolithic stations belonging to Cucuteni-ArilL5d culture are poin,t,ed to
on the territory of Bodoc and Zoltan. Out of the dwelling density there comes
out that the area has been widely dwelt by Cucuteni - Ariuşd comrnunities.
According to the painted potltery, of the technics and the technology we
consider the beginning of the dweLling as contempo:riary with Cucuteni A3 and
the ending of the evo1ution in Cucuteni A4. The chlscoveries jare relat.ed to levels
4-5 researched by Fr. Laszlo. The Olteni station commes after the discoveries
from Ciucsîngeorzu. They are contemporary with those from Truşeşti.
Taking into accont ,the s:tiating of rthe materials from Truşeşti. and Ciucsâng-eorzu. we could appreciate the SC'aa"Ce rnater1als :liram Olteni we must also take
into iacoount ithe dilferences perceived at Olteni, but also în other IS\tatioru; from
Transylvania, named the Ariuşd aspect of Cucuteni culture.
1
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Fig. 4. 01:t.eni. Graficul degresanruliui în

:fiu.ncţie

de

situaţiile

arheologice.
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5. Olteni . Gratiieul cal?fli în

Fîg.

fun cţie de adâncimi.
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Fig . 6. Olteni . Graficul
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C 70-80

■ 50-10
□ 1QQ 1 O

finisă r ii s u prafe ţei

în

funcţie

de adâncimi.
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Fig. 7. Olteni. Grafi.e ul arderilor în funcţi e de a dâncimi ş i complexe.
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Fig. 8. Olteni , . G1•af.icul buzelor de vjse în

llun cţie

ele adâncimi.
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Slab.i reductanta

oxidanta
Buni oxidanta
Slabă

Buni reductant>i
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□ 16 -24 □ 24-32· •32-40
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Fig. 9. Olt~ni . Graficul fu nd urilor î n funcţie de adâncimi şi complete:e.
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Fig. 10. Olteni. Graficul tehnicilor de decor în

:liuncţie

de complexe.
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Fig. 11. Olteni. Tobeliul rtehnkilor de decor în

D

funcţie

________________.__

de complexe.
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Fig. 12. Olteni. Graficul motivelor pictate în fun cţie de complexe.
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Fig. 13. 0 1teni. D ecorUil moti~Ior 'incizate (după Zoia Miax-im).
-.
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Fig. 14. ·Ol'lx=ri. Decorul motivelOT inoimte din oulJtura Cucuteni-Ariu.şd (după

:Zoia Maxim).
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01\!Jen~. Decoru[ motivelor pictate din oulbU!l,a Oucu:teni-Ariuşd (dupl
Zoia Maxim).
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Fig. 16. Olteni. Tipuri de buze din cultura Cucuteni-Ariuşd (dup ă Zoia Ma>,."Îm).

, 686

GH. LAZAROVICI -

M.

MEŞTER

Fig. 17. 01teni. Tipurile de

-

Z. MAXIM -

umăr (după Zoţ'a

S. RADU

Maxim).
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Fig. 18. Olteni. Tipuri de ornamente pe picioare:

şi suporţi

(Zoia Maxim).

