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CUVINT INAINTE

Expregie a înaltei preţuiri pe care partidul, întregul pa··
por o acordă glorioaselor noastre tradiţii de luptă, tuturor
celor care şi-au închinat viaţa libertăţii şi fericirii patriei, în
1 975
anul aniversării a 500 de ani de la celebra biruintă
de la Vaslui - Podul Inalt - �-a inaugurat la Vaslui Mu
zeul judeţean de istorie şi etnografie, instituţie menită să va
lorifice bogatul patrimoniu istoric şi cultural al acestor stră
vechi meleaguri româneşti învăluite în aură de legendă.
-

Anuarul al cărui debut îl dorim de bun augur, înmănun
chiază rolul eforturilor de cercetare şi investigare a istoriei
acestor locuri aureolate de faima plăieşilor lui Ştefan cel Ma
re şi a dorgbanţilor de la 77, eforturi întreprinse de cercetă
torii tînărului muzeu vasluian, cu participarea unor valoroşi
istorici, specialişti, cadre universitare din Iaşi şi alte centre
ştiinţifice ale ţării. Cele mai multe din rezultatele cercetărilor
fntreprinse au fost expuse cu prilejul sesiunilor de referate
şi comunicări ştiinţifice organizate şi găzduite de Muzeul ju
deţean în fiecare an.
Rodnica activitate depusă de muzeografii vasluieni pen
tru cunoaşterea valorilor istorice, culturale, etnografice ale
judeţului, pentru valorificarea lor în educarea naţional-patri
otică a oamenilor, a tineretului în deosebi, a adăugat valenţe
noi vieţii spirituale a unui oraş şi judeţ în care trecutul glo
rios de luptă şi muncă se integrează armonios cu insemnele
pe care civilizaţia evului socialist le-a încrustat pe faţa aces
tei străvechi vetre
româneşti. Relevînd tezaurul de tradiţii
istorice al acestor meleaguri, eroismul şi abnegaţia locuitori
lor probate în momente fundamentale ale existenţei noastre,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu mblinia: "Dumneavoastră fiii de
azi ai Vasluiului, asemenea întregului popor, vă puteţi mîn
dri, pe bună dreptate, cu bogatele tradiţii de muncă şi luptă
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ale acestei străvechi vetre româneşti de cultură şi civilizaţie,
cu faptele de vitejie săvîrşite în trecut de oamenii vasluieni,
cu eroismul de care au dat dovadă în marile bătălii purtate de
oştile lui Ştefan cel Mare şi ale altor domnitori români, pen
tru apărarea pămîntului patriei împotriva cotropitorilor stră
ini, pentru păstrarea fiinţei naţionale, pentru .crearea statului
unitar român, pentru independenţă, libertate şi progres".
Vasluiul a crescut şi a dat de !asemenea ţării, marcante
personalităţi politice şi culturale, reprezentanţi de faimă ai
spiritualităţii româneşti, unele dintre acestea ,strălucind cu tă
rie în patrimoniul culturii universale. Vasluiul şi întrega ţară
se mîndresc cu nume ca Nicolae Milescu-Spătarul, Dimitrie
Cantemir, Alexandru Ioan Cuza:, ctitorul României moderne,
Emil. Racoviţă,
întemeietorul
biospeologiei,
I. C. Frimu,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, militant de frunte al mişcării mun
citoreşti revoluţionare din patria noastră, Alexandru Vlahu
ţă, Victor Ion Popa, N. D. Cocea, Constantin Chiriţă, scriitori
reprezentativi ai literaturii române, Mihai Ralea, fraţii Dumi
tru şi Nicolae Bagdasar şi încă multe altele.
Vasluiul contemporan, cu ritmurile sale accentuate de
dezvoltare, printre cele mai ,linamice din ţară, adaugă
pe
blazonul istoric al judeţului insemnele civilizaţiei
socialiste
care apropie din ce în ce mai mult acel "viitor de aur" între
zărit prin secole de înaintaşii ,noştri.
Sîntem convinşi că noua publicaţie a Muzeului judeţean
de istorie şi etnografie va contribui la o mai bună cunoaştere,
de către specialiştii şi publicul larg cititor, a valoroaselor tra
ale
diţii istorice şi culturale, a realităţilor social-economice
Vasluiului de ieri şi de azi, înscriindu-se cu o apariţie notabi
lă în cîmpul publicisticii româneşti co"'ntemporane.

DUMITRU BRAN,
preşedintele Comitetului de cultură şi educaţie
socialistă al judeţului Vaslui
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ALEXANDRU ANDRONil:

Mărturiile arheologice privind continuitatea de locuire pe meleagu
rile vasluiene s-au îmbogăţit în chip simţttor în ultima vreme ca urmare
a intensificării cercetărilor arheologice în această zonă attît de impetuos
dezvoltată sub toate a<>pectele in anii eonstruilii socialismului in ţara
noastră.
Amploarea cercetăril, or arheologice din judeţul Vaslui, consecinţă
firească a re2'JUI.tatelor obţinute în trecUJt de cercetările de suprafaţă şi
unele sondaje efectuate în fostul judeţ Va-;lui\ de descoperirile de la Po
ieneştil şi VasliUP , pr·ecum şi de eercetărLle de suprafaţă zonaie care aJU c"J.
prins şi o bună parte din tetitoriul actual al judeţului\ este rezultatul

unor eforturi conjugate ale specialiştilor din Bucureşti, laşi, Vaslui, Bîr
lad şi Huşi, dovedind, prin rezultatele deosebit de importante dobînclite
in ultima vreme, în primul rînd o continuitate de locuire umană pe me
leagurile vasluiene din paleolitic şi pînă în zilele noastre'.
Astfel prezenţa omului vînător din paleolitic a foot documentată nu

numai prilil resturi

de f:aumă pleistocenă da la Bă1teni, MăLUJŞteni şi Va<;
lui6, ci şi prin descope1irile de unelte de silex la Banca, Bazga, Măluşten i
şi Mă.năstirea7• Recentele săpături arheologi'Ce siM:>ematioe de la Mă1W?
teni au scos la iveală resturile a patru aşezări umane datind din gt·avet
tianul oriental finai8, întîlnit şi în a1lte aşezări din palooliticul superior
din Moldova.

Resturile de locuire din neolitioul timpuriu, atestind culturile Criş
şi a ceramicii liniare, descoperite la Bleşca9, Huşi 10, Pe1ieni 11, Trestia
na 12 şi Voi:neşti 13 fac dovada prezenţei triburilor autohtone ele agricultori

şi crescători ele vite chiar de la începutul epocii pietrei şlefuite.

DescoperirHe mai vechi, de la Broşteni, Coşeşti, Hîrşoveni , Oprişiţa ,
Red�u. Ştefan oel Mare, Tqporăşti 1 \ ca şi cel.e mai noi de la Al·
beşti, Armăşoaia, Băleşti, Bîrzeşti, Bleşca, Buda, Gîrceni, Laza (Lingu
rari), Pungeşti şi Rafaila (Cucuteni A-BrS. Bîrlăleşti şi Chetreşti1�, Do
deşti 17, Huşi 18, Igeşti 19, Creţeştii de Su<>, Ol1eneşti şi PîhneştF0, Tuleşti şi
Voineştel, Muntenii de Jos şi Vaslui22, au contribuit la cunoaşterea mai

RafaUa,
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amănunţită a culturii materiale şi spirituale a truburilor locale din neo
li.ticul dezvoltat, vreme cind a inflorit şi s-a extins pe o arie foarte mare
civilizaţia cucuteniană, cu ce� trei faze ale ei (Oucuteni A, A-B şi B),
dovedindu-ne o locuire neîntreruptă pînă în faza de tranziţie spre epoca
·
mE:.'!ta1.e1or, adică î.n milenlidJe IV
<Şi III î.e.n.
De la sfîrşitul mileniului al III�lea i.e.n. şi inceputul mileniului al
II-lea i.e.n. datează unele aşezări şi necropole care aJtestă prezenţa în a
ceastă parte a Moldovei a purtătorilor culturii amforelor sferice. Astfel,
la Tăcuta şi Gîrceni oo fost descope.I'Iirt:Je morminte în cutii de piatră, do
vedind o locuire din faza de tranziţie de la neolitic la cuLtura Horodiş
tela-Folteşti23. Rest�Uri ceramice, pnoiV.emdnd de Ja oraie şi străchilruL, :asoci
ate cu silex·uri, reprezintă dovada locuirii din aceeaşi fază de tranziţie
şi pe teritoriul oraşului VasluiZ4.
Din epoca bronzului datează pe meleagurile vasluiene unele aşezări
lZe tip Monteoru, şi mai .ales raeLe de tipul cenuşarelor, împreună ou ne
cropole de tip Noua, cum 5Înt cele descoperite la Gîrceni25 Băleşti, Ra.fai
de sus, Rediu.
la, Toporăştf6, Obîrşeni şi Voineşti27, Brodoc, Muntenii
,5te.fan cel Mare şi Vaslue6, dovedindu-se predilecţia populaţiei din a
c:eastă regiune la epoca respectivă pentru agricultură şi creşterea vite
.•

lor.

Deosebit de importante sint însă desc'O
. peririle de obiecte de bronz
de la Bogdana, Buneşti, Ciureşti, Cîrja, Dăneşti, Emil Racoviţă, Poieneşti
şi Puieşti, precum şi depoziteZe de bronzuri de la Bîrlad, Bozia Nouă,
Duda, Ghermăneşti, Rafaila, Rfşeşti şi Tansa, care au permis stabilirea
a trei serii crono.logice caracteristice pentru întreaga Moldovă de la sfîr
şitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului (Hallstatt). Pri
ma serie de depozite de bronzuri corespunde cronologic aşezădlor de ti
pul cenuşarelor şi necropolelor de tip Noua (sec. XIV-XIII î.e.n.). Se
ria a doua cot'espunde nivelului de locuire ulterior grupului Noua (sec.
XI-IX i.e.n.). Seria a treia dovedeşte conJtinui:tatea de locuire şi în sec.
VIII î.e.n., perioadă în care îşi fac apadţia primele obiecte de fier, după
cum o devedeşte impol'tantul depozit de la Bîrlad, unde obiectele de
bronz se asociază cu topoare plate de fier cu aripioare laterale. Toate
aceste descoperiri atestă, în zo.na la care ne referim, prezenţa triburilor
tl·aeice de agricultori !'ii păstori, cu puternice legături cu Transilvania,
unde la acea vreme, me·talurgia bronzului atinsese apogeuP.
De la sfîrşitul epocii bronzului datează şi sceptrele de gresie silicioa
să găsite la Voine.�ti, care, indiscutabil, date fiind analogiile cu descoperi
rile similare din. restul ţării şi din zonele învecinate, reprezia11tă o mărtu
rile extrem de •elocventă pri'V'Înd stadirwl de dezvollbane roda.:l-eoonomică
şi politică într-o anumită măsură a triburilor locale, deoarece ast.fel de

obiecte sînt puse în legăutră cu existenţa unor şefi de trib sau chiar de
uniuni tribale, sceptrul fiind considerat un simbol al puterW0•

Ln ·e.pooa imediat următoare, adică tn prima epocă a fierulwi, po
pulatia de pe meleagurile vasluiene îşi avea organizată apărarea te
ritoriului prin construirea unor puternice cetăţi de pămînt cu şanţ· şi
val de apărare. Astfel, aşezările hallstattiene neîntărite de la Bîrzeşti,

Rroşteni-Hîrşoveni, Capul Rediului, Gîrceni, Mărăşeni, Oprişiţa, Pun-
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Zăpodeni32 erau a:părate datorită unui sistem
cetăţi de pămînt de tipul celor descoperite la
Arsura33, Creţeştii de Sus, Tîrzii şi Vutcani34, oare, coru;tituind adevă
rate pol is-'ll ri • iburnii tmoo-.getioe1 er.aJU IIllU inJUmai centre rtriibale

geşti, Ştefan cel Mare31

defensiv reprezentat de

şi

fortificate ci şi reşedinţe pennanente ale unor şefi de triburi, a căror
autoritate se extindea pe un teritoriu des1tul de mare.
TtOt din Hallstatt dartelaiză şi necropola de la Vaslui, unde s....aJU des
coperit morminte de inhumaţie din secolele VII-VI i.e.n. şi din secolele
VI-V î.e.n., după cum o dovedesc artît ceramica folosită drept ofrandă
cît �i unele obiecte de os şi metal printre care pumnale de fier şi săgeţi
ele bronz cu trei aripioare, denumite în general de tip "scitic", însă
foa1·te fr:ecvente şi în lumea tracică n01�d-dunăreană3>.
In legătură cu prezenţa unor elemente sciltice în regiunea vaslu
iană sînt demne de semnala<t descoperirile de vîrfuri de săgeţi de bronz
cu trei aripioare la Rădeni36, a pumnalului de fier de tip akinakes,
găsit înrtr-o unnă Ja Bîcu, pDeouun şi a aplicei ou 1preprezen:tăil1i zoo
morfe stilizate de la Armăşoaia37•
Continuitatea de locuire în judeţul Vaslui se face dovedită şi �n
tru a doua epocă a fierului (La Tene). Astfel, la Vaslui a fost des
perită o necropolă aparţinînd populaţiei băştinaşe geto-dacice, datînd
de la sfî.rşi1tuJl seool.JUJ.ui 1311 IV -dea î.e.n. - înoopu1ru11 seoo1uillui al III-lea
i.e.n,38• Vasul folosit drept urnă, iar strachina pusă drept capac din
mormîntului de la Vaslui îşi găsesc analogii în ceramica geto-dacică
din aşezările geto-dacice de la Poieneşrti, Răducăneni şi HuşP9, Bîrzeşti,
Hrehăşo:aia, Capull Redilului, Gîrooni, Ivăneşti, Hîrşova, Opri�?li!ţa şi To
han40. Este epoca de înflorire a LatenU!lui geto-dacic, cînd populaţia
autohtonă se găseşte în strîns conrtact cu Lumea hellenistică din coloniile
vest-pontice. Importurile hellenistice sînt documentate de descoperirea
a numeroase vase g receşti şi de răspîndirea în lumea geto-dacică a

monedelor macedoniene de la Filip al II-lea şi Alexandru cel Mare,
Bîrlad, Murgeni şi Rădu
ieştiH.

după cum o dovedesc şi descoperirile de la

La aceste importante mărturii arheologice se adaugă şi cele re
fert
i oare la folosirea şi răspîndirea în lwnea geto-dadcă a imi<ta
, ţiilor
locale după tetradrahma Lui Filip aJ II-lea. Monedele de argint de
aoes.t fel, niuunite de r1liJp Ruşi-Vovilreşti, 'des(.upeciJte •ha Bîrla:d, Dăneşti,
Dolheşti, Epureni, Huşi, Murgeni, Rîşeşti, Stănileşti şi Vovrieşti4\
constituie o mărturie concretă a stadiului de dezvoltare social-econo
mică şi politică a populaţiei autohtone geto-dacice, care în secolele
III-II î.e.n. bătea propria sa monedă.

Răspîndirea monedelor geto-dacice de tipul Huşi-Vovrieşti în re
giunile centrale ale Moldovei reprezintă nu numai dovada unei con
tinHităţi de locuire a populaţiei băştinaşe, ci şi importanţa social-eco
nomică şi politică a acestor meleaguri în perioada de maximă înflorire
a lumii geto-dacice independente, culminînd cu formarea statului geto-dac
condus de Burebista şi apoi de Decebal.
De asemenea, o mare importanţă prezintă descoperirile de monede
romane izolate ca la Poieneşti43, Coşeşti şi Vaslui44, sau de tezaure
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monetare din epoca imperială, datînd din secolele I-II e.n., ca la Oşeşti",
Munteneşti46, din secolele I-III e.n. ca la Bîrlad, Cetăţuia, Curseşti,
Hîrşova-lzlaz, Hîrşoveni şi Vaslui41, dovedi.ndu-IIlie 1\.lin. contllact strîns al

populaţiei băştinaşe cu lumea romană. La acesrte descoperiri numisma
tice se adaugă şi cele ptivind importurile romane reprezentate prin
amfor:e. Descoperirile de amfore ro17Ul.ne în :zona vasln.J..ia,nă 1a Delea,

Dumeştii Vechi, Mirceşti, Poieneşti, Pojorîta, Ştefan cel Mare, Vaslui,
\iătrişoaia48, di111tre care unele ou inseripţH ( Delear, prooum şi desco
perirea la Murgeni (Ilişoaia) a unui ft'agment de vas foarte asemănător
('ti amforele romane, .avînd imd� mai multe lirtere [atine50, fac do
vada răspîndirii dincolo de limitele provinciilor romane Moesia şi Dacia
a limbii latine în secolul al III-lea e.n., constituind o mărturie de netă
găduit a unui îndelungat proces de romanizare dincolo de limes-ul
roman.

Aşezările şi necropolele carpice din sec. II-III e.n., identificate în
ultima vreme în număr mare în zona vasluiană atesta un contact per
manent cu imperiul roman51• Totodată se constată şi un corl'tact al
daco-carpilor cu lumea sarmatică, după cum o dovedesc descoperirile
de la Bîrlad (3 puncte), Ciocani, Cioinagi, Dăneşti, Epureni, Ghermă
neşti, !veşti, Poieneşti, Popeşti, Suseni, Şerboteşti, Şuletea, Unţeşti şi
VasluP2•
In ceea ce priveşte pătrunderea
patriei noastre şi a contactului mai
cu sarmaţii migratori descoperirile
importanţă. Astfel, la Vaslui a fm;t

primului val sannatic pe teritoriul
îndelllll1gat al popuLaţiei autohtone
de la Vaslui prezintă o deosebită
identificată o necropolă sarmat ică

datînd ele la începutul secolului al 11-lea e.n ., dintr-o perioadă de
început a migraţiei popoarelor, cînd sarmaţii ro.1:olani au pătruns în
valuri succesive în Moldova şi la Dunărea de Jos».

Prezenţa populaţiei băştinaşe este atestată pe cale arheofogică şi
secolele III-IV e.n., cînd în zona va-..;luiană se răspîndeşte cultura
Sîntana ele Mureş, după cum o dovedesc aşezările şi necropolele de la
in

Poieneşti5\ lvăneşti5.-', Vaslui56, Bîrzeşti, Gologofta, Răcl u ieşti, Toporăuţi,
o?'te.fan cel Mare57, Curteni, Lipovăţ, Rediu, Tanacu'8, Arsura, Negreşti,
Ţi.feşti, Zăpodenf' ; , P ietriş60, Fălciu, Fintînele, Fedeşti şi Valea Seacă61•

CCJ1111tinuitatea de locuire a populaţiei autohtone este dovedită şi
pentru secolele V-XI, datorită cercetărilor de suprafaţă, a sonclajelr) r
şi săpăturilor a rheologice sistematice întreprinse în judeţul Va.;;lui de
Dan Gh. Teodor şi Ghenuţă Coman, care au dat la iveală aşezări datînd
din secolele VI-VII la Bîrlad, Bîrlăleşti, Bogdăneşti, Budeşti , Crasna,
Dăneşti, Docleşti, llorga, Fălciu, Pojorăni, Simila, Văcleni, Voineşti şi
Vultureşti62• Populaţia din aceste aşezări purtătoare a culturii de tip
Bratei-Costişa-Botoşana (sec.

V-Vl)63 a întreţinut relaţii strînse cu lu

mea sud-dunăreană şi bizantină, dovadă fiind numeroasde obiecte de
podoabă,

monede

izolate

şi tezaure

de o deosebită importanţă este

monetare

bizantine,

dintre

care

tezaurul monetar din secolul al Vll-lea

găsit la Voineşti64•
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Descoperirile arheologice din zona vasluiană dovedesc pentru se
coJele următoare o mare densitarte a aşezăritlor datînd din secolele VII-IX,
de tip Proto-Dridu65 şi din secolele IX-XI, de �tip Dridu''\ constaJtîndu-se
totodată pe lîngă o continuitate de locuire şi o unitate cultumlă pe o
arie mult mai întinsă, cuprinzând toate regiunile romăneşti67•
În secolele VIII-XI autohtonii, adică protoromânii au locuit în
aşezări deschise de tip Prortodridu şi Dridu, dovedind o mare densitate
a populaţiei la acea vreme. Astfel, din lista descoperirilor din Moldova
în zona vasluiană se menţionează peste 40 de localităţi actuale unde
s-au identificat aşezări protoromân�ti şi străvechi româneşti, făcîn
du-se observaţia că unele din localităţile menţionate înglobează pe
teritoriul actual de la 2 pînă la 3 aşezări de tip Dridu6".
De asemenea, prin săpăturile arheologice sistematice efectuate la
Dodeşti s-a constatat un fapt deosebit de important în ceea ce pri
veşte continuitatea de loeuire, chiar pe acelaşi loc, documentîndu-se
suprapuneri succesive de niveluri de locuire. Astfel, stratigrafia orizon
tală şi verticală a descopel"irilor de la Dodeş1ti a documentat suprapunerea
nivelurilor de locuire din secolele V-VI, VI-VII şi VIII-X, s�au coru;tatat
chiar şi suprapuneri de locuinţe pentru secolele VI-VII şi VIII-IX6'.
Import.anltă esrbe şi COI!1stata:rea, .priil.ejlllii.tă de cel.'Cetăride mari in.tell1Se
de suprafaţă din zona vasluiană, că şi în alte aşezări au fost identi
ficate ma�. muLte nJ,veluri de .loc.uire
. repreze111tînid mărturia contmlităţii
de vieţuire pe a,celru;;i loc, ca la Fălciu şi Vădeni-Murgeni, de unde
provin vestigii din secolele IV-V, VI-VII şi VIII-X e.n.70• In afară
de aceasta este semnificaJtiv de relevat faptuJ. că din aşezările proto
româneşti şi străvechi româneşti descoperite în judeţul Vaslui provin
numeroase obiecte care ne atesiă o populaţie sedentară creştină orto
doxă, după cum o dovedesc vesltigiile din secolele V-VII de la Dodeşti,
Horga şi Murgeni, cele din secolele VII-IX de la Dode�ti, din secolele
VIII-XI de la Dodeştă şi Făki:u, din secoJell.e IX-XI de Ja Bklăle�ti,
Dă!"leşti, Dod�ti şi Fedeşti, precum şi din secolele X-XI de la Ar
sura71.
Descoperirile arheologice din secolele X-XII de la Dăneşti'l, Do
deşti şi Răducăneni73, şi din secolele XII - începutul secoJului al
XIV-lea de la Bîrlad, Chirceşti, Creţeştii de Sus, Grumezoaia, Olte11€şti,
Prodana, Vasluf4, şi de la Oţeleni75 au dovedit cu prisosinţă continui

tatea de locuire a populaţiei româneşti pe meleagurile vasluiene în
perioada deosebit de importootă în istoria patriei noastre premergă
toare constituirii Voievodatului Moldovei ca stat de sine stătător. Din
acest punct de vedere sînt semnificative descoperirile de căldări de lut,
la Răducăneni şi Olteneşti, în urma unor săpături arheologice";, la Bîr

lăleşti, Bursuci, Chirceşti, Creţeştii de Sus, Grumezoaia, Mălăşteni, Mur

genJ şi Vaslruli prim. .cemeltări de sup�aJfaţă77•
.Asim[,lJarea �ptaJtă a tri
burilor nomade de călăreţi pecenego-cumane de către populaţia băştinaşă
sedentară a determinat înlocuir
• ea căldărilor metaJlice cu cele de lut.
Pe unele clădiri, apar şi reprezentări zoomorfe, în speţă cai, SIUgerînd
ideea ocupaţiilor de bază ale unora din comunităţile umane din acea
vreme.
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Din aceeaşi perioadă daltează in ZOtn.a vasluiană şi unele necropole
rurale in cuprinsul cărora au foot descoperite importante obiecte de
cult ortodox, cum sint crucile relicvar de origine bizantină de la Dă
neşti şi veche rusească de la Codăeşti, datind din secolele XII-XIII'".

Prezenţa pe teritoriul vasluian a unor astfel de obiecte de cult ne
atestă existenţa unei populaţii creştine ortodoxe, de la care ne-a rămas
drept dovadă a contimtităţii de locuire şi necropola rurală creştină de
la Poieneşti de la sfîrşitul secolului al XIV-lea-inceputul secolului al
XV-lea79•
Dartarea necropolei rurale de la Poieneşti este asigurată de desco
perirea in morminte a unor monezi de argint de la Alexandru cel Bun,
din primele emisiuni ale acestui voievod. Cimitirul ne dovedeşte că in
preajma lui, probabil pe vatra actualului sat Poieneşti, a existat încă
de la _sfîrşitul secolului al XIV-lea o aşezare rurală din sînul căreia
au provenit primii inhumaţi la inceputul secolului al XV-lea. De
altfel, cercetările de suprafaţă efectuate in zona vasluiană au dat la
iveală numeroase silişti drutînd din secolul al XV-'lea dar care au
dispărut pe parcursul vremii, uneJe din ele chtar in secolele XV-XVI.
Dintre acestea menţionăm aşezările medievale de la Băleşti-Coada Si
liştei, Bîrzeşrti-Dealul Mare, Birzeşti-Dealul Ludeasca, Bălteni-Dealul Si
liştei, Gîrceni-Dealul SiHştei, Plopoasa - dovedind intensitatea de lo
cuire pe meleagurile va.sluiene şi in Evul Mediu80•
Semnificative sub raportul structurilor feudale ne apar şi infor
maţiile documenrtare care ne atestă in zona judeţului Vaslui existenţa
unor curţi boiereşti fortificate, ooprezenrtLnd la acea vreme castele feudale
in înţelesul restrins al cuvintului, cum au fost in secolul al XV-lea,
dacă nu chi1ar mai devreme, curtea şi cetatea lui Duma Negru•1 al
cărei neam a intemeiat cele două aşezări vasluiene importante astăzi :·
D umeştii şi Negreştii.
Iată deci că in epoca feudală au existat şi în zona la care ne
referim condiţii social-economice propice ca unele aşezări să cunoască
un proces lent, dar sigur, de transfonnare intr-o aşezare urbană me
dievală, beneficiind de existenţă, in acelaşi timp, a unei pieţe economice
locale destul de dezvoltate. Aşa ne puteam explica, in stadiul actual
al cercetărilor privind structurile feudale europene în general, rapida
ascensiune sodaJ.-economică şi politică a tîrgului feudal Vaslui devenit
ape>i, după anul 1435, capilbatla ţării Moldovei, unde-şi avea reşedinţa
Ştefan al II-lea82•
Prezenţa voievodului şi a curţii domneşti în sensul politica-admi
nistrativ, avind, dincolo de principiul itinerarut al domniei specific Evului
Mediu, organizată aici cancelaria, divanul şi curtea sa domnească, de
unde îşi manid'estă concret toate prerogativele domniei, se poate explica
tocmai prin existenţa acelor· condiţii socia!l.-econoanice care au permis
aşezării Vaslui să devină în secolul al XV-lea civitas, adică aşezare
medi,evală de ca'l1CIJCiter urban.
Vasluiul, or� de secole, s-a dezvoltat apoi in vremea gloriosului
vo:Levod Ştefan cel Mare, dova:dă fJind ntUmelrOOSele ştiri istorke docu
mentare şi narative, interne şi externe din acea vreme.
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Vasluiul era deci pregătilt să devilnă oraş de reşedinţă domnească
în epoca lui Ştefan cel Mare. El este acela care a înălţat aici în a
două jumătate a secolulwi al XV -lea o a doua cwrte domnească, la
fel de luxoasă ca şi celelalte din vremea sa de la Suceava, Iaşi, Hîrlău,
Cotnari, Bacău şi Huşi, iar în 1 490, o splendidă biserică pictată, edi
ficii care prin minunata lor arhitectură şi elemente de artă decorativă
au impresionat puternic pe mulţi călători străini/l.J.
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TEMOIGNAGES ARCHEOLOGIQUES CONSERNANT
LA CONTINUITE D'HABITATION DANS LA REGION DE VASLUI

A l' occasion de la commemoration de 600 ans de pui la men
tion documentaire de la ville de Vaslui, l'auteur pa.sse en revue
les principaux resultats des recherches archeologiques effectuees
aux cours des 30 dernieres annees par les specialistes de Bu
carest, Iassy, Vaslui, Bîrlad, Bacău, Huşi, Piatra Neamţ qui ont
prouve la dontinuite d'habitation dans la region de Vaslui
depuis le paleolitique superieur jusqu'iz nos jours.
Les recherches et les fouilles archeologiques effectuees
avec une ampleur particuliere dans le departement de Vaslui
sant le resultat d'une activite laborieuse deployee dans les
musees de Vaslui, Bîrlad et Huşi qui en collaboration avec de8
specialistes d'autres centres ont reussi ii mettre en evidence
l'imj.Jortance des decouvertes archeologiques du departement
dans le contexte de leur integration dans la large aire de deve
loppement en temps et en espace de la culture materielle et spi
rituelle le long du processus historique d'habitation continue
non seulement dans la region de Vaslui mais sur tout le terri
toire de notre pays.
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Evoluţia structurii antropologice a populaţiilor noastre preistorice
incepe să fie relativ bine cunoscută in liniile ei mari. Totuşi multe la
cune persistă şi multe întrebări referitoare la acest proces rămîn încă
fără un răs"puns satisfăcător. Iată de ce orice descoperire nouă, bine
datată, care contribuie la îmbogăţirea materialului nostru paleoantropo
logic, este deosebit de bine venită. Din acest punct de vedere materialul
osos uman descoperit la Trestiana, in săpăturile efectuate de Eugenia
Păpuşoi, a atras atenţia noa!".tră.
Materialul paleoantropologic de la Trestiana datează din mai multe
epoci. Din neolitic (cultura Criş), din epoca bronzului (cultura Noua),
din llallstatt şi din epoca migraţiei popoarelor.

1. Materialul aparţinînd culturii Criş

Acest material provine din următoarele morminte de la Trestiana :
M6 (1 964), M7 (111 966: , M9 (3/1 966), M18 (12/1 967), M30 (1971), M32
(1 972). Din acestea M9 (:3/ 1 966) a fost datat doar cu probabilitate din
această eul tură.
1. Mormîntul nr. 6 (1964)
Conţine resturile unui singur individ, al cărui schelet cefalic a pu
tut fi reconstituit in mod relativ satisfăcător. Ii lipsesc însă baza cutiei
craniene, partea inferioară a occipitalului, precum şi partea posterioară
a bolţii palatin:e, ilar mandiibulla este lipsită de ram'l.lll ei vertical slting.
Scheletul pootcnandam, este incomplet, iar oaseLe prezentte sint foo.rte frag
mentare.
Apreciind după morfologia craniului şi a oaselor lungi, scheletul a
aparţinut unei femei in vîrstă de aproximativ 45 ani.
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TABELUL

I

Principalele date individuale ale scheletului rur. 6 de la Trestiana, comparativ
cu alte schelete din cultura Criş.
Nr.

Mall.'bin

Carncterul

Pogorăşti

Trestia.na
45 ani

1.
8.
9.
12.
20.
8/1
20/1
20/8
9/8
12/8
45
48
51
52
54
55
48/45
52/52
54/55
45!8

1

g-o
eu-eu
ft-ft
ast-ast
po-b
Ind. cefalic
Ind. poro-breg. lg.
Ind. poro-brcg. tr.
Ind. frontopar. tr.
In.cl. ocipitopaJr. tr.
zy-zy
n-pr
mf-ek
Inălţ. orbitei
al-al
n-ns
Ind. facial sup.
Ind. orbital
Ind. nazal
Ind. jugo-pariet
Talia
Ind. pilastrie
Ind. platimerie
Ind. platicnemie
Tip

187
128
91
106
113
68,44
60,42
88,28
71,09
82,80
127
70?
39
:l3

25
52
5:1.64
84.61
48.07
99,29
154
99.00
77,00
-

mediter.

7

ani

11 175
126
1

1
1

-

72,00
-

--

Gura

OJ.uj

Baciului
20-.25
170
140
98
109
113
82,35
66,47
80,71
70.00
77,86
125
54
42
33
26
48
51,20
78.57
54.17
89,20
155

JOO

61,00
61,00

alpinoid

1

30 -40
-

Bedehaz:a

Solro

55--60

50-55

185
133
-

121
71,89
65,29
96,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145

142

-

66.00
69,00
-
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-

mediter.

193
132
!:14

-

121
68,39
62,60
91,66
71,25
-

mediter.
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1n tabelul I dăm principalele dimensiuni şi indici care au putut fi
stabiliţi de noi pentru acest schelet, in comparaţie cu datele corespun
zatoare asupra altor schelete din cultura Criş din ţara noastră.
Scheletul nr. 6, care a făcut deja obiectul unei prezentări succinte
din partea uneia dintre noi (0. Necrasov) este caracterizat printr-un
neurocraniu lung şi îngust, adică hipet·dolicocran (indice 68,44), de înăl
ţime mijlocie, adică ortocran (indic.-e 60,42) şi acrocran (indice 8 8,28), cu
o f r.unte largă, mLică eurimettopă (indice 7 1 ,0 9). De formă ovoid alun
gită, in normă verticală şi in formă de "cao;ă" în cea occipitală, el oferă
un relief cranian foarte puţin accentuat, iar grosimea peretelui osos al
cutiei craniene este mieă.
Masivul facial este drept (ortognat), relativ ingust, adică mezen aproa
pe de limita acestei categorii cu cea leptenă (indice 53,64), cu nasul in
gust, �adilc·ă mezorin, la i.limi.tă cu categoria leptorină (i:ndiioe 48,07 ) , ou
orbitele destul de inalte, adică mezoconci la limită cu categoria hipsico
ncă (indice 84,61). Fosele canine sint slab dezvoltate, iar malarele des
tul de graci,le, oferă o dispozi,ţJ.e illlltermediară.
M<lllld i:bud.'a eslte joasă şi destul de gradi.lă, cu o .apofiză mentonieră
în formă de buton.
Dinţii de pe maxilarul superior sint absenţi, unii fiind căzuţi în
timpul vieţii, oeea ce a detenmănat o purtern:ică reducere a procesuLui a·l
veolar, alţii au dispărut dupăj moa.rt.ea indi!Viduilui, probaJbii.l îrn timpul
deg,radărH scheletJuiliui lin. pălffiiÎnt .
Dinţii anteriori de pe falca inferioară, premolarele (afară de P2 stinga)
şi molarul 1 drept au căzut in timpul vieţii. Dinţii jugali prezenţi sint
destul de puternic erodaţi dar nu sint atinşi de carie dentară.
Oasele lungi sint reprezentate numai prin diafizele lor sau chiar nu
mai prin părţi ale acestora. Totuşi, prin analogie, s-a putut aprecia că
statuna femeii căreia a •aparţd.nlllt acest scheLet ero mitiLocie, 1 54-156 cm.
Oru;ele sint toaJte foarte gnaci!Le ceea oe COII1JOO !'Idă ou gracillitatea schele
tului cefalic.
Humerusul prezintă un relief muscular destul de accentuat (V-ul
deltoidian şi creasta pectoralului). Femurul este platimeric (indice 77,0l1)
dar fără un pilastru pronunţat (indice 99,00). Tibia pare să fi fost pla
ticnemică.
Confruntind toate caracteristicile analizate mai sus se poate preciza
că Lndi·vidul dirn morminrtrui.l nr. 6 a apar�irnu.t tipului mediteranoid gracil.
Fenomene patologice. Ln aifară de p1erderea în timpul vieţhl a !!1/U
meroşi dinţi (paradontoză), craniul nr. 6 oferă o pierdere de materie
osoasă din timpu� vieţdi, mangi:n�le orilfoiciWuii prezenrtllind diploila închisă
prin r�efarerea OSIUl•ud . Oriificilul se află sitruat pe ,paciert;awl drept, ime
diat deaJSupra prmctului lambda, Hmiita mediană eSite formartlă de SIUtru.!;a
s3lgi.tală, cea late.rollă, foortte neregJUlată, ou urme de cicatmzare, filirnid an
gulară. Orificiul rămas are o lungime de 34 mm şi o lărgime de 20
fost produs de o traumă.
Resturi de ofrandă. In 13Jcest mormi:nJt a fost găsit Ulll rncUus întreg
de ovicaprin provenind de la ofrandă mortuară.
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Mormîntul nr. 7 ( 1 1 1 966).

Sc�.e:le�ul �rudiv�dJUJLui .înhlll!Irua t i:n .aoest moi'IIIl.Îinlt este foo.I1te rău păs
trat. D11n Clrtleva fmgllTltelnltJe de neurocnanÎlU s-a put.ult 1000n&tirtru
0
�. lliiil mare
fragment de calotă craniană, a cărei formă ne poate indica apartenenţa
sa probabilă la categoria mezocrană sau chiar brahicrană moderată.
Scheletul postcranian este reprezentat printr-un fragment de dia
fiz<1 a lllil1UJi hlllme:rus.
Aceste resturi pot fi albrLbuitte untUi irudivLd Inaltlur, irucă reLativ tî
năr, probabil de sex feminin.

3. Mormîntul nr. 9 (1 966).
În arest mormînt am idenJtifi Cla>t reslburiJ..e a două sche!le'te, lllObalte de
noi cu nr. 9A şi nr. 9B.
Scheletul nr. 9A, a aparţinut unui adolescent de 1 7-18 ani, judecînd
după starea cartiiLajrelor de creştere a o.a&eilnr hmgi. Foarte jprobalbiJ era
de sex masCIUlin, rluînd Îln. oons·idera/ţlie 'llJruele oa·nacteristid ale frngm.en
tuhi de basin avut la dispoziţie (in special forma marii eşancruri sig
moide).
Lipsa sche1etJU1uă rc:efal.iJC II1!U II1Je pernn ilte să rapreciem ruei forma
r.e.urocnan.in.Jwu!i şi nilai oa.rataberistli.aiJLe seJI.e tiJpollog.i/ce.
Prezetn;ţa IUIIlJOr oase ln.mgi., ap� �nltnegi ne penmilte să ca!l.ool.ăm
sta:trur.a imdi:vidlului. ·Îilllt·nebu!inlţind cele trei mertode ·81plioalte m gerueiDall in
acest scop (Manouvrier, Trotter şi Gleser şi Breitinger), obţinem o talie
înaltă pentru acest adolescent, anume 1 7 1 cm.
Dat f:i:iJnd f.aptru.J. că procesul de creştere al oaselor llllngi• nu era com
plet î•nchei.Jart:, purt;em conchide că .acest su.bieat ar fi artWrus o Wi.e de cel
puţin 1 73-1 74 cm dacă rar fi trăit.
Oasrele r1ungi sîrut desttrua. de gradle. Din partiiCfll!Lanităţile lor morfo
logice subliniem prezenţa pe femur a unui pilastru destul de puternic
ceta ce art:estă o drezVIOltane p i'Ol1ll.liţaJtă
il
a musoulaltlllrii. coapsei (muşchiul
cnural), exiiStenţ.a IUJruei farţete orilenta1e pe marg�ruea i.Jrufenioo.ră a tiibie:i
precum şi caracterul canelat al peroneului.
Scheletul nr. 9B este reprezentat prin mai puţine elemente decît
precedentul. Judecînd după cîteva oase lungi fragmentare şi cîteva ver
t·ebr·e, el a trehuiitt să fi apai"ţlinrult IUJiltli' rbărbart; mraltur.
Pritntre .partirm.lllarittăţile morfO\k>gÎ!Oe W:e oaseloc hmgi remaroăm pre
zenţa pe femur a unui pilastru destul de accentuat (in raport cu dezvol
tarea cruralului) ,precum şi a unei creste şi fose subtrohanteriene, de
terminate de o dezvoltare puternică a muşchiului mare fesier. Tibia este
platicnemică, iar peroneul este puternic canelat.

Resturile de

ofrandă

Printre oasele provenite din acest mormint a fost identificat şi un
fragment de tibie de ovicaprin provenit din ofrandă.
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Fig.
Fig.

1. Trestiana

Craniul schel.eitului

1. Trestiana

Cra.ne

6 (Criş)

văZUII:

în principalele norme.

du squelette 6 (Criş) montrant les pni.ncipales normes.
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Mormîntul nr. 1 8 (12N 967)

Scheletul care a fost găsit aici este reprezentat numai prin părţile
sale postcraniene. A aparţinut, cu toată siguranţa, unui bărbat matur de
45-50 ani (vîrstă apreciată după faciesul simfizar).
Statura, care a putut fi calculată după un femur aproape întreg, a
fost aproximativ de 1 70 cm. (statură mare:.
Osartrura este foame robustă. Humeru.<;tUl poall1ă 1\.l.n re•hlef .mll6oular
foarte pronunţat (V-ul deltoidian şi creasta de inserţiea pectoralului).
Femurele sînt platimerice (indice 77, 1 7) şi prevăzute fiecare cu un pilas
tru mai accentuat la piciorul stîng decît la cel drept (indici 106 şi 1 00).
Tibiile sînt platicnemice - cea dreaptă hiperplaticnemică (indice 54 ,76)
in timp ce cea stîngă este platicnemică mai moderată (indice 60,97).
Marginea inferioară a lor prezintă faţete orientale. Peroneul este
puternic canelat.

Mormîntul nr. 30 (1 971).
Rău conservat, scheletul găsit în acest mormint este reprezentat prin
citeva fragmente ale neurocraniului din care s-a putut reconstitui par
tea posterioară necompletă a unei calote, 2 fragmente din frontal, 2
fragmente din maxilarele superioare, precum şi o mandibulă fragmen
tară. Scheletul postcranian este reprezentat prin cîteva fragmente de
oase lungi.
Apreciind după materialul existent, scheletul a aparţinut cu sigu
ranţă unui bărbat adult sau matur, încă tînăr, in vîrstă de aproximativ
:30 ani.
Morfologia fragmentelor de calotă pare a ne indica apartenenţa ne
urocraniului la o formă mezocrană sau dolicocrană moderată.
Mandibula este relativ robustă, prevăzută cu o apofiză mentonieră de
formă piramidală accentuată.
Dinţii sînt aproape neerodaţi.
Diafizele femurale, foarte robuste, poartă cîte un pilastru foarte pu
ternic (indici 1 23 şi 1 22), sînt platimere (indici 84 şi 81) şi prevăzute cu
cite un şanţ hipotrohanterian accentuat.
Elementele existente nu ne permit nici o diagnoză tipologică pre
cisă.

Uesturi de ofrandă
Printre fragmentele osoase am putut identifica un fragment de cal
caneu de bovin tînăr precum şi un molar de ovicaprin tînăr, provenite
probabil din resturile de ofrandă mortuară.
6. Mormîntul nr. 32 (1972)
Din acest mormînt ne-au parvenit cîţiva muguri dentari şi dinţi de
lapte, aparţinînd unui copil mic, de aproximativ 1 0 luni (32A).
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Totodată, în acelaşi mormînt au fost găsite cîteva fragmente foarte
mici de neurocraniu aparţinînd unui adult dintre care unele sînt de o
grosime foarte mare (32 B).

II. Materialul aparMnînd culturii Noua
Acest materiiClll , foarte biiil!e dart.art:, ,est;e J"e!prezentat pvÎin scheletele din
următoarele morminte : nr. 2:1 ( 1 7 / 1 964), nr. 24 { 1 8 / 1 968) şi nr. 27 ( 1 970).
1. Mormîntul nr. 23 (1 71 1964).
A conţinut un schelet din care ne-au parvenit fragmente de neuro
:!raniu, din care s-a putut reconstitui o calotă aproape completă, cîţiva
dinţi izolaţi, cîteva oase lungi, dintre care numai un cubitus şi un ra
diu� sînt intregi, fragmente de basen, de vertebre, de coaste etc.
Cu o oarecare probabilitate, acest schelet a aparţinut unei femei,
judecînd după apofizele mastoide foarte mici şi relieful cranian foarte
şters. Oasele lungi sînt însă foarte robuste pentru o femeie iar dimen
�iunile neurocraniului sint mari. Aceste consideraţii ne obligă să punem
sub semn de întrebare această diagnoză de sex. Vîrsta morţii a putut
fi mai bine precizată pe baza suturilor craniene şi a coroanelor dentare,
!:'a fiind de 25-30 ani.
Calota craniană, foarte lungă şi relativ îngustă, se situiază prin
indicele său cefalic în categoria UJI.tradolioocrană (indice 63,50). Ea
prezintă o formă pentagonală alungită, in norma verticală şi de "casă"
in cea occipitală. Relieful frontal şi cel occipital este foarte puţin
acuzat.
Cu toate că nu s-a putut măsura înălţimea neurocraniului, totuşi
examenul somatoscopic ne arată că sîntem în prezenţa unui craniu înalt.
Utilizind dimensiunile cubitusului şi ale radiusului care sînt în
tregi, s-a putut calcula statura individului care a trebuit să fi fost
de aproximativ 169 cm., ceea ce reprezintă o statură femenină înal
tă.
Huaner·ll61llll, destul de robust, oferă insă un ['elli.telf muscular slab şj
o perforaţie olecraniană bilaterală. Femurul prevăzut cu un al 3-lea
trohanter, este hiperplatimer pe osul stîng (indice 70,58) şi platimer
pe cel drept (indice 75,75). Pilastrul este însă relativ puţin dezvoltat.
Tibia e!'.te eurienemă. Peroneul nu este canelat.
&>te greu să stabilim apartenenţa tipologică a acestui subiect,
in lipsa multor elemente importante, utilizate în acest scop. Dat fiind
forma şi caracteristicile craniene precum şi statura destul de înaltă
pentru o femeie, s-ar putea să fim în prezenţa tipului nordoid.
l --

2. Mormîntul nr. 24 (18jl1968).

Scheletul găsit în acest mormînt este din cele mai complete. S-a
putut reconstitui un craniu şi o mandibulă aproape întregi. Scheletul
postcrarian este deasemeni aproape complet.
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El a aparţinut, cu siguranţă, unui bărbat de 45-50 ani, pentru
determinarea acestor date putîndu-se utiliza toate eLementele nece ·.;are.
Craniul de formă ovoid-pentagonoidă în norma verticală şi de
" c·asă" în cea occipitală, se încadrează prin indicele său cefalic în ca
tegoria craniilor foarte alungite sau hiperdolicocrană (indice 63,34).
De înălţime absolută mare, el aparţine categoriilor ortocrană şi acro
cran ă (hndli.ce 58,67 şi 87, 12).
Fruntea este largă, eurimetopă (73,48) . Occipitalul foarte bombat,
este larg (indice 83,3:3) şi prevăzut cu un os "i nca" dublu. S utura lamb
doidă oferă foarte numeroase oase wormiene mai ales pe jumătatea
,;.a dreaptă unde acestea sînt foarte mari. Reli eful crania:1 nu est� pu
ternic.
MasLVUJJ.
facial
este
relart:Iirv înallt şi l'elaH v îngw;t, înca.dr:îndu-se
în categoria leptenă (indice 56,46). Orbitele sînt mijlociu de înalte
sau mezoconci (indice 78,57) iar nasul este îngust sau leptorin (indice
46,00. Molarele sînt foarte slab frontalizate şi de lărgime mijlocie
Fosa canină nu este din cele mai pronunţate. Bolta palatină este foarte
adîncă.
Mandibula, mij lociu de înaltă, este prevăzută cu o apofiză mento
nieră piramidală pronunţată. Relieful muscular (impresiile muşchilor
temporeli şi ai maseterului) este puternic. Marginea inferioară a regiu
nii simfizare este foarte largă, formînd o suprafaţă foarte slab în
clinată înapoi, particularitate destul de primitivă, rar întîlnită la Homo
sapiens.
Dentiţia este prevăzută cu un smalţ relativ gros. Nu se observă
nici o pierdere de dinţi în timpul vieţii şi nici o carie dentară. Ero
darea coroanei este însă destul de avansată pe M , , pe premolare şi pe
dinţii anteriori.
Scheletul postcranian este foarte robust.
Humerusul oferă o puternică inserţie a marelui pectoral. Cel stîng
poartă urmele unei vechi fracturi (situată imediat deasupra trohleei
articulare), defectuos consolidată ceea ce a produs o deformare impor
tantă a suprafeţei osoase în regiunea respectivă. Femurul este uşor
platimer (indice 78,80) şi prevăzut cu un pilastru pronunţat (indici :
1 1 1, 1 1 şi 107,40) precum şi cu o creastă subtrohanteriană. Tibia este
euricnemă (71,40 şi 82,85). Ea poartă pe marginea ei antero-inferioară
o faţetă orientală destul de întinsă. Peroneul nu este canelat.
Statura calculată după toate oasele lungi este înaltă ( 175 cm.).
Toate elementele osoase analizate mai S'US ne permit să atribuim
acest schelet unui reprezentant al tipului nordoid, cu puţine influien
ţe protoeuropoide.
Ca fenomene patologice amintim existenţa unei vechi fracturi
pe partea inferioară a humerusului stîng a cărei consolidare defectu
oasă a prodUJS o deformare a osu1ui m a.ceastă regmne.

3. Mormîntul nr. 27 (1 970).
Scheletul găsit in acest mormînt este destul de necomplet şi rău
păstrat. Totuşi s-a putut reconsrtitui o calotă craniană şi o mandibul�
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Fig. 2. Trestiana. C[-a.niiUl scheletul.Juii. 24. (Cultura NoUia) vărut în pJ·nncip:aJele n.ornne .

Fig . 2.

Trestiana. Cr.an.e du squeletJte 24. (Culture Noua) montlra.rut
n.ormes.
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ambele fragmentare. Scheletul postcranian este foarte necomplet, re
prezentat numai prin fragmente mai mult sau mai puţin semnificative,
dintre care semrua•l..ăm drept mai impoMarute 2 femure şi 2 humerUSiurl,
toate fragmentare.
Scheletul a aparţinut unei femei mature, fără ca să putem pre
ciza vîrsta în ani, dat fiind discordanţa intre situaţia suturilor cra
niene, (toate deschise) şi situaţia mandibulei, care a pierdut in timpul
vieţii toţi dinţii săi j ugali (paradontoză), prezentind şi o inchidere
aproape eompletă a alveo.l.edor C'Or�unzătootre pe pal'ltea stqă şi o
puternică rezorbţie a marginii alveolare pe partea dreaptă.
După primul c.'li!teriu, s�r putea M.ni·bun vil'Sita de 25--30 ani, după
cel de d l do�lea o VÎII'Stă de cel Jlllţli.
l n 40--45 .anâ.
Semnalăm dea<>emenea o discordanţă pronunţată intre dimensiunile
calotei (care sînt mari) pe de o parte şi marea gracilitate a mandi
bulei, precum şi aeeea a oaselor lungi.
Faptul că o astfel de discordanţă poate să existe, precum şi fap
tul că toate oasele poartă aceeaşi patină, ne face să admitem că ele
au putut aparţine aceluiaşi individ.
Calota craniană care a putut fi reconstituită a fost deformată in
o oarecare măsură de pămînt. Totuşi s-a putut calcula indicele cefalic
eare este destul de ridicat, incadrindu-se in categoria brahicrană (in
dice 8 4 1 5). Semnalăm prezenţa unei anomalii rare : prezenţa unui
mic os �llJpr<llThUme!'W" săltuat intre cele două parietale, imediat deasupra
punctului lambda.
este extrem de gracilă şi prezintă o apofiză mento
Mandibula
nieră in formă de buton.
Oac,e:J.e ·loogi si·mt foarte graci1le şi ele. CamcteruQ J.or fragmentall'
nu ne permite să calculăm statura individului. Putem totuşi deduce,
prin comparaţie, că aceasta a trebuit să fi fost mică.
Pe plan tipologie este foarte greu de preciZIClt a.pamenenţa indivi
dului . Daeă luăm in consideraţie calota, tipul ar fi putut fi a1pi.noid.
Dacă luăm Ln consideraţie mandibula şi oasele lungi, el se putea incadra
în cel medirteranoid. Dacă toate oasele găsite in acest mormin t aparţin
aceluiaşi individ, atunci am putea spUJne că acesta prezenta un amestec
de caractere aparţinînd ambelor aces·t or !tipuri.
Ca fenomene patologice amintim parodontoza avansată, deja sem
nalată mai sus.
,

III. Materialul datînd din prima epocă a fierului (Hallstatt)
A-c est material este reprezentat ruumai prin
mormiin tul nr. 1 4 (nr. 8/1 966).
1 . Mormîntul nr.

osemintele găsite in

1 4 (8/1 966)

Din nefericire, materialul care ne-a parvenit este format numai din
scheletul cefalic, relativ billle păstrat, reprezentat prinrt:r-�un craniu a
proape intreg şi o mandibulă absolut întreagă. Scheletul posrtcranian
lipseşte însă compilet.
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Trestiana.

C1·an i ul

scheletu l u i

(I-Ia!Zstatt )

văz;ut

în

J�ri nahpaLelc

norme.

me.
Fig. 3. Trestiana. Crâne du squelette (I-lalLstaLt) montrant

les principales n01·mes.

nonnes.
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Osemintele au aparţinut unei femei mature, în vîrstă de aproximativ
de ani.
Craniul cu dimensiuni orizontale relativ mici, aparţne categoriei me
zocrane (77 ,24). Destul de înalt, el aparţine din acest punct de vedere
categoriilor hipsicrană (indice 66,46) şi acrocrană ( indice 86,04). De for
mă ovoidă scurtă in nonnă verticală, .el prezintă o formă de "bombă"
în cea oocipitală. Relieful crani an este exrtnem de atenuat.
Masivul facial este .ÎalgiUSt, dar de ÎJ11ă lţime mijLocie, ceea ce dă
llln indice mezen situat la limi,tă cu categoria leptenă (irudiJCe 54,70).
Orbitele sînt hipsiconci (indice 1 00), nasul leptorin (indice 46,80). Mo
Larele oferă o dispoziţie aproape temporală şi sînt d>?srbul de îngu..<;te.
Fosa canină este .puţin. adîncă. Bolta pa:l.a tin ă, de adiindme mijlocie,
prezintă o <IIIlJomalie interesantă : to1'1USIU.l pala tLn . Manddbula este în
gustă, relativ joasă şi foarte gracilă, cu o apo f iză merutonieră în fo.rmă
de buton.
Derutiţia a fost aproape m.t reagă, afară de P2 superior drept şi
M1 inferior stîng, care au căzut în timpul vieţii şi ale căror alveole
au fost resorbite. Dinţii prezen ţi nu prez-intă nici o carie derutară, dar
s.Îinit destul de putemic erodaţi, mai ales în ceea ce pri.veşte M" pre 
moLarele şi dinţii anteri<Jri. Se n a l ăm UIJ1 caracter progresiv, lipsd
mol.are i de minte (M3) care n u a erupt n ici p2 fa l ca superioară şi nb
pe parte a d re a p tă a celei inferioare, fiind prezentă numai pe partea
�tîngă a aces te i a.
Din punct de vedere t ipoLo g i e individul a aparţ.i!l11u t variantei po n
tice a tipului mediteranoid, destul de frecvent illltil.rrtit -în reg�unil-e
no a st re şi acum.
50

m

IV. Materialul datînd din epoca migraţiei popoarelor
Mormintul nr. 33 (1 972)

Este reprezenltat numai prin resturile
nr.

o<Soase găsi.te în

mormîntul

33 ( 1 972).

Trebuie să fu ndtam en tăm din capul loou l ui atribuirea acestui mor
mînt pe ri oa de i m i.g raţiilo r , în lips a unei documentaţ ii arheologice con
c Ludente .

La examinarea scheletuil.ui din a c est mormîrnt ne-<am dat se ama 61
s întem în prezenţa unui craniu de copil (2-3 ani), def<Jrmat a rtifida l
prinir-un procedeu spec ia l ap1ica·t înc ă în fragedă oopi l ălrie. Această
deformare denumită "macrocefală" era o operaţie compl icată , reclamînd
un aparat special, format dil!l bandaj e şi pl anşete.
ln Buropa, cel puţin, praoti.ca rea deformaţiei artificiale a c!·am.iru
lui. este cunoscUJtă doar ÎllliCeipîntd .au secoleLe V-IV i.eJn. Pe teriltoliul
ţării noos.tre acest obicei s-a răspîndit odată ou perioada migra ţ i i l or
cînd î ntîln im deseori cranii de fo rmate pro v en i 111d mai ales de la Sarm aţi,
Goţi, Huni, Avari.
E.<;te adevărat, pe de altă parte, că egiptenii anltici 1liU cunoscut
şi ei acest obicei , mult ma i de demUJLt. Nru ave m decllit să TIJe oaan iJrutim
de celebra Nephertiii , de Tutankamon şi de alţi faraoni care prezentau
astfel de deformări ale craniu lui lor. De asemenea, este billle C'l.ll106 cut
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Fig. 4.

Trestiana. Crani ul scheletului 33
princip·alele

norme.

Fig. 4 . T1·estiana. Crâne du sq uelelbte 33
principales

normes.

Gpenioada mjgraţici pop.c•a:,elo�·J văzut în
(mjgt1CIIt i )11 dus pcup k s )
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că defo.rmarea outiei creniene era practioată şi de unele populaţii pre
columbiene din America. Credem că nu este aazml să ne gînrlirn
la o astfel de origine, prea indepăt'ltaltă, a oopillu lui din acest mormint,
ci mai degrabă la apartenenţa sa la UIIla diiJl populaţiile migratoare, ci
tate mai sus. I•ată din ce cauză 1-:am art:ribuit perioadei mi.graţiei po
poarelor in genenal.
Deformarea pe care a suferit-Q cranirul. copiLului in.lliUlmat in acest
mm·mint (nr. 33), �n urma apli-cării şi menţiiJlerii "a.parntului" de de
formare a f.ost cauza unor proffl.J.Il1de modificări arhirt:ecturale oare i-au
imprimat f01ma generală de "tunn", cunoscută î n că sub denumirea de

"deformare macrocefală erectă".

Oasele care au suferi1t modificările cele mai pmf:unlde sint : occipi
ta1ul, parieta,l ele şi frontalul. Astfel, oocipitaLul a fost puternic apl·atizat
de presiunea exercitată asu.prra sa de o planşetă care făoea parte din
aparatul de deformare. In urma acestui fapt, el s-1<1 dezvoLtat mult in
înăl ţime prezentind o dimensillln e verticală puţin obişnuită. JiUmăta<tea
posterioară a pari etalelor, puternic înăLţată şi dispusă aproape vertical,
in prelungirea occipitaliUlui, a fost şi ea aplatizată astfel îrn·cît formează
cu j umătatea lor anterioară UJn ungh i de aproape 90°, virful rotunjit
al acestuia oores.punzînd cu punctJul cel mai inalt al cutiei craniene.
Pa1�tea anterioară a parietalelor, foa1ote uşor a rou-i,tă, coboară în
mod lin spre sutura ooron.a lă, formirnd apoi imediat in urma acesteia o
uşoară depreshme tl'ansversală, denumită depresiunea
pOSitbregmatică
sau postco.ronală.
Imediat inaiiJltea suturii ooronale,

fr<mtalul formează o ridkătură,

în formă de cocoaşă, dispusă şi ea transversal, denumită burelet prebreg

matic sau precoronal. Inaintea acesteia, osul se inconvoaie uşor înăuntru
formînd o depres'iiU!llie aiProape in:SJensilbillă, dn.llpă care bombindu-'Se foa·rte
puţin î!jli ur;mează 'traiectul desoenldenlt .pî;nă d:a nffiZiion. Totoldată SIUltlura
metopică IIlJU S"ia i nch is ·ceile 2 f,ronrtaJLe răanilnm indlirviditllatliiZaie.
.

Dacă puternica aplart:izare a occipitalnrlui şi a păr-ţii posterioare a
parietalelor, se datoreşte acţiruJnii cornprim<:�rnte a unei planşete, cele
2 depresiuni (cea postbregmatică şi cea care se află inaintea bureletului
prebregmatic) se datoresc aoţiUIIl i i nnor ban.daj e aplicate în această
regiune. In ceea ce priveşte burelertul prebregmatic, formarea s.a se da
toreşte ,reacţiei osWui în z0111.1a alflaltă intbre oe1le două Teglilllni mai miUlt
sau mai puţin oomprima.te.

Rez;ultatul integnaJ. al acestor r estrructwălri megiooolle , adulce o sen
sibilă s.ou.rtare a neurooraniuliUi, o pUJternilcă lărgire a reginnii sale pos
terioare şi o înălţare neobişnuită a calotei, oare ii dă aspectul de turn.
Oa o

coru;ecinţă

a acestor modificări dime:1sLon.ale, crraniul a de

venit hipel'brahlcra.n (indke
şi acrocran

(mdke

88,40),

accentuat

hipsicr,an (indice

77,53)

87, 70).

Modificările apărute în morfo1ogia neurocrranlll Lui in urma apilică

rii aparatrului
pregnante,

de

ale

comprimare, le oorespUIIld unele modificări, mai puţin

masivului

f,acilal.
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Dintre acestea, cea mai aparentă se referă la o uşoară schimbare
a poziţiei orbitelor care suferă o anumită "lateralizare" ne mai fiind
deci dispuse perfect fl"'altail.
Dat fiind modificările morioLogice determinate de deformarea anti
ficială care au schimbat puternic aspectul iniţial al nef\.llrocraniului,
determirund pe deasupra şi unele mo.dificări mai discrete în morf:01Logia
masiVlului facial, dat fiind deasemenea, virsta foarte ti.nără a copHului ,
nu este posibil să facem vreo precioare asupna apartenenţei sale tipolo
giC'e.
Ar fi de asemenea, foarte riscant să-1 atribuim unei anumite popu
laţii migratoare care pnactica defurmarea artificială a craniJU�tUi, de
oarece modalităţi destul de asemăJnăltoare, dind re2'JUltarte foarte apro
pLate, erau întrebuinţate de toate aceste popoare. Vrem totuşi să su
bliniem faptul că, în seria provenită de la Botoşani (Dealul Cărămidăriei ,
săpături de N. şi E. Zaharia), datată în sec. V e.n. şi atribuită goţilor,
găsim cranii de copii din vîrste diferite, prezentînd aceeaşi defonnare.
Dar, în acelaşi timp, nu trebuie să uităm că şi craniile deformate desco
perite la Tnuşeşti şi aparţi:nîn.d sarmaţilor ne oferă o morfologie as8mănătoare.

CONCLUZII
Stud�ul materialului antropo�ogic de la Trestl:iana ne aduce unele
precizări şi completări în cunoştinţele noastre asupra popuLaţiitlor pre
istorice din culturile Criş, Noua şi Hallstatt şi extinde informaţiile pe
care le avem asupra frecvenţei şi momentului cind începea practica
de deformare artifi:eială a craniHor, la popul1aţiile migratoare.
ln ceea ce priveşte cultura Criş, dacă sche·letul nr. 6 se inscrie în
tipul mediteranoid, cel mai frecven t întîLnit pînă în prezent la noi în
ţară la această po.puLaţie, în schimb scheletul nr. 30 şi irutr-o oarecare
măsură scheletul nr. 9 A, cu toate că sînt incomplete, ne indică pre
zenţa rmo.r alte elemente, care ar putea f.i,
fie cel nondic, fie cel
pro.toeuropoid. In acest nivel, populaţia din cultura Cri•ş ne pare drept
mai amestecată ca înainte, deoarece pe lîngă componenta alpină şi me
diteran.oidă (mtîlnite şi în culrt:ru.na similară di:n Ungaria) mai putem a
dăuga acum şi alte elemente tipoLogice.
Pentru cultura Noua, din care dispunem de serii întregi, ea acele
de la Truşeş.ti, Cioinagi-Bălinrteşti, Doiala, coo.c1uzia pe care pUJtem să
o tragem pe baza scheletelor nr. 23 şi 24 es·te că acestea prezintă afi
nităţi tipoJogioe mai degrabă ou grupul de la Truşeşti, decît cu acela
format din seriile Ci,oinagi-Bălli1111teşti, Doina, precum şi ou unele sche
lete izolate ca cele de la Leţoani şi Ciriltei. Trebuie să subliniem totuşi
că această concluzie se referă La scheletele respective şi nu la întreaga
populaţie din cultura Noua care a locuit in zona Tre.stiana, dat fiind
Cda. 5515 coala 4
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principalele date indlividuale ale scheletelor de la Tresti ana

C U L T U Jl. A

Criş

Nr.
Martin

T.reslt. 6
(1964)

1.

1

g-o

8.

eu-eu

9.

ft-ft

12.
20.
8 /1 .

ast-ast
po-b
ind. cefalic

20/1

ind.

poro-bregm.

lg.

20 /8
9/8
12 /8
45

ind.

poro-bregrn,

tr.

ind. fronto-pariet. t:r.

ind. oocipito-paJr. t:r.

zy-zy
n-pr

48

51
52

mf-ek

54

al--al

înălţimea orbitei

55
48/45
52/511

54,1515
45 /8

n-ns
ind.

superior

ind. orb.itar

j

ind.

nazal

i nd. jugo-parieltal

Talia

82,SO.

127
70

-

196
132
97
110
115
63,34
58,67
87,12
73,48

-

128

-

-

63,50
-

-

-

-

39

-

33
25

-

-

53,64
84,61
48,07
99,29

154

24 (17)
(1968)

(1964)

-

91

106
113
68,44
60.,42
88,28
71,00

52

facial

Tll'est

Trest. 23

200.
127

187
128

cm.

1

Noua

Caracterul

-

-

-

-

-

83,!5

71

42

33
23
50
516,146
78,57
46,00
·96,96
1 75 cm.

Tll'est. 27

(1970)

Hallstatt
T.rest 14
(8) (1966)

1
183
154

-

-

-

167
129
93
102
111

84,15

7f,!4

-

66,46

-

-

-

-

86,04

72,019
79,06
117

-

64

-

35

-

22
47
54,70

-

-

-

100,00

-

46,80
90,00

-

9

�

35

-

-

1

�

.<
�

-

1
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că petntru a generaliza o asemenea concluzie ar fi trebuit să dispunem
de muLt mai muillte schelete.
OranJ.IU!l datat din prima epocă a fierului (Hallstatt) aparţine unei
culturi de la care avem, pînă in prezent, prea puţine in:focmaţii de
ordin antropologie . P rezenţa sa in materialul studiat oonJtri:bu.ie astfel
la îmbogăţirea acestora. Ceea ce ne pare deosebit de mteresaiillt este însă
caracterul foarte evoluat al pieselor osoase avute la dispoziţie, wecum
şi înoadmrea Lor ÎIIl tipul mediteranoild de :ruuanţă porutică. Arest fapt
ne indică apartenenţa sa la populaţi a locală, şi nu la triburile sdrtice,
ale căror schelete prezintă o alrtă oonîo:rmaţie tipologică.
In fine, craniul macrocefal din mormintul nr. 33, atribuit unei
popu1aţii migmtoare, a aparţilnut celui mai tînăr individ w craniu de
fornnat artificial din colecţi ile n01a5tre. Dat fiind că vîrsta sa este de
2-3 ani şi l'llÎild în oonsideraţie că pentru realizarea modifiJCări.lor des 
scrise de rwi trebuia ca apamrtul de defoimJare să f.i fost aplicat cel
puţin cu 1 an ÎlnaiJnte, putem conchide că aceasta a avut loc lia vîrsta
de 1-2 an,i. Această infonnaţie oompletează cunoştinţele noastre asllllpra
momenrtuliui cind înoope acţiunea de remodelare artif,idaJ.ă, oonform cu
·

moda, a aspectn.ul.ui rualtural al oraruuii:u..i .
In fine, craniul macrocefal din mormîntul nr. 33, atribuit unei
ast ăzi de ora:şW. Bîrlad em loouită încă de la începutruil. Neolitirului
(cu.lturn Criş) şi că acest camcter de "zonă locuită" pare să fi fost
aproape continuu, judecind după resturiQe antropoLogice provenind din
perioade mai tardive srtru.diate aici. sfîrşitul epocii bronzului, prima e
pocă a fi e ru lui şi perioada migrnţiei popoarelor.
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CONTRIBUTIONS A L'E:TUDE
ANTHROPOLOGIQUE DES POPULATIONS
ANCIENNNES QUI VE:CURENT DANS LA ZONE
DE LA VILLE BIRLAD
Res u m e

Les fouilles entreprises par le Musee de Bîrlad dans le
quartier Trestiana mirent au jour un importQJnt materiel pa
leanthropologique, datant de differentes epoques, en com
menr;ant par le neolithique ancien (culture Starcevo-Criş), ce
qui atteste que la region occupee aujourd'hui par cette ville
fut habitee au moins des le commencement de l'âge de la pi
erre poLie.
A la cuM:ure Star:oevo-Criş appartiennent 6 tombes bien
datees qui ont livre les restes osseux :de 8 ISujets, dont un seul
est assez bien conserve. Il appartient a une femme d'environ
45 ans, offrant toutes l es caracteristiques du rtype mediterra
noide, comme une bonne partie des squelettes dates de la
meme epoque, decouverts sur notre territoire.
Certaines .tombes ont egalement livre quelques
restes
d'offrandes, representees par des pieces osseuses appartenant
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a des animaux domesUques : moutons et bovins, ce qui attes
te l'extension de l'elevage.
La culture Noua (fin de l'âge clu bronze) est representee
par 3 sujets orlultes ou d'âge mur. Le JSquelette le mieux con
serve avait appartenu a un homme ele 45--50 ans presentant
une association cles caracteres norcloicles et protoeuropo'ides,
ce qui le rapproche, a ce ,point de vue, ele la serie de Truşeşti
(dep. de Botoşani) datant (le la imeme lCulture.
Une seule tombe fut attribuee au premier âge du fer (Hal
lstatt) dont les ossements appartiennent a une femme d'en
viron .50 ans. Les caracteristiques de son squelette cephalique
(bien ,conserve) permet de l'attribuer a la variante pontique
du type mediterraneen.
Toujours un seul squelette peut etre date de la periocle
des migrations. Il appartient a un enfant de 2--3 ans offrant
une deformation artificielle clu neurocrâne, clu type macroce
phale erige, ce qui pourrait rindiquer son appartenance a l'une
des populations migratoires qui la pratiquaient : sarmates,
goths, huns.
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AŞEZAREA NEOLITICA DE LA LOHAN
"VADUL TEIULUI" HUŞI (JUDE'Ţ'UL VASLUI)
VIOLETA VETURIA

BAZAKl:I U l.:

Intensifical"ea cercetăr'i!J.or arheologirce în<trepri111se d e nm m ultimii
cinci ani :au contribuit la depistarea unor noi urme de cultu ră materială,
aparţinmd diferiil:elor perioade is:bori�e. Ou ocazia cercetăr.hlor de teren
efectuate în p r im ăvara am.Id.ui 1 976, î.n. apropierea oraşul!ui Huşi, a fost
descoperită o nouă aşezare neoliti.că, cercetată sistematic în va:na anuăui

1 976. AşezaTea a foot depistată ou ocazia plantării unmr stilpi de înal
tă tensiune. !n g rop iJ e săpaite au ieşit La i veală foarte multe material e
arheologice, care au fost :recupe:na.rte (ti1g . 1).

Fig.

Fig.

1.

Lohan-Huşi. Vedere geneml.ă a

1. Lohan-Huşi

aşezării neolitice.

Vue g{merale de la staltion neolithiq ue.
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Staţiunea neolilt�că de la Lohan, punctull Vadru.l Teiului, este pba
sată pe un promontoriu in apropierea pădurii Tătănani, la o depărtare
de circa 5 km. de oraşul Huşi, pe drumul naţiooa:l 24 B Cnasn:a-.Mbi
ţa, la 0 , 5 km. de şoseaua Huşi-Tătărani. ln partea de vest aşezarea a
avut 'un val de apămre, ce se obser·vă şi in prezent (fig. 2).
ln oad11uJ. cercetărilor efectoote aid au fost secţionate transversal şi
longitudinal 1 0 loouinţe şi o singură groapă menajeră de fol'mă circu
lară de aproximativ 3 m. adinciune .
StM�thgmfia sol!UJri,J.or l!llatlUlraloe şi a depummi,lor arheologice aşa cum
apare în profiWul secţilunii XV ou orientare nord-sud, se prezintă irn. felul
u rmător :

1 . Sol vegetal de culoare neagră cu o grosime medie de 0,20 m.
2. Sol negru amestecart cu fragmente ceramice prezent pînă la adin
cimea de 0 ,50 m., oe acoperea suprafeţele de chirpic, amestecat şi cu

oase de animale domestice. Stratul de ouJtură coboară pînă la adînci
mea de 0 ,80 m.

3. Sol a rgilos bl1UII1. pătat in care sporadic mai apar fnagmenJte ce
acti'I1Cit pÎIIl ă la 0,95-1 m.
4. SOil galben nisi.pos dens şi argillos.
Locuinţele dezveliite se prezintă sub forma unor suprafeţe de chir
pic compact, de culoare roşie-cărămizie, in care se mai observă urmele
de la pari, care susţineau pereţii şi acoperişul. Forma lo·r es.te drept
unghi'Ullară cu colţuri'le uşor rotunjite, avînd aspectu'l unor platforme,
qăs.i1ndu-şi analogii 1n desooperkile s,imi,Lare de pe teritoriul Moldovei'.
ram ice,

Fig. 2. Lohan Huşi. Vedere parţi ală a valului de apărare al aşezării neolitice.
Fig. 2. Lohan-Huşi_ Vue partielle de fortifieation de la station neeol!ithique.
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După degajarea chinpicllllui provenit de lJa prăbuşirea pereţilor au ieş i t
la iveală WLSe mici mtregi, unelte diln sHex, topoare din pilatră, id.o li.
In oeile ce urmează ne propunem să prezentăm cele mai semnifica
tive descoperi ri din aşezCLrea de 1a Lohan.
Uneltele şi armele de la Loha.n smt din silex şi piatră găsin:du-şi
cJare an.alog�i in descqperi.JJ:i1le de la H:ăbăşeştli2, F rumuşica? de pe teri
toriul Moldovei. Pentru aceste unelte s-a folosit atit silexul cretadc
de Pnut de culoare neagră ceruuşi e, cit şi ce:l alb vineţiu din zona Ni:->
truJ.ui mij.lociu\ din cCLre au fost prelucmte răzuitoarele şi lamele (fig.
3[1-6). Descoperirea în aşezare şi a nucleelor de siJex dovedeşte că
aceste rmelte erau preJ.ucrerte în aşez;are. NeHps.irte in locuinţele cucu
teniene s�nt şi peroUJtoarele, dăltiţe.le şi topoare·le prelucmte din roci
cu durităţi diferite. Forma topoo relor este trepezoidală au ceafa îngus
tă, tăişul convex de tip calapod (fig. 4[1 3 ). La dOIUă dintre aceSJtea se
observă pe una din supnafeţcle laterale urme de găurire (fi.g . 4]2-:3).
Uneltele din os sînt reprezentart:e de cîteva străpungătoare din o as e de
-

animale.

Ceramica. Marea m aj o ritate a materialului desooperLt la Lohan, o
const1tuie ceramka, pt·ezentind o mare varietate de forme. După com
poziţia pastei cenamica � împame în două gmpe :
a) Ceramica grosier·ă, avînd în compozi·ţira sa ca deg.resant ci oburi
pisate, granule de nisip, bucăţi de mică (fig. 5/ 1-2, fig. 6/ 1-5) .
b) Ce rami că fmă din paSită fără degresanrt, compactă, bine ar.să, de
culoare roşi.e cărămizie (fig. 7-8).
Asupra form·elor oeramice subliniem prezenţa vaselor C!U. supot,t,
a paharelor, cupeLor, capacelor, a vaselor antropomorfe, lingurilor, va
seLor mari de booătărie şi de provi.zie.
Din prilma categorie fac parte vasele de bucătă rie uZJuale cit şi de
pmvizii. Unele din aceste va'>!€ prezdntă barbo t ină pe Slllprafaţa exte ri 
oară executată cu mîna saru ou spatula. Vasele au gură 1argă, pereţii
groŞii, OOliPllll bomba;t ce s:e îngus:teaZiă spre fundul gros ,a.J. vasului. rpt'e
zentind de asemenea pe suprafaţa exterioară proem inente conice ce au
servit ca tortiţe pentru apuoat. Din cea de a doua categorie au f�t mo
delate cupele, paha rele, capacele şi vasele ou s.upont. Marea majodtate
a vaselor au fost pictate, dar pkrtura bioroană şi trilcromă este c01l1ser
vată foarte prosrt; fiind pre?;entă doar pe puţine exemplare de aici (fig.
7]1-5 ; fig. 8 ] 1 4).
Decorul preferat pentru piotare:a vaseior est,e spit·a1a şi derivatele
ei , cît şi motivele UJnghiitrlaJ"e care sill1.t derivate toi d in spirală. Vasele
de Ia Lohan îşi găsesc oliare all1.a.logili în: d.esoopeli:ri.ile de 1la Hăbăşeş.tP
şi Ftumuşica6• Frecvente sînt şi capacele pentru vase avind drept de
cor orucea gaunată ou deriVlaltetle pe hutonruJ apueăitoare7•
Intr-o proporţie redusă in aşezarea cercetată sînt prezente şi cî
teVla fregmen te ceramice provenind de la oope, ornamentate cu decor
adÎinciif:. format din liniJ Sipirale şi gmpiţe combinate cu canelru ri adi n
cite (fig. 5/1-2). Acea<;tă categorie ceramică prezentă la Lohan se lea
gă o�anic de fam preoucuteni, situaţie similară semnalată şi in alte
aşezări, cercetate .anterior pe teniwriJu.i Mobdovei8•
-
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1-3,
1-3,
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2
Fig.

5.

Lohan-Huşi. 1 -2, ceramică grosieră cu decor adîncit.

Fig.

4.

Lohan-Huşi. 1-2, ceramique grossiere avec le decor approfondi.
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Fig.
Fig.

6.

6.

Lohan-Huşi. 1-5,

Lohan-Huşi. 1-5,

vase

din pastă grosieră din locuinţa 7.

les vaJsseaux

en

pâite grossiere de la logement
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1

2

8

Fig. 7. Lohan-Huşi. 1-5, �că pictată din gr. 1.
Fig.

7.

Lohan-Huşi.

1-5,

ceramique

8

peinte.
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o
Fig. 8. Lohan-Huşi. 1-3, fragmente ceramioe pictate ; 4, vas pictat.
Fig.

8.

Lohan-Huşi.

1-3,

fregmentes ceram.iques peintes ;

4,

le

valisseau peinte.
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F'i g . 9. Lohan-Huşi. Pl astică cucuteni<ană
tropomorfă ;
Fig.

9.

3,

idol antropomorf

Lohan-Huşi.
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mmes zoomorphcs.
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Plastica de la Lohan este reprez entată prin idoli arutropomorfi, cozi
de lingru:ri antropomorHZJatte, f igurin e zoomorfe, torţi zoomorfe c ît şi o
bi e ct e de podoabă dim lrut. Figu ri nele an.rtrqpomorfe sint din categoria
idolilor în po zi ţie verrticală9, marea majoritate a lo r sînJt fargmenta re
(fig. 9 /2) cu excep ţia unJUi singur exempLar descoperit în locuin ţa 7.
IdoLul are corpul striat, s î nli şi ombilioul red:aţi prin pastile de lu t apli 
cate, ochii sint marcaţi p ri n două o ri ficd i , iar booţele se p re z intă sub
f orm a unor conuri s.oorte şi aplatizate, spatele drept, picioarele lipite,
şol d urile reliefate s�nt perforate tmnsversail (fig. 9/3). Torţi'le de vas
în formă de capete şi coa rne de bovidee (Hg. 9/4-5) şi pasăre sînt pre
zente în locuinţeJe cercetate, avînd analogii în descoperirile de la Iz
voare şi Truşeşti 10• Apariţia acestora cît şi a celorlaLte f i gurin e este le
gată probabhl de credinţele religioase ale triburHor cucuteniene, a cul
tului fertilităţii şi fecundităţii. Tot in l egăltu ră cu credinţeile religioase
considerăm .că trebuti.esc pooe .şi lailltarele de lut :prezente ia Lohan,
prin cîteva exempLare
fragmentar:e, provenind de la altarele cu 4 sau
mai multe picioare în formă de reci.pient, ce-şi găsesc ana'logii în des
c-ope ri.ri le de la I zvoarele 1 1•
Obiectele de podoabă sînt rare in d es cope ri ri le noastre, făcîndu-şi
apariţia doar o singură ste luţă de lut ars au patru colţuri, perfoQ·ată
la mijloc (fi,g. 9/1), ce făcea patite probab il dintr-un şirag de p erle de
lut ·ars 12, cît şi o jiUmătate de disc din lut ars ce prez i ntă un ornament
i n.c i z at din linii un,ghiulare ce pmmesc de la centru spre marginhle d is
cului . ln a ş ezare sînt frecv en te şi g reurtăţ ile de lut ars pentru ţesut cit
şi pentflu pLasele de pescuilt.
In urma cercetărilor efectJuate la Lohan putem conchide unmărtoa
re1e : comunităţile de tri buri ce au locuit aici prefe oou pentru aşezare
lo cur He �nalte, Îtn general apă oote natural, pe părţiJle accesibile consltru
indu-se un val de apărare, sirtuaţie similară întHnită ş i în aşezăriJe de
la Avereşti-Munool şi Epureni-Huşi. GroGilmea strar1Jului de cultură de
mo nstrează că l ocui rea de aici a fost de loogă duootă, triburile n.eoli.tioe
o oupîndu-se cu creşterea anim ale'lor şi agricultura. Prezenţa nentumă 
mtelor odse de a n imale domesti.ce, de 1a bov in e şi oaprine, demo nstrea
ză cu cer:trltllldine că Ul1Ja din ramurHe economiei era etr1eşterea vitelor. Pe
baza vas elor pictate bi.orom şi tricrom, şi a elemenitelor decorului, pu
tem încadina aşemrea de la Lohan în aria culturi i Oucut eni , faza A2A3, înJilreg i n d astfel repeiTto r iul descoperirilor n eolitke din zona Ruşi
lor.

NOTE
1 Hăbăşeşti, monografie lalrheologică,
boviţa, Şantierul Truşeşti, SCIV, V, 1-2, 1953.
2 Hăbăşe şti,
Cda. 5515 coala 3

p.

Bucureşti,

1954,

M.

238-248.
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3 C. Mătase, Frumuşica, Bucureşti,
4 Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi
rite pe teritoriul

1946.

armelor de piatră cioplită descope-

R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 54-83.

5 Hăbăşeşti, (pl. LXXX, 1-4 pahare bicrome şi triorome, pl.
6 C. Mătase, op. cit., pl. XIII. XIV, XXI, nr . 138-139.
7 Hăbăşeşti, p. 380.
a

I bidem,

9 N.
Istorie

pl.

Berlescu,

1-11.
Plastica cucut eniană din vechile

XVI,

colecţii ale Muzeului de

al Moldovei, ArhMold . , II-III, p. 7 1 .
1 0 V . Dumitrescu, Arta preistorică i n România, Bucureşti,
11

Radu

12

Hăbăşeşti ,

Vulpe,
p.

LXXVI).

Izvoare,
456,

pl.

p.

1974, p .

206.

109.

CXXX,

1-9.

STATION N:E:OLITHIQUE DE LOHAN nVADUL TEIULUI"
HUŞI (DEPART:EMENT DE VASLUI)

L'auteur present les recherches archeologiques effectuee
dans la station neolithique de Lohan-Huşi, dans le point "Vadul
Teiului" r(fig. 1 et ,fig. 2).
Les habitations d'ici sont celles du typ plateforme, analo
que a d'autres habitats de la Moldavie. Le materiel archeolo
gique y decouvert on le constitue les outils en ,silex (fig. 3/16) et en pierre (fig. 4/1-3), les vaisseaux en ceramique (fig.
5-8), les figurines anthropomorphes (fig. 9j2-3) et zoomor
phes (fig. 9!4-5).
Le materiel arheologiques de Lohan conformement a l'ana
l6gie qu'il present on place la station neolithique dans l'aire
de la culture de Cucuteni des phases A2-A3.
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La aproximativ 17 km est de oraşul Ruşi, pe mal.Jul. PrutuLui lîngă
Albiţa, se înalţă unul di<rut�re cele mai enigmatice monumente arheolo
gice ale ţănii , movillia numLtă din vechime Răbîia. Această movilă de di
mensiruni impresi01r1ante, menţionată penltlru prima dată înltr-i\.ln document
de la Alexandru cel Bnn, 1 a fost deseori amintită de numeroşi călători
străini care au viziltat Moldova. Asltfel, în 1 677, secreba!'lul solului palon
lan Gnilnsky scria că "am trecut pe lîll'lgă o movHă pe care lOCJailnicid o
numesc Zaboja . . . Urui o numesc mo:villa hanului., dar fără dovadă"!

Philippe Dupcmt, secretarul regelui l an Sobiesky, pe care 1-a înso
pe
ţit în Moldova cu ocazia campaniei din 1 866, scria că " . . . văzurăm
ma1ul Pnutului UnJa din aceste movile pe care regele a pus să o măs,oare :
era înaltă de 20 to!ises (aJXoximativ 39 m)"3• Acelaşi Dupont nota că mo
vila era consideraltă, după tradiţie, drept mormintul unui rege al daci
lor care i-a învirns pe sdţi sau, el însuşi fii.nd scit.4 In ace<laşi an morvila
esrt:e menţiorn.ată în jruma1ul principelrui Iaoob S01biesky, care scria că
"

...nous sommes arrives au tombeau de Rebea",5
Dimiltrie Canlbemir cons emrna in Descriptio Moldaviae

existenţa u
nei movile, nu departe de HllLŞi, I1JU1llită de localnici "moghi1la Răbiii",
iar de tătari "Hantepesi", adică movila hanului, semnalînd că acolo ar
fi monmîrnlbul unei regi ne a sci1Llor.6

Moroou de Brasey, colooel în armata lui P.etru I, pe Lîngă faptul că
a menţionat existenţa movill.ei ca ata re , a conse.rnruat cele spuse de mol
doveni referictoore la oonst.r:ucţia ei : "noul domniibor a ordonat ca toţi
locuitocii Mo�dovei să care pămînt peste moii1Illînt în centrul căruia se

află o cameră boltită, umplută cu cele mai de preţ .şi mai alese din lu
crurile de la cei învin.şi" .7 Aceste amărnrunte comparate cu obiceiuriJe

sciţiloc legarte de înmormîntări prezintă o deosebită semn1ficaţie.8 Astfel,

nru este deloc îrutimplătoare asemănarea dim.tre ceea ce a scris Herodot

în seoolrul al V-ilea î.e.n. şi tradi·ţia orală din Mol dova de la începutul
secolului

al

XVIII-dea.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

Fig.

1.

Movila

Răbîia. Vedere generală.

;\ bb.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

�·

Der

Hăbiiahugcl.

Ansicht.

MOVILA IRAB/liA

;i3

Referindu-ne la dimens·iuniJe mo.vilei Răbîia sublin.i.em că prima
menţiune în ceea ce prirveşte ciii'Cumferi.Jn.ţa ei o datorăm l'lli Adam Go

larlowsky, care arată că " . . . are la bază 780 de paşi, la mijloc este săpată şi
are găuri adînci". 9 Cifra mai sus indicartă s e apropie de realitate deoat·ece
Trodor Ce rchez dă ch"CUII11ie-rin ţa movilei ca fiind de 520 m, măsu rată
la poalele vaLului. După oum se ş tie , movUa este înconjurată de UJn val
inalt de circa 5-6 m (fig. 1), construit, după toate p robabHităţ ile , in
acel aş i timp cu movila 10•
Colone�lul M. C. C erchez este primul care a făoUtt săpătu ri l a Mov i la
Răbî e i , executi.nd o secţi•LIIIle de f:orună tri•llg
l!1 hilll11aJră . Rez,uli1laltn.JJ1 săpătu ri 
lor a fost extrem de sărac, fiind gă site numai cirteva fragmente cerami
oe şi reswri de oase de animale , antrenate odată ou pămi.Jnrtul folo s it la
ri di car ea tumalului. Ulterior, au mai fost făcute, şi alte săpături care,
după toate probabilirtăţile, nu au a fectat srtructum moviilei. ln sl!iadiul ac
tual al cercetărilor deşi este difidl a ştabilli cu precizie ce rep rezintă in
realitate aceac;;tă m ov ilă , totuşi se pot fo·rmula unele i.pol\:eze, pOI\Ilindu-se
de la 1.1il1ele date pe care le avem la dispozd,ţie.
Una dintre aceste date o constituie descoperi rea în primăvara anu
lui 1 975 a unor pietre de formă paral elipi pedi că (0,30X0,40 x 0,60 m),
dispuse in cerc î n jurul movi�ei, la o distanţă de 2,50 m una de aLta (fig.
2). Aceste pietre au fost descoperilte cru ocazia săpării un ui şanţ de aduc
ţiune a apei, care a înconjurat movi·La pe o poll"ţiune ce ouprinde ap�·oa
pe 1/4 din circrumferilnrţa ei, permiţînd obse.rva�ii deosebit de importrunrte
refedtoore la dis.plliJ'1el"ea acestor blocuri de piartră.

Fig. 2.

Blocuri

Movila

prejurul

de

Răbiia

piatră

î m
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Abb. 2. Der Răbiianhll
gel.
Die
Steinbliicke
oingsherum dem !Kt

gel.

Datele ofe rilte de recentele desmperki din preajma movi.lei ne per
mit a consildera că aici poate fi un monument funerar, dar şi unul de
cult. Numai cercetări.le arh eolo,g ice sistematice viitoare vor elucida a
ceastă problemă.
In sia.dirul aObua•l al cercetăr-ilor tot·uşi se pune

întrebarea, cind a fos t

ridicat acest mOTllllment. Să[părt:Jurile efed:nmte de M. C. Cerchez, necon-
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cludenrte atitt di.n punct de vedere stre tigrafic cît şi din pUJ!lcrt de vedere
al materiaJ.uJJui scos la iveală, nu pot oferi nici un indiciu in acest sens .
To�i, luilild in considerare forma şi dimens1UIIli1e acestei movile, desi
gur arr-tificilale, sir1rula·rea ei �n l'llinCa Prutu!Jui, deci in apropierea unei
ape şi, coroborind aceste date ou ştirile lrui Herodot, presu,punem ca ipo
teză de lucru că ea ar fi fost ridicată în secolele VI-III i.e.n., fie de
către sciţi, fie de cărtre traco�geţi .
Astfel, in perioada 1a oare ne referim, partea de răsărit a MoLdo
vei se afla sub control scitk, adrniţjn.d şi ilpoteza migro.ţiei unei ramuri
a sciţilor, aceea a ag aJthirşilor, în Tro.nsilvania, care 31\l folosi t proba
bil pasul Oituzu11lli . 12 ln acest sens însăşi legenda reLatată de Herodot
menţionează episodul alrungării din ţară a Lui Agathirsos, 13 oare semnifi
că migrarea unei pălrţi a sci>ţilor în seco1Uil al VII-lea i.e.n. Cu atit mai
mult cu cit, in acelaşi secol , triburile tracice din Cimp1a Dunării şi-au
părăsit aşezări1Le intens Loaui.Jte pÎIIlă atunci . 14
Din descrierile lui Herodot rezultă că Sciţia se aflia undeva in zona
Dun ării "voi î nfăţi şa ţărmul Sci ţiei de la Istru in sus şi voi arăta cit de
mare îi este îrutindei1ea. lndată dtUjpă Istru vine Sciţia veche . . . 1�.
Cercetările arheologice din R.S.S. Moldovenească au sooo 1a iveală
numemase aşezălri neintărite şi fo.ntifioate din secolele VII-VI i.e.n. in
zona riului Rărut, dintre care ooa mai importanltă este cetăţJUia de la Bu
tuceni, de lilil.gă Orhciul Vechi. 16
Cercetările arheologice care au foot efectuate in uJ.timul timp in Ro 
mânia au pus i n evidenţă existenţa unoc cetăţi de apă - rare in zona
estică a podioşului central moldovenesc. 17 Modul loii." de construcţie, val
ou struotmă complexă şi şanţ, era destinat să aibă o eficien;ţă şi o du ra
bilitate foarte mare.18 Existenţa ace51toir oetăţi oorespunde ca datare pe·
rioadei de apogeu a pute-rid scit·ice, adică secolele VI-V i .e .n . 19 şi au fost
construite ca u rmare a perico.lJUlui reprezentat de raidurhle sciţilor. 2u
Cercetările de supl'lafaţă din ultimul timp au scos in evidenţă nu
meroase a şezăr i apa:rţimnd popuilla ţiei traco-getice, sirbuate în imediata
vecinătaJte a cetăVi_�or. Existenţa lor ca loc de refugiu, deci cu un carac
ter quastperma.nent, subliniază caracterul episodi'C al prezenţei sciţilor,
cel puţin in zorua deluroasă a Moldovei.
Cu totul alta pare a fi situaţia in z ona de stepă, străbătwtă de une
le rimi mai mari, unde sciţii puteau să-şi exercite oonrtroluJ. datorită
modului nomad de via·ţă . Acest aspect este scos in evidenţă de UJ!lii au
tori amici. De piJLdă, Herodot spune a că " sci�id. IIUl au lllici cetăţi nici
ziduri inltărite ; ci toţi îşi duc case·le cu ei.... Aru născocit acest mijloc de
viaţă penrtru că pămîntul le este pri.Jelnk iar rîurile le vin tntr-ajutor"�1
(s.n.), iar Hipocrate men.,ţiona că " . . .aşa numitUil pustiu al sciţiJLo;r este
o cîmpie bogată Îlil păşuni.. . pe aco�o se află fluvii mari (S'Uibl. ns. ) care
îşi scot apele din cimpie".22 Din aceste informaţii reZllltă
ll
că văile mari
lor rî u ri erau controlate de sciţi ; in aceslte condilţii este foarte posibil
ca zona în care se afl a movila Răbiia să fi fost sub control scirtlic. Refe
ti.ndu-se la nişte lupte care au avut loc in sînul comunităţilor cimerien.e
i n momentul venirii sciţilor, Herodot aminteşte de un mormînt " ... pe
toţi acei care şi-au dat moartea unul altuia, cimerienilor i-a inmormin•..
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tat lîngă fluviul Tyras - se poate încă vedea mormîntul lor'm. Este
posibil ca şi pe malurile Prutului să fi existat astfel de morminte,
cu at ît mai mult, cu cit, Herodot a utilizat aoes·te in.fom1aţii care pro
veneau de la alte persoal!1e.
Pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere că şi în cazul înmor
mîntării unol' căpetenii traco-getice se ridicau astfel de tumuli. In acest
sens, tot H e rodo t no<ta că " . . . îl înmormintează pe cel răposat, fie arzin
du-1, fie îngropindu-1. Ei ridică apoi o mo:vi:lă."24
I.I1Jdiferent că·rei popu1aţii ar fi aparţin11.1t aoea.s'tă movLlă ea este._ du
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EINIGE DATEN UBF1R. DEJN RA.BliA HOGEL

Zusamme.nfassung
Ostlich der Stadt Huşi, am Prutufer erhebt sich eines der
geheimnisvollsten archiiologischen Denkmiiler unseres Landes
ein Hugel, nach alter Tradition genannt Răbîia.
Beginennd mit dem XV-Jh wird dieser Hilgel in einer Rei
he von Schriften, Reisebeschreibungen, Memorien erwiihnt.
Tatsache die beweist der Hilgel nicht im Mittalterer errich
tet wurde.
Im Laufte der Zeit wurden hier viele Ausgrabungen ge
macht, von welchen wir erviihnen werden die Oberst M. C.
Cerchez zu Ende des XIX-Jh gemacht hat, die nicht Auf
schluss gebend waren, werder im Sinne der gefundenen Werte
noch der stratigraphischen Beobachttungen waren.
Die Entdeckung einiger Steinblocke im Fruhjahr des
Jahres 1 975, die in gleichen Abstiinden voneinander gruppiert
sind (2,50 m) zeigt dass der Hugel ein architektonischen Grab
mal ist, welches der Takisch - Getischen ader ehr den Ski
tischen Wolkern gehort hat, die im VII-IV Jh. v.u.Z, die
Herrschaft in der Flusszonten im Osten der Moldau hatten,
sowie uns Herodot im V-Jh. v .u.Z. berichtet.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CULTURA GETO-DACICA
DIN MOLDOVA IN SECOLELE IV-III î.e.n.
SILVIA TEODOR

,

VIOLETA BAZARCIUC

Dezvoltarea forţelor de producţie 1la .trihuriJle gefto- dacilce - fetl1i0men
preg ătitt prilllltr-o 1Ui11gă ooumulane economică şi a IUIJliOr mdeh.11ngate
schilmburi eoonerci�ale mai ales au grecii - a determinat profounde schim
bări în vialţa popui]Jaţi.lei respective, ou deos€1bire Îln secolul al IV-lea î.e.n.,
cu poocăide!fe în SIUCIUJl ţării noastre 1• Aici se coos•ta.tă aJ.ărtiuri de cerami
ca tradiţională hallstattiană modelată cu mîna, apariţia simultană a va
seLor imiltl<rte după modele greceşti- !Lucrate de asemenoo în �ambele teh
nici ale olăriei2•
Acest fenomen observat în aşezădle şi necropolele geto-daci ce din
sudul şi sud-estul României, se constată 51poradic şi în MoLdova. E drept
că mult timp, în această pante a ţării cenoetări1le arheologice s-au con
centrat în sud şi mai puţin în cele}al:te reg�uni3 • Astfel, cele mai pre
ţioase informaţii s-au obţinut în urma cercetărilor efectuate la Poiana,
corn. N1ooreştit , j1ud. Gailiaţi, Ull1Jde S-'a scos în evidenţă evoLuţia fără în
treDupere a civHoi7..aţiei getJo...,dacice începînd di111 secolul al V- lea Le.n. şi
pînă în secolul al I I iea e.n.4 Este pnima aşez:are în oare s-'a putut re
leva persi�tel}ţa elementelor tradiţionale din prima epocă a fierului
alături de noi forme apărute 1a 1nceput mai timi:d, dar care se amplifidi
spre sfîn?i1Jul mi[enirului I î .e.n.
Caracterul uniltar al civilizaţ iei geto-daoice de pe teriltoriill l Mol
dovei a putut fi b:iln:e dooumentat odată eu ampdnarea cercetărillor arheo
logice, care au ouprill1s în ega•lă măSură centrul şi SIUdul Moldovei (Cîn
deşti, Bradu, Răcătău, Bîtca D<Himnei , Fitioneşti, CîTlomăneşti şi altele),
dOOUinellltîndiU-se una dilll cele mai înfLoritoare oulMiri din istoria tri
burilor geto-dacice în această parte a RJOmâniei5•
Ailte descoperiri , de data aceasta mai recen·te, din centJrul MoLdovei,
aduc noi date DeferHoare la perioada de î nce-put a celei de a doua epoci
a fierului pe teritoriuil ţăriJi noas1re�.
Din Hsta de răspindire a aşezărhlor getJo...,dJaeice din Moldova se poate
observa că majo riltatea ·lor au fost idenrt:ifiiCaJte în PodişUl! Centrali a1
Moldovei, în Depresinn.ea Huşi-Bloo-Honineea şi mai rpu.ţin în celelalte
-
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geognafioe7• Săpături� care s-au organizat în unele obiectiiVe din
h·e acestea, IW pennis aOUIIlrea
lllilia
UilJUd, ·bogart; matteri.Jal alrheologilc ou
a j uto nul cămila s�au putut so1uţil0na unele probleme pvivimd faza iniţială
a culturii gero-dacice, care demonstrează că nu numai î111 Slllldrua M01ldovei
ci în întreaga Moldovă, viaţJa geto-dlactlor s-a desfăşuret la fel. în ace
laşi ritm, raflîndu-se în strins şi permaJ!lerut oonlbact cu zo111a pon,ţică sau
sud-dunăreană8•
Pmblema existenţei în z0111a centrală a Moldovei a unor tl'tburi
geto-dacice care ounoşte\W aceeaşi ev;oluţile in cadi"!I.IJl aşezărHor lor des
c hiiSie Satu îlllltiă riroe, ca şi oandlraţi;i. wor din zone.le pontiice S.aJU de 1a Du
nărea de Joo, a foot adesea discutată în ultima vreme. Dacă prin Hpsa
a suficiente cercetări <11rheologiJce în această regiune s-a considerat că
este vorba de o rărnîn e re in urmă a a.oesrtlor rt;riburti f:wţă de cele din
�udul Moldovei şi mai ales diln SIUd--estul Miuntenţei, prin imbogăţlrea
docrum e111taţiei atîlt din puruct de vedere �arheoLogic cît şi .istaric, se poote
reveni asillipro acestor ffii!I'marţili fiind posilbhlă o punere in ev.idenţă a
acelor eLemente care anată o dezvoltare Ulll itară a întregii culturi geto 
daci ce .
Deşi studiăle care au abordat problema .inJCeopu1ruil.ui La T{me-llllu i
in România s-au ba:ZJat mai ales pe reZ'Uil1latele săpături�or de :La Poie
neşti 9, Buh.ăeşti 10, şi Lunea Ci:ureil - !.aşi 11, unde s-<au cercetat aşezări
ev.idenţiindu-se
şi necropole contempomne din secolele III-II î.e.111 �
totodată şi convieţui:rea arutohoono-bastarnă, au relliefut totlllşi cu preg
nantă şi fa:pt:Jul că .populaţia autohtonă n-a cunoscut o stagnare Îll1. evo
lu ţia sa, S!Ub impulSIUII. PO!PUJ1altiei migrolalboare Vlefl1iirtă diÎln IIliOnd.
Aşa se explică de ce la sfîrşitul seoolruiliui al II-lea i.e.n., pe întreg
teribor:irul de iLa est de C-anpaţi s-a, dooumerutla!t o ouJ.tură ma!terial:ă geto
dacică nnitară de caz<l.C'te r Latene, asemănătoare celei din restul teri
toriului geto-dacic.
!n perioada de inoepUJt a relei de a do'1.lla. epoci a fieruluă în care
multe elemente din prima epocă a fierulru.i continuă să coexiste cu ele
mente noi , in Moldova COIIlStatăm două tijpuri deo aşezări omeneşti. Din
we acestea se disting aşezările Îllltărite bineoo.nos.autele "cetăţi tmco
getice" fortificate cu VJaluri şi şanţJUri., ca cetatea traco-getică de la
Arsura 12 şi alături de ele o serie de aşezări deschise Sla!U neintărite.
s� putut constata că spre deosebire de cetăţile din secoleile V
III i .e .n . de pe înălţimi 13, aşezăriJ.e neintărite din această vreme nru aru
o întindere prea mare, ci ooupă în geiil&aJ. ,poztţii joase in ·llUruci şi pe
terasele inferioare ale riurhlor. PI'IÎntre cele mai vechi aşezări deschise
geto-dacioe din centrul Mold01vei se poate enumera şi aceea de la Corni
- Huşi, de pe locul nwniJt Turbata. Aici s-a,u efectuat săpături arheo 
logice de către Muzeul din Hruşi în coiLaborare cu Institutul de istorie
şi arhe01logie "A. D. Xenopol" al Universităţlii "Al. I. �" diJn Ia.şi.
Descoperită întîmplător, datorită lucrărilor de amenajare a solului
pentru ploan.ta.rea viei, aşezarea de Ja Oorni - Trurbata, a inlooput să fie
cercetată sistematic din anul 1 97314 cu fonduri puse la dispoziţie de fo
rurile judeţene looa:le, oare au înţeles imponllanţla acestor descoperiri şi
wne
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necesitatea de a fi sail.vate preţioasele vestigii, spre a fi, valorificate
muzeistic. Astfel o mare oontitate de material oeramic, obiecte şi unelte
ce s-au deoooperiJt in săpăJturi, vor ifi eJOpuse La Mrue.eU!l. din Huşi după
prelucrarea şi resmurarea lor Îl!1 laboratorul Institutului de istorie şi
arheologie din Iaşi•.
Această aşemre oaracteriZiată prin locuinţe puţin adincite in sol,
de tipul semibordei.elor, se încadrează pe baza materialWui arheologic
descoperit, in faza veche a culturii geto-dacice şi se datează la
sfîrşitul secolului al IV -lea i.e.n. şi inceputul secolului al III-lea
i.e.n. Această datare se sprijină pe analogiile pe care le com
portă invenltarul locuinţelor amintite, cu descoperilrhle din aşezări simi
Lare. Dintre acestea ce'le mai iillljpOrtJante sint Poiarua 15, Stânceşti 16 şi
Cotna11i.17 Îln Mo[dova, Hlistria18, Satu-Nou 19, Murighio�20, Bugeag21 şi
Enisala"� in Dobrogea, Zimnioea23 şi Alexandlri:a24 din MlllJilJbetila,
n
�ri
şi necropole, unde ceramica autohtonă era asociată oo impoctlllri gre
ceşti conferind IQ datar e sigură a CQliTljpllexe'Lor aUJtohtbone.
DÎ!ntre piesele descoperite, cele mai importante smt doUă cosoare
din fier pentru viti.cUiltură sau pomkrultură (fi.Jg. 1 / 3,4). Aceste piese
atestă printre altele că geto-da.cii se indeJ.eltnioeaiU oo vitiCI\.llrtru;rn şi cul
tivarea dHer1ite1or .plante. Un mare IIllUffiăr de prisnere d'in iburt:j ars
(fig. 2/ 1-6), folosite la tors·ul !inei şi atnepii, arată că şi ţesutul era
o ocupaţie de bază a acestei populJaţii. Ln prima locuinţă 'deZ'Velită in
anul 1 974 se afla o brăţară de bronz cu trei grupe de nodozităţi,
grupart;e cite trei şi o verigă de asemenea din bronz (fi.Jg. 1 / 1-2). Acest
tip de brăţară caracteristică in zona dobrogeană in secolul III i.e.n.
(Murighiol, Bugeag, Enisala)25 a mai fost descoperit la Bărboasa�6
în
Moldow, Oona Sibiru'llll i şi Aţel Îll1 Trnnsilvania21, unde de asemenea se
datează in seoolele IV-III i.e.n. fiind găsite în acelleaşi oompJ.exe ou
fibule Latene AB.
Dată fiind prezenţa lor în n!Uillăr mare in zona răsăriteană a Da
ciei, se apreciază că aceste brăţări ornate cu trei salU patru gmlJPUri
de butoni, sint de origine trago-getică şi au fost importate in teri
tori:ul celtic din Tmnsilvanila28• In sprijinlul acestei considemţii vin şi
citeva descoperiri de brăţări identice descoperite pe teritorirul Bulga
riei29.
Ceramica, însă, constituie elementul cel mai nrumeros şi cel mai
variat al irrwentarului aşezării. Ea se imparte in dO'Uă caJtegorii : �, ce
ramică lu.cr!ată oo mJina, oare este cea mai abundentă şi mai variată
ca forme (fig. 3 / 1-6) şi b, ceramică l!ucootă la roată (fig. 4, fig. 5).
Aceasta din urmă are o importanţă deosebită intrucit ne atestă pentru
o perioadă mai veche i:n]luen ţele greceşti pătrmnse Îll1 această zonă.
Datorită legăturilor comerda:le, ceramliica. ce<Jlii.I�ie grecească din zona
Pontului Eiuxin, a pă!tTIUJrlS spre IDJO'l"d pînă in :regilund le est carpati.ce,
indeosebi pe văiile rîurilor Siret, Prut şi Nistru unde s-aJU descoperit
cele mai nrumer.oase elemente greceşti din rnectiul ouil.tuml autoht.on3u.
De asemenea, prin obişn1llliteJe legărturi linlterrtribale, IIllllilite eletmeiilrtle de
cultură sud-dunăreană, specifiJC toocice au pătruns in nord prin inter
m ediul grupurHor geto-<dacioe de pe ool'SIU'l mi:j looiru al Du:nării3 1•
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4
Fig.

1

Huşi-Corni ; 1 , 2, brăţară şi verigă din bronz ; 3, 4, cosoare din
descoperite in locuinţele 1-3.

Fig. 1 Huşi-Corni. 1 , 2, bracelet et annea.u en bronz ; 3, 4, serpes
dans l'habiltations 1-3.
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3.

Ceramică lllOI"Iată 1a roată
Fig.

3

Cerami(jfl.le

toumee

din aşez,area geto-dacică de la Huşi-Corni.
de

l'etablissement

Huşf-Comi.

geto-dacique
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Influenţa grecească şi sud-tracică asupra mediului autohton geto
dacic, s-a manifestat ca urmare a unui COtlllbac t direct începînd din a
doua jumătate a seco�ului aJl V-iea i.e.n.32

PopuJaţia geoo-dadcă din aşezări,J.e lalflate in oorutTn.lJ. Moldovei a în
treţinut secole la rind aceste relaţii, procurîndu-şi pe această cale produse
pe care încă nu le putea realiza prin proprilul său efort. Dintre acestea,
a mfomle , de ra;ltfel cele :maJi m.Jtmeroase obiieelbe .arheologi�. ajpărute
in aşezănill·e noastre, ne atesltă tocmai aceste schimburi. Specifiool am
forelor ne permite să st�abi'lim că aJUtohtonii geto-daci pritmeaJU ulei
şi vin dulce grec�c din insulele Thasoo, Chios, Rhodos şi Cos, onaşe
care, în această vreme, OC'l.llj)aU un loc însemnat în aclirvitatea comer
cială şi de sch imb îrn regiJun.ile din nordul Mării Negre.

Din arualiza izvoarelor scrise antice, se constată că în această pe
rioodă în preaJjma Dunării se observă o rtlenldtl'llţă de rualificare şi în
tărire a trihurilor geto-dacice, care stirnesc şi îngrijorarea unor state
ca Macedonia şi Trncia. Aşa de exempJ.u Iondal'lleS afimlă. că "geţi i au
fost înto tdeaJUna SIUperiori aproape tutll.lror barbarilor şi aproape egali

cu galiii"33•
La accelenarea rJ,tmuLui dezvoltării ouJJturii malteria1e a geto-daoHo['
i:l contribuit bogăţia resurse�lor natn.lna1e. Descoperirile arheoil.ogice do
oumentearză, între altele, o intensă şi ava.n&ată prelucrare a metalelor
dilil epoc i mai vechi.

deja

&tringerea Ull'lei mari cantităţi de SIUrpliUSIUri de prodlus.e, concen
trate în mina şefil or de triburi., a făaut din Dacia încă de timpuriu
o "piaţă" îlllSiemnată S(pre care se voc mdrepta priviri� greco-macedo
niene în vederea rezolvării unora din interesele lor economice34• Din
ac,es.t ptmc1 de vedetre ll"eg;ÎÎunea I€IS!t carpatică a României poate fi con
siderată ca avînd o evoluţie pamll elă ou rea
carpato-<daruubilall ă
şi
is-tro..,po111 tică, ipote� in.egalităţii, în tim,p şi spaţilu dintre aceste zone
fiind ililfirmată de cercetăriJe reoente35•

Transformări�e ounosoute de sooiertatea geto-dackă care i-aru per
mis să treacă la a doua epo�eă a fieT�ULui încă în prima jumătate a se
colului al III-l·ea şi în unele regirulni la silîrşiltuJJ secoiliuiliul� al IV-1ea
î.e.n. sint ilustrate şi prin descoperiri numismatice. Asfel, înmulţirea

permanenfuarea schimburilor între trilburiJ.e
geto�dacice şi lumea
m acedoneană impune treptat follosi reta monedei oa mJi,j locitor în rela
ţ ii le de schimb. Apa�r astfel in a doua jiUlllătarbe a ooco!Jullllli al IV-lea

şi

î . e . n . la nordul Dunării, monedele greceşti şi ale regilor macedonenP6•
In genel'lall în MolrloMa , între Siret şi Pnuit se ClUl100IC 23 de des

coperiri cu un total de 300 m.onede.

Această concentrare a determinat

pe rualii cercetători să creadă că in aoeas'm 111egillLne era11.1 formaţ.iJwri po
litice tribale cu conducători carr-e coordonau aclirviibatea de schimb. Fo
losirea mo-nedei în perioada Ol.llpi'1Îil1să între sfi�itul secol'l.lllJui al III-lea
şi începutul seoo1u1Jui al 11-:lea î.em. în zona centrnlă a Moldovei de
monstrind existenţa UI'lled însenmate vieţi .economice şi poilitice a tri-
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Fig.

5

Fig.

5

1
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burilor geto�daci:ce, ara tă că 1a această dată nu era încă instituită în
aceasotă regiune o hegemonie străină , ceea oe avea să se intimple la
inceputul seoo1u1Iu.i aJl 11-!ea i.e.n. cînd tl"l1burile bastarnice, de origine
germană, se stabilesc in centrul şi nordul Moldovei exercitînd awpra
popuJ..aţiei l010ale o am11mită dominaţi'e37•
liil zona celllltm.lă a Moldovei, .această populiaţie a fost documanlta!tă
pvin săp3.11urile de la ATSUira, RăclnJK>.ăneni. Oulrte.ni, Ol<terueşti,
Gro
zeşlti, Dăneşti şi a1ltele în oare s-aJU desooperilt res1:Juri de aşezări şi la
Po21:11eş.ti., Buh.ăeŞiti şi BoooseŞt;i, silll�g�ureLe .locuri· în oave s-au desco
perit n e cropole ale acestei populaţii in ţJara noastră38•
Elementele sipecilfilce triburillor bastJannioe
identificate în
aceste
1oouri sint reprezentate de oenamilca neagră :lJust.rill!tă CIU anumite ca
ra:oteristid de formă şi decor, prooum. şi de �Unele obiecte de podoabă
di n Her. Ele atestă această prezen.ţă de o amploare mai mică sau mai
mar2 timp de aproope un serol.
TeZ1aiUI"1Ul de la Vovrieşti specific oa tip mai ales pootrru. regiu
n1le Moldovei .ce..'ltrnle, a fost îngropat 1a incepu1:Ju:l. 5€'00hrl!ui al Il-lea
î.e .n . sug erlndru-se astfel ipoteza unei legături directe intre stabili
rea temein ică a bastarni1!0r la răsărit de Oarpaţi şi încetarea emit erii
mo,:tedelor de către .geto-dacP9• Di n acest ptl!nct de vedere nolile inter
pr.etări ale izvoarelo r scrise privind rezhtenţa întîmpinată de bast:arni
din partea triliuri�or geto-dadce, oonrordă şi ou majori·tlatea dovezilor
numismatioe.
Influenţele greacă şi tm.co-meriddonală păltrunse adînc in teri to
riul est-carpatic, au avut ca rezultat o dezvoltare in aşa măsură a aşe
zăriJor get'o -diacke, încît in�V�azia gl'Tll!Plri
l lor de bastamâ dim secolle le
III-II î . e .n . n-a provocat o dizlooare a acestora şi nici n-a intrerupt
acel prooes evoiluti'V oaractenistic ,perioadei preme:vgătoare cristalizării
geto -daci1e coo.dus de Burebis'ba, de la întemeierea cărru.ia co
s ta tu Lu i
memorăan 2050 de ani.
La î.noe�putul seooluliui I i.e.n. geto-dacii îşi inrt:ăresc a.şezările, OO'le
naj înd cet·ăţi pe înălţimi, întărite cu Ziid!uri şi uneori ou şanţ impotriva
altor v<llturi migratoore40• Tat acUim şi mai ti rzilu îşi fac apariţ;ia pe te
rit:>rilllll ce r.Jtra.l şi de sud tal Mol'clJovei ,elemenlte de ca,radter II'oman, c eea
ce dO'oumentează relaţiille autohtonilor geto-daci şi cu roman ii care îşi
întind tnfluenţa şi in nordul Dun'ărri.i, 1umd CIU timpul loouJ. gredlor.
Depozitul de amorfe de la Vetrişoaia4 1 demonstrează noua orientare
a po1pulaţiei 1orole către puterea pontici care se făooa elim ce in ce
mai simţită în Balcani şi care mai tÎJI"IZiru va cuceri şi Dacia.

ln acest context imbogăţirea colecţiitlor muzeelor din judeţul Vaslui
tl'ebuie să ailbă în vedere e1ucidiarea şi a altor probLeme din istoria
geto-dacilor, maJi. ales in pe rioada provim.ci�il..or Moesia şi Dacia şi a
romanizării pDipUl<aţiei băştinaşe erf.ectruiÎlndu-se cercetări ample şi in a
ceastă direoţfie.
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1.

CONSIDERATIONS CONCERNANT LA CULTURE GETO
DACE DE LA MOLDAVilE, DURANT LES llle-rve
SIECLES av.n.e.
Resume

Partant de l'idee que la civilisation .geto-dace sur le
territoire de la Moldavie a eu, dwrant les IVe-Ille siecles
av.n.e. un caractere unitaire, l'auteur met en evidence le.\
elements caracteristiques pour cette periode, decouverts,
surtout dans la zone centrale de la Moldavie par les recher
ches archeologiques d'ampleurs.
Le probleme de l'existence, dans cette zone de certains
tribus geto-daces, qui benefioiaient de la meme evolution dans
le cadre de leur etablissements, ouverts ou fortifies, comme
leurs confreres des rzones (pOntiques ou du Bas-Danube, a
ete beaucoup discute, depuis quelque temps, dans l'histo
riographie, a cause des rares decouvertes archeologiques con
cernant la periode anterieure aux premieres migrations ger
maniques.
L'auteurs presente pour la premiere fois, quelques de
couvertes de l'etablissement de Huşi-Corni, departement de
Vaslui date a l'aide de certaines pieces caracteristiques pour
les IVe-JIJe siecles av.n.e. On 1remarque, parmi celles-ci, un
bracelet en bronze, orne avec trois groupes de :noduls (fig. 1 /1 )
qui a des analogies, avec les pieces, decouvertes en Transyl
vanie et surtout, en Dobroudgea, dans les etablissements de
la meme epoque. Egalement la plus part de la poterie decou
verte dans trois habitats, qui ont ete fouilles dans cet etablis
sement (fig. 3-5) est identique avec celle decouverte a Bu
geag-Ostrov, Murighiol, Enisala etc. de Dobroudgea de meme,
que celle de Zimnicea et Alexandria, du sud de la Valachie.
On considere que la presence de la ceramique tournee
dans une cantite relativement grande, dans la zone cen
trale de la Moldavie, .est du �aux relations mult-iples, qui ont
existe entre la population de la: Moldavie et celle de la Do http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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broudgea, durant la periode la plus florissantes, des colonies
greques de la Mer Noir.
Il faut tenir compte egalement, des l'influences sud-danu
biennes, penetrees par les relations intertribales, ou a l'aide
d'un contact direct.
Les decouvertes numismatiques attestent egalement,
l'augmentation des echanges commerciaux, ayant comme
moyen, la monnaie macedonienne ou greque.
A l'acceleration du rythme du developpement de la eul
ture materielle geto-dace a contribue la richesse des ressource5
naturelles. Les decouvertes archeologiques attestent une in
tense et avanse usinage des metaux pratque des epoques plus
anciennes.
Deux serpes en fer (fig. 1 /3-4) decouvertes dans l'etablis
sement de Huşi-Corni nous demontre qu'une des principale
occupation de la population geto-dace etait la viticulture e t
l'arboriculture en dehors de l'agriculture, qui constituee la
base des relations commerciales avec les colonies greques.
L'invasion durant les Ille-Ile siecles av.n.e. des tribus bastar
nes n'a pas provoque une dislocation des etablissements geto ..
dace, et n'a pas interompu le processus evolutif caracteristi
que pour la periode anterieure d la cristalisation de l'Etat
Dace dirige par Burebista.
Traduire par Irina Sitaru
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OontiruuitaJtea de loouire a pqpulaţiei autohtone in perioadele de
mari fpămîntări ale mdgraJţiei .popoarelor constituie 'l.l!l'la din proble
mele de o doosebiltă impor1anţă pentru inţellegerea procesUJLui istoric
complex al formării .p01porului român �i a limbii române. De aseffie'l1.ea,
este bme cll11JOscrut faptull că această problemă a pc>�.harilzat atenţia cer
c-etării ştiin�ifice ou precădere din anii 1 957-1 958, cînd mult regretatul
pmfesor Ion Nestor a fo:rmullat tem ou prirv.i re 1a cultura materială
de tLp Dridu, atl'ilbuiltă popuiliaţie i străromâneşti 1• Ceocetărhl.e şi desco
peri:ri<le arhe<o.1ogice diJn wlttima vreme oa şi reVlaloriftaarea unor desco
periri mai vechi, au contribuit în mare măsum la recrunoaşterea justeţei
acestei teze, legată de etnogeneza poponullui· româln2• In acest sens, cer
cetările întreprinse în regiunea est-oorpatică a ţării noastre au îm
bogăţirt ori zontUl! cuncaşte'l'ii evOiluţiei cu��turii malteriale d in secolele
V-XI din regiunea de sud a Molidovei, permiţînd, în contextu.�l istoriei
României înţelegerea procesului culwml. şi etni'c din .perioada respec
tirvă în . care se poate diferenţia ceea oe este aUitoihlton d e ceea ce
aiparţine popoa�·elor mi.gTartoaJre, în geneTal.
Astfel, în 8Ursul anno�·
1 968-1 975 ;a foslt tUJrrnărrirtă a�prdJlunldarea cenoetări.lor CllrheoLcJgice de
suprafaţă, îrusoţite şi de unele sălpăJ1Iuri metodice, in zona Hoi1ÎinJCea
E.Lan-Pmt3, eX!t�nrzî1ndu-s.e 11lotcida.tă spre nord, ,pe lilruil(l Hăducăruerui�Ne
greşti-Rornan şi spre vest pÎIIl.ă pe linia suboartpa.ţill.or, �ntre Tîrgu Ocna
şi Adju.d4•
In 1rî.r.�dU1rile ·car.e rurJlllează prezenltăm 11ezlll!ttaltele cercetărHotr înt re
pr'Înse in zona SJUS amintită (fig. 1).

Valea Trotuşului
1. Viişoara (corn . Til"gu Trotuş, j ud. Bacă-u). In Vlatra sarowlui, de
o parte şi de a:l ta a p î rîlllitUJi. Vănatec, la circa 1 50 m spre nord de
hl.s'2rilcă, s-aJU găsit J:'le'Sturi de 1oomre din secolele V-VI, VII-IX
( fig. 5 11 ) şi X-XI (fjg, 8 / 1 ; !.l/1 ; 12/3).
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Fig.

1.

Harta localităţilor cu staţiuni arheologice din secolele V-XI. C ifrel e de
pe hartă corespund celor din text.

Fig.

1.

La carle des e1.Jablissement avec les staltions arc heolog iq ues des
siacles.
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2. Gutinaş (oom . Ştdan ce1l Mare, jud. Bacău ) La aproximativ 1 ,5
k.m NE de sat, ,pe lOC"UUl deniUllTl.i t "SiHŞtea Bogdooei" s-'BJU desc01perit
.

fragmente ceramice din secolul al VII-lea (fig . 5 / 7), precum şi o aşe
zar.e din secol.ele X-XI (fdg. 9/2).
3. Ştefan cel Mare (omşul Gheorghe Gheorghilu-Dej, jud. Bacău).
La sedilul CAP din margiDJ€\a de SE a satrui1ui a foot descoperită o
aşezare din seoole[e V-VI.
4. Borzeşti (oi1aŞIUI]. Gheo:I1ghe Gheorghilu-Dej, jiUid. Balcău). Pe te
rasa j01asă dilntre termocenltMlă şi part.oo dreaptă a roru:lui TriQituş au
fost identificate aşezări din secolele V-VI (flig. 7 / 1 ) , VIII-X (�Jg,
61 6,8) şi X-X I (fig. 9/;3).
5. Gura Văii (m�ul Gheorghe Georghiu-Dej, jud . Baoăll.l) . a). ln
mijlocul satu1Lui, în ool'tea lui Vi1111t':hlă Proteanu s-13JU găsit materiale
arhe01logi..ce din secolele V-VI (fig. 4 / 1 ) şi VII-VIII ; b). De lîngă
biserica Sf. Maria, provin materioale datînd di:n seoole!le V-VI şi VII
VIII ; c). In margilnea de SIUd a sattruln.lli., în grădina Lui Margh�oala lui
Nicu Iosub, pe terasa joasă a rîuLui. TrotruJş, au fost idenrtMk.ate aşezări
din secolele V-VI, VIII-IX ( fig. 5/6) şi X--XII (fig. 8 8 ; 9 /4 ; 10/5).
6. Floreşti (corn . CăiiUţi, jud. Bacău). In marginoo de est a Slatu[ui
pe a doua terasă di111 tre "ViirtJuril�-Floreşti şi Fîţâi s-a deoooperi•t o
aşezare din seaollele XI-XII.
7. Cornăţel (corn . Urecheşti, jturl. Bacăiu). In ll'l/arr"glnoo de SV a
satulu i S""'.31U găsdlt mai mu:He frogmente cemmire, iwlate daltiîrud din
secollele X-XI. T<rt de aici provine şi Ull1 brăzdar de fier (fig. 1 0 / 2).
8 . Rugineşti (jud. Vr3111cea). ln vatra satulu i, pe looul numi;t "Lu
tăr.i�a" s au deSIOOperit materi1aJe ceromi.ioe oare datează din secoliele
V-VI.
...

Valea Siretului
9. Bereşti-Bistriţa (jrud. Bacălu ). I111 marginea de Est a satuiui, spre
calea ferată, de o pa:Me şi de wlttJa a pÎ!rîita�Şului ce iiZvorăiŞte de SIUb
deatl, wu fos!t iderutilfilcate aşezări din secoLI.ele V-VI şi VII-IX.
1 0 . Orbeni (jud. Bacău). a) In centrtul satuiLui, pe propri.tetatea lo
m.lli. torului C. Dum�:�, au fost găsite resturi de l.ocn.I.i re din secolele V
VI(?) ; b). La circa 1 km est de srat în jurul grajdurilor CAP s-a desco
perit o aşezare ddn secdl.ele VIII-X.
1 1 . Pănceşti (corn. Sa.'ilcut, joo. Bacău). Pe loou[ sii1Juat înltre şcoala
veche şi margi1nea vestilcă a satn.Llud, de o parte şi de alltta a pîrî1ulrUi,
<;-au descoperit fnag:mente cerlamiJCe dil!l seco[e le VI (fig. 4 /6) şi X-XI
(fig. 8/5), iar pe malul drept al pîrîului, la intrarea în sat, a fost de5co
perit un cuptor de c�t.
1 2 . Adjudul Vechi (omşul Adjud, jiUJd. Vooncoo) . în rnJaJrginea de
NE a satului, pe terasa din dreapta SiretJulliUJÎ., la lutăria şi grădilna de
zarzavat, s-1a descoperit o aşezaTe diJn secole V-VI şi XI (?).
1 3 . Lespezi (corn . Homoooa., jud. Vrancea). În ma.rginw de NE a
satu'lui, lîngă cenltrul de vinmi.laare, s-IClJU cules 111UI1leroase materliiale care
atestă aşezării di1n seodLele V-VI şi IX-X.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Valea Berheciului
14. Onceştii Vechi (corn. O.IllCeşti,
din margiln.ea de SSV a sa1l.li1ui S-'aJU
X- -XI (fig. 7, 3).

jrud. Bacău). Pe panta domoală
desoopenit materiale din secolele

15. Rădăcineşti (CXJm. Coobi·ţ.a, jiUid. V rn.nrea) . a). Pe loou:l sit.uat între
biserica veche şi seddJuJ. CAP s--Q identifioa.ot o aşemre di.Jn secole•le VI
VII ; b). ln mlWr'gdn.ea de nond a Slaltului s-aru găsilt resruti de loouire
datînd din secolele V-VI (fig. 4 / 5) şi X-XI (fig. 8 / 6 ; 9/1 1 ) ; c). Pe
boVuJ dealn..nlrui, situat la ci.roa 1 km eSit de sat, s-au oulles mate ri al e
datind din secolele V-VI (fig. 4

Valea Zeletinului
16. Coloneşti (jud. Bacău). ln vaJtm. s.atn.III!ui, în partea de nord, pe
pîrîul Valea lui Martei, s-au ouLes materiale datînd din secolele V-VI
şi din secoiliul ail. VIII-lea (fig. 6/4).
1 7 . Buda (rom . Hăchltolasia, jtt.lid. Ba!căJu). ln margmea de SV a sa
tului, la punotruil nU\111 it "La Oazalne", s--13fll găsi-t frngmente cemmice,
conooate, care par să aJPalliină seoo1.elloc X-XI.
1 8 . Cociu (CXJm. Matloşeni, j!Ud. Bacălu}. a). La circa 300 m v es t
de sat, la oapMrul unrui bot de deail, s-au descoperit materilale oare apar
ţin soooleloc IV-V şi secoLellor IX-X ; b). tn partea de Sud-Est a sa
tului s•au descoperit materilale oare apatrţin secol�ar VIII-IX. Tot de
aici provin şi unelte de fier, ca topoare (fig. 1 1./7), săpăligi (fig. 1 1 '6),
eos :.;are (fig. 1 L 2 -4) , precum şi numeroase vîrfuri de săgeţi de fier
cu pedunOUJl şi tub de Îlnmălruuşare (fig. 1 2/1,4,8-9,1 3).
19. Răzeşu (oom . Glăvăneşti, jud. Bacău). La vest de salt, între
piriul Zeletin şi cantoruu l s ilvic "Sohodor", s-au ccles ruumeroase ma
teriale din secolele V-VI (fig. 4/2-4), VII-IX şi X-XI (fig. 6 15).
20. Frumuşelu (corn. Glăvăn�ti, joo. Booălu) . In im:terfJJuvÎIUll Zele 
Un-Frumuşellll, 1a circa 1 ,5 km SE de satt, S--Q'll desooperit �ri datînd
din secolele V-VI şi IX-X (fig. 8/3).
21. Podul Turcului (jud Bacău). In junul izvoareLor din marginea
nord-vestică a looalirtăţii, in punctui ruum irt: "Dănreni", au au fost iden
tificate aşezări din secolele VI-VII şi VIII-X (fig. 6/2 ; 7/2,7).
22. Gohor (j ud. Galaţi). In j urul �oarelor pîniullrui dJiJn vatra satu·lui
s-au descoperit restruri de 1oouire din secolele VI-VII, VIII-IX (fig.
5 '2,5) şi IX-X (fig. 8j2).
Valea Coroieşti
2 3 . Coroieşti (jud. Va.slud.). Intre s.art:Jele Coroi�tii de Sus şi Co.ro
ieştii de Jos, foarte a:prOip'Îiate, de o parrt.e şi de alrta a pîrîrului, s-aru
descoperit llJUmemase materiiBlle datilrud din secoJe1le V-VI, VI-VII,
VIII-IX şi X-XI (fig. 8j7 ; 9/7,8).

Valea Tutovei
24. Plopana (jud. Bacăiu). a). La cirea 500 m SE de sat, pe locul
numit "La Iaz", s--,au descoperi-t fnagmente cemmice din secdlele VIIIhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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6/1,7) şi X-XI ; b). Ltngă biserica veche, pe stinca pinului
fost CU!l.ese materiale cliatînd din secolele V-VI.
25. Semenea (corn. Dragomireşltî, jud. Vaslui). Intre marginea ves
tică a satului şi pîrlud. T"l.lltoiVa, in grădina de zarza�. s-aJU descoperit
materia1e OOI:'Iall1iire diln secoil.ele VIII-IX.
26. Pogana (j ud . Vasiliui). Pe botu[ dea:lJULui din ITl<lrginea sudică a
s abului, Îi11 junUll grajdurilor CAP, s-au descqperr-it materilall.e oeramice
car-e aparţin seOOLel or V-VI .şi X-XI (fig. 7 /8).
27. Pogoneşti (corn. !veşti, jud. Vasillli) . In partea de SV a satclui,
in punctul denrumit "La Vernesou", s-oau descoperit materiale ce.rwnice
şi un bră zdar de fier oare datează di.n secoUele VIII-IX.

IX

(fig.

Tuto va ,

au

Valea Mînzaţi-Ibăneşti
28. Mînzaţi (corn . Alexa111dru VJ.ahuţă, jud. Vashri). La punctul
numit "Col"lbu", siJtrulat lia ciroa 700 m SV de sat, s--aJU C'Ules mart:eriale

ates tă aşezări dÎin secoftele V-VI, VIII-IX.
29. /băneşti (oom. AleXJandru Vlialruţă, jud. VaslJllli) . a). La cill"Ca 3
km SV de sat, în punctJud. Illtlmit "VaJLea MeriJlor", s-aJU descoperit ma
teriale din secolele VIII-IX ; b). In ma!l'gilnea de ves.t a sa1:1uilui , la con
fluenţa a două pîrîiaşe, au fos t descoperite resturi de loouire din se
colele V-VI, VII-IX şi X-XI.

care

Valea Bogdanei

:30.

Bogdana (jud. Vas�ui). In ma11ginea de est a sartJUlw ,
faţa Slalbuiui", lîngă grnjduri[e CAP, s-au descoperit

nu.mi:t "în

datînd din sec01le'le V-VI şi IX-XI.
3 1 . Tunseşti (oom. Bogdăni.ţa, jud.

pe locul
malteria,le

VaslJUJi). a). La 1 km nord de
în punctul "Va:lea POiienii", s-a iJdenttifd.oat o aşezare din secolele
LX-X ; b). ln marginea de sud-est, în pulnc1ruJI. den'Uilli.t "La Moară" ,
au fofit culese materiale, oare atestă o � din seoolele X-XI.
:32. Coroieşti (rom. BogdăndţJa, jud. Vasll!ui ) . Pe botrul dea'llulll
l il din
vatra satuLui, unde se af�ă magazim.ul �iei de consum, s-au des
coperit resrt:JUri de locrudre dm secole V-VI şi X-XII.
S!at,

Valea Similişoarei
:-1:3. Alexandru Vlahuţă (jud. V�lrui). Pe inter1l1UJViru!J. SiÎI1ruart in mar
gun�a de 1ool; a s:aJtuluJi, denJUm� "Capul Dealuluâ ", s-aJU ildenrt:if·ioart; aşezări
din secole le V-VI şi IX-XI.

Valea Horoiata
:J4 . Horoiata (corn. Bogdăneşti, jud. Vas!Lllli) . La aprox.imativ 300 m
NNV de sat, s�au găsi1 resturi de locuire din secolele VII-IX şi X-XI.
Valea Stemnicului
viul

(jud. Vaslui). a). In rPartea de sud a satului, pe i.nrt:.erflu
Stemnilc-pîriul SlatUJLui, se află o aşezare din secolele V-VI ; b).

35. Oşeşti
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ln marg.llne'a de vest a sa1ruillllli , în jmn.lll vechiruWui cimitk, ineilrusiiV dreap
ta phillih.Jii Stemntic, s-<au �rirt; mateni!,lole cernmice oare datează

di'n

sat,

seooilele XII-XIII.

36. Băleşti (oom. Detleşti, jud . Vooliui). La circa 7-800 m est de
pe locul numH "Coada Silli.IŞ'tii", s-au iident�.:f;icat aşezări din secolele

V-VI

�i

XII-XIII.

Valea Bîrladului
37. Dumeştii Vechi (corn. Dumeşti, jud . Vas1u:il). în I111all'1gilne:a de
NE a satuLui s-a desicopenit o aşe:M.re dlÎln seOO:leLe X-XI.
38. Todireş.ti {jlud . VoollruJi). In rnall'ginea de vest a S131twlui, unde
loaliiÎ1eşbe M. Spătăresau, s-,au oulles
materiale
datînd
din
sec01lele
VIII-IX.

39. Oraşul Negreşti (jud. V:asi!Ul). Pe tertasa de pe stinga rîului
Bî11lrad din manglill1Jela su.d-est'ÎIOă, "La Lut:JăTie", s-au descqperilt � ezăr i
din secolele V-VI, VII, VIII-IX (fig. 5/4) şi X--XI (f ig . 9 1 6,9-10 ;
1 1 1 5 ; 1 2/10). Pe teritoriul oraşului Negreşti au fost descoperite şi două
monede bi�antilllJe dÎln SleiC'Olele IX-X (fig. 1 3/8,1 1).
40. Buhăieşti (oom . VuJ.tll.llreŞti , jii..IJd . Vasllui). De pe botJu1l dealului
din pantea de vest a găTii Buhăieşti, pÎină la grnjduri[e şi coşarele CAP
s-.au oUJles nt.llmeroas�e materilale cernmroe dlartlînd din seooletle VII-VIII,
IX, X-XI.

41. Unceşti (corn. Zăjpoderui , jud. Viaflllruli. ). L a l.ocu!l. deni\JJill i,t "La
Poştă", s-au descQpel'IÎit restru.ri de loaui1l'le din seooleile V-VI, VII-ŢX
şi X-XI.
42. Albeşti (jud. Vasltui�. Pe lOICIUil :ruum it "Moşeni", 1a 400 m sud
de sat s-rau tdefl'tificat �eză'I'Ii diln secolele V-VI, VII-IX, X-XI şi
XII-XIII.

Valea Telejna
43. Zăpodeni

satuJ;ui, l a secLi'Llll

(jud. Vas�1ui). In inlteciln.JJVIÎIUl din mocginea de sud a
CAP, S-'aJ\.1. descopenit restlllri de hoculire diiil ooco,Jele

V-VI, VII-IX şi X-XII.

Valea Rebricea 44. Sasova (oom . Rebricea, jud. VasLui). În ma11gd.nea de SSV a sa
tuLui, în jmuil grejdm[oc CAP, s-ICllll �denrt;i:ficat aşezări, diiTl secolele
IV-V şi X-XI.
45. Rebricea (joo. Vas,lu[). De pe terenul ddn jlll'1lll şcolii generale
şi a oonsiliT\.Jllui popW'CIII' prO'VIÎn fTaglmenlte cerlamice dlaJtând din secole>le
VII I-IX şi X-XI.
46. Rateşul Cuzei (corn. Rebnicea, jlllld . Vaslui). a). I n mangiiThe'a de
sud a s.atulliui, în jlliDUII. şoolii genemle, s-ICllll cules fmgmente ooramiiCe
datind din secolle1e VIII-IX ; b). La oil'ICia 1 ,5 km est de S'at, pe un
bot de deail ouprins între "bucla" făcută de pîriÎIUil Bolaţi, 'Uillid e se
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află şi gnajdufli,Le CAP, s""au iJdenotiJf'Wat aşezări din secoleJe V-VI, VII

VIII şi IX-X.

Valea Vasluiului
4 7. Chirceşti (corn. M1c1eşti, j1ud. Vasl!Ui). a). În ma.I1ginea de SSE
satuLui, La punc1Juil "Moona Veche", S-;3JU iid.entifreat aşezări din serolele
V-VI şi IX-XI ; b). î n maJrlgilnea de nood, la pUlrucbllil oTlll.liltiJl.i "Velniţă'',
au fost desooperirte restllllli de looui;re din seool'€\Le V-VI, VII-VIII, IX,
X-XI şi XII-XIII.
a

Valea Crasnei
48. Avereşti (oom. Bt.meşti-Ave�i, jud. VaslUIÎ). De la sediul Fer
mei vilt ico1e provin materiale datlînd diiin secolele X-XI. Tot ruc1 a
fost găsit şi un otic de fier (fig. 1 1/8), un topor de fier (fig. urlO),
precum şi trei vîrfuri de săgeţi (fig. 1 2 / 2,6--7).
49. Roşiori �corn. B1.11Ireş'ti-Avernşti, jrurl. Vas1uli). La ci:roa 2 km
de sat, pe stînga pîrh.11luli. Cnasrua, lmgă moo:ra "Negruţi", S-6JU desco
perit aşezăni di:n seodle1e V-VI, VII-VIII, IX-X.

Valea Arsura
50. Arsura (jud. Vesiliui). în llllaiginea
i
de est a

numit "CumpenJ",

X-XI.

S-iCIIU desOQperit

aşezări

din

salbllllil.lli , 1a puniCitJul
secolele VIII-IX şi

Valea Prutului
51. Răducăneni (j<ud. I\11Şi ). a). În intenfLuviul a dauă pnme din
de sat, unde se alfilă sedilul CAP, s-au desCO!Pell"irt urme de LOOU!ire
din !'.ecolele X-XI (fig. 7 /5), de unde provin un brăzdar de fier (fig.
sat, în juru.l unor pUJtemioe izvo�are, s-a desooperilt o aşez.aJre cldn seco
l ele VIII-IX ; c). Î:n jurr-uJ şoolii generale din "Bazga", s�u găsit ma
Leriale datînd din seco:Lele V-VI, VIII-IX ; d). 1n marginela. de sud
a satu.1u:i "Bazga", La cir:aa 400 P1 de şooailă , s-a desroiJ)erit o �zare
din s.ecoLel'e X-XI (f1g. 7 1 5), de unde provin U\11 bră�dalr de Her (f.ig.
1 0/4) şi un vîrf de săgeată (fig. 1 2/ H) .
52. Roşu ( corn . Răduclălrueni, jruid. I13;Şi). La iz.voorele pîriultui satrulrui
a fost Ldentifiiootă o aşeZJare dim. seoolele X-XI. Tot aid a fost desco
perit şi un virf de săgeată de fie,r foliod'rormă cu pedruncuJ (fig. 1 2/5).
53. Ghermăneşti (oom . Dr;ÎIIlcend , juld. Vasil.ruJ1). În preaJjma terenru.1u1
de sport şi a sedilullru.i CAP a>U fost găslirt.e resitiUTii de looudre din secOilele
NNE

VIII-IX.
54. Şopîrleni (oom . DrÎJil,ceni, j u d. Vooilru.i). De o parte şi de aHa
a barajului, la vest de sat ,se află aşezări din secolele VIII-X.
55. Duda-Epureni (jud. Vra:siliu:i) . La sud de sat, lîngă iaz, pe 1ooul
nrumirt; "Be:n'\lat", s�u .desroiJleritt aşezări din secolele VIII-IX şi pro
babil XII.
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56. Copăceana (corn. FăJlciu, jud. Vaslru.i). În marginea de Sud-Vest
satului, pe dreaipta pkîuiLui, aJU fost identilfioarte aşezări din secolele
VIII-IX şi X-XI.
57. Bogdăneşti (corn . FălciJu, jllld . Vmllui) . Pe terasa Prutului din
margLnea de Nond-Esrt a smuWd, lîngă "Pruiernilţă", s-au descoperit aşe
zări din secolele VIII-IX (fig. 5!�3 ; 6/3) şi X-Xl (fig. 8/4 ; 9/5).
58. Rînzeşti (oom . Făilciu, joo. V:asilruli) . In interlfluviutl. fonnat de
pîrîul Belciug ou PrrutUJl, alU fost descoperite aşezări diin secolele V-VI
şi X-XL

;j,

Valea Satului .spre Horincea
59. Măluşteroi (jud. VasJn.ti). Ln vart:m de est a saltului, lîngă casa
veche Şu.ş;:11ea, s-e�U cules fragmen!be ceroonke datind din secoJe'le V-VI,
VII-VIII, X-XI şi XII, atestînd aşezării , care se intim.d pînă la şcoa l a
genemlă şi s.pre bisetrică. Se rem:arcă în mod d.eosebilt unele obiecte de
ne r (fig. 1 1 /'1.9).
60. Sipeni (oom . Blăgeşt.i, jiUid. Vaslui). In j:umd "Şipoteilor" din
centrul satului s-aJU descoperit �rd din seooleae V-VI, VII-IX şi
X-XI.
Valea Lişcov
6 1 . lgeşti (corn . Blăg�ti, jud. VasJui). Pe terem.Li si1rulaJt între lo
ouinţa invăţăltoi'IUlrui Const. Roşu şi biserică, pe dreapta pîrdulrui, s-au
găsit urme de loouire din seco1ele V-VI, VIII-IX şi X-XI.
62. Blăgeşti (jrud. Vas!W). In gl'lădina loru!itorulltuă I on Chiriţă au
fost i.d�mtiJfitoarte aşezări din serolele VIII-IX şi X-XI (fig. 7/4).
Valea Viltoteşti-Viişoara
63. Viltoteşti (corn. Viişoara, jud. Vaslui). a). In grădma. liUi Ştefan
Stamate s-au găsit marteriale din secdele X-XI ; b). Resturi de lo
cuire din secoleLe VIII-IX alU fost găsite în grădina M Gh. Harnagea.
64. Viişoara (jud. VasliUi). Ln grădina lui V. Sootdu, si.tu.ată între
şcoală şi primărie , s-au descoperit frngrnente ce:naan:iiCe datiJnd ddn se
coleloe VIII-IX şi X-XI. De aici prov,ine şi IUI!1· vîcl de săg€raltă de fier
cu poounouil, (fig. 1 2/3).
Valea Vinderei
65. Vi7Ulerei (jud. V<a!Silruii). La obîTŞia pîrlclui V:iJnderei la 5-600
m n ord d€ sat s-<a�u desroperltt aşezări din seoo1ele VI-VII şi VIII-X.
*

DescopeniriJe arhoologioe mai

arheologkă

a

sus

menţionJa'l:e

MOtldovei ou 8 1 de noi puncte in care

alU îmbogăţit harta
au fost identificaJte
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2
Fi g . 1. Lomuinţă de

tip Dridu de la Bogdăneşti : 1, vedere generală ; 2, detaliu

pielbrar.

Fig. 2. L'habitat du type Drldu de Bogdăneşti : 1, Vue generale ; 2, detaille du

fow-

en

pien-e.
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de aşezăni datîn:d din secolele V-XI, corespuTIJZătoore .epocii de
Aşe:z:lărill.e descoperite
s e află, de regrulă, pe văi joase, Lîngă izvoare, pe C!ll.'I'SIUII. pîra.ietlor, la
S'au pe panlbe uşor î.ncli.nate.
gmi de văi - pun cte de oond!Luenţă
Majoritatea aşezărilor de tip Dridu a fost identificată pe fostele sate
libere-.PăzfuşeŞiti saJU Ln preajma lor (în sate dispănute), ceea ce înrtă
re�te observaţia mai veche patrivirt căreia purtătorii ooltJWi.i Dridu s....au

1 68

form<We a poporuLu1 român ,şi a limbii rom.âne.
-

afl.art:, din pUiniCt de v.edere sociial eooruomi1c irn :srt:.rînsă l egărtură cu ob�?;tiile

libe.r.e di•n vechime ca11e au Sllllpnavileţ.uit îon cirulda tT.an!SifonnărHor im.pus,e
de vitregia condi1Hlar is1tJoni1ce 5 • De •aLtfel, se oontsrt:.ată in foante multe

Fig. 3 . Cuptor de copt pîine de la Bogdăneşti.
Fi g.

3.

Four

de

maison

de

Bogdăneşti..

ca:zmri o continlllirtate de Loouine !'lela/tliv pe aoeleaşi locuri începÎII1d cu
Slecol,e1e II-III-IV şi pitnă în seoollll l al XI-Rea, 'Şi de mUJlte ori p îrn.ă
în seooliU.Jl al XIII Lea s1au chioc nmi tîrzliJU.
Alşezări[e se pl'etzintă sub foll'llml de "sillişti" ou loetttil!1'ţe-bordei sa.u
....

semibordeli:e dis pl.liSe în cuiburi S!3!U pîlouri şi 'lllileolfli

nOSOUJte

astăzi

Instalaţiile

Ln Jitem1lu!'la de specialitate6•
pentru.

foc

î ncadrnte în

locuinţe

în şiii'Illlil" , birue cu

(fig. 2/1----2- ')

sau

în

afafla lor (fi.g. 3 ) , demonstrează, după cum s....a precizat ou deooseb�tă
claritart€7,

originea

şi evoluţia

lor

locală d.aoo-romană.
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Fig. 4. Ceramică l ucrată cu mina şi Ia rOialtă din secolele V-VI ; 1, Gura Văii,
�4, Răzeşu ; 5 , Rădăcineşti ; 6, Pănceştli ; 7, Dod.eşti.
Fig. 4. Ceramique tl"awailee a la main et au tour des Ve-XIe siecles 1, Gura
Vălii ; 2-4, Răzeşu ; 5, Rădăcineşti ; 6, PănoeŞti. ; 7, Dodeş.ti.
Cda.

5515 coala

8
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Materia-lul arhe:)i}ogic ool mai, �nbativ reZ'lli1Itat în urma cer
cetări/lor e feCitUJaJte î:l OOI!h">tiM.Ji.e C€II'IClJI.IlfiJ
Astfel, după <tehnică, fonnă şi ornament cemmica din secoJ.eJe V-VI
1e î mparte în două categorii : a). oeremica l!IJJcmtă ou mîna şi b) eera
mica liucrată la roată .
Bas1la va<>ebr 1uo:rat:e CIU mârua conJţine cdobcuri pisate, fragmentele
găsHe fiind da:;tru.J. de fll'iabile. Vase·le sîn<t a-rse incomple<t şi neunifDrm,
eeea ce le dă o euJoare cenJuş,ie închisă SI:IIU brună, au pete gă:lbul . Ca
formă predomină borcanul (fig. 4 3,6) şi tipsiile (fig. 4/1 -2,4). Unele
v>ase, de t:radi1ie dadcă, dalta1e în seooluJ al VI-lea, prezintă orna.mentl:e
i.ndzate

c.m.�Jcilfonne8•
A dcrua categorie de vase sint cele liuc:rart:e la roată dintr-10 pastă,

ob�6ed, zgrunţru·roasă, arse cenuşiu, �t sau gălbui, deooratl:e cu in
cizii sau fără decor (fig. 4/5 ; 5/3 ; 7 /1). De un deosebit interes este
şi descoperirea în săpături'l.e de la D�•ti9 a .unei categorii de ceramică
�emifină cenuşie (fig. 4/7), categorie prezentată şi în alte aşezări din

de

aceeaşi vreme.
Pentru ru31peatuJ de ou1trură matell'1iallă din secolele V-VI din Sudul
Moll.dorvei se găsesc similHtudini lJa Oooti.şa-Bacălu10, Da.rviidenfi-Neaanţ 1 1
şi Ni.chi:terni, în Moldova, precum şi în desooperir<ile de la Ipolteşti-Cîn
deşti 12 din MuTllten ita, şi de la Bratei 13, din TrailSiitlvania.
ln s.eoolele VI-VII se menţine ooramiJca lucrată CfU mîna de veche
tmdiţie lOC'allă. Ohste!I"Văm spre sfî�itu!J. seco1uil.Jui al VII-lea că în com
po ziţia pasrtei, se înWnesc ftreCVent, pe lîngă ciobuli pisate şi micro
pmundişui"i, că pasta es:te mlllil t mai bine frământată şi arsă bru.n-&ălbui
s au cărămizw. De asemenea, evobuea.ză şi fomntele, �el că vasul-borcan
de di.J:ferite mărimi , şi va:ritantbe, .oapăltă o fonnă mai zvelrtă, cu rume rii
bombaţi•, CU buza răsfrîilltă Şi a!lvooJ.ată Unteolli. SICliU ro1Jurnjită. npsii[e se
intilnesc şi in această elbapă, fi!Î.!nd aunosCIUte popuLaţiei autoMane, aş:o
oum o dovedeşte D. Gh. Teodor, îni()JjnJte de � SJltaviJor14•
În ceea ce priv�te oeramica Lucrată la roall:ă înceattă se foloseşte,
de obicei , aceeaşi �tă, oa şi pentru vru;ele !lUCrate cu minta, precum şi
ace-!Jaş.i 1mod de a<Pde-ne. Forma dbişnuită este a OO•l•ei-boroon, nJU Mpsirtă
de ne:regrulariltă�i, dar z velită, ou hUJZa ev.aza�tă şi muchia. sau rotu•n
jită. Decorul es·te me'alirot prlin indzi.i trase neregru.lart; pe jlllm ătartea
SJUper'iioară a W�Sul!ui (filg. 5/7). Canltirtlatea cereml.cii lru.ona.tă la roată
inoeatlă creşte S!J)re sfirşiWJI. seoo1uJilli al VII-!lea în detrimentul ceil.e i
lucrate ou mîna. Trebii.Li.e sub1Jin.ila.t faptul că oeramioo l'UC'l'tată la ma1ă
nu era Clllinoocurt:.ă triburi•lor skvve în perioada pătrunderii lor îrn M o l 
dnva15.

Penltru desoopeririiLe din Sudu!l Moldovei, datind din secoJele VI
VII oele rnad apropilate anallog.ii le găslim în mateTi.JaJlele provenite din
săpătUiri.Le de la VădenD.-Millngeni16•
In decursul secolelor VIII-IX vasele lucrate cu mina se împuţi
nează şi, in general, sÎillt de foruna ceLor 1UCI'Ia'te la roată î.ncetată. In am
bele caeruri în pastă se m.etnJţin ci.tOiburiJe pisate ca degresarut, d �r cedîn d
boul, Îill timp, nisi(pu1ui şi micropnuru:i ÎIŞUri!lor. In această perioadă
st.
htî!l.n.eşte o pastă mai bime f:rămînlbaltă, oallel.e sînt mai îng·rijit lucrate
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Fig. 5. Ceramică dlin secolul al VII-lea (7) şi de tip Dridu (1-6) din secolele
VIII-IX : 1, Viişoara ; 2, 5, Gohor ; 3, Bogdăneşti ; 4, Neg:-eşti ; 6, Gura Văii ; 7,
Glitjinaş.

Fig. 5. Ceram.i.q� de VIle siecle (7) et de type Dridu des VIIIe-JXe siecles 1-6 :

1,

V:i işoaora ; 2,

5,

Gohor ; 3, Bogdăneşti ; 4, Negreşti ; 6, Gura Văii ; 7, Gut.i.naş.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

84

GHENUŢ A COMAN

Gi arse mai bine, culoa':'ea lor fiind roşoată-cărămillie şi roşoată-găllbuiP.
Pa'I1a1eJ au aşa zi�a "olărie de uz casnic" a fostt atestată şi olăria numită
convenţi011Jal "de lux", exeautaltă din pastă filnă, arsă oernuşiu sau găl
bui şi cu decor Luetlruit şi incizat.
Anatl:iza di;verseJ.oc forme de vase pare să se contureze in mai mul
te variante. l n pri mul rînd se remarcă o variantă, evoluată din ceramica
secoLuLui a'l VII-:lea, avilnd ccmpu:l zvelt, umăxul puţiln. proeminent, buza
răsfrintă-muchiată sau rotunjită şi cu diferenţa mică între diame
b,ul gurii şi al fiUnduJiui. Aoeasttă vaJrLanltă se gen&ailli zează în se colul
al VIII-lea, multe vase pre:zJenltinld pe fillnd, ştampil1e in relief în formă
de cruce 17• Decorul este rea lizat prilll incizii feruri1 dispuse pe jumăta
tea superioall"ă 1a VlalSIUluJ (fig. 5 / 1 , 2, 4, 5 ; mg. 6 / 1 , 5, 6, 8). Vaf!ianta
a doua cuprmde vase o.we au ditametlrul gurii dublu faţă de fund, fii n d
in c on seci nţă mai bombate. Aoeasrt:ă formă pame să domine Îll1 seco1ul
al IX-lea (fig. 5 '3 ; fig. 6/2,4). A treia variantă este reprezentată de va
sele-borcan oo ditametruJ. gurii aproape egtal au aU. fnndlllu
l i şi CO["pul
sollln d, în timp oe .pmemillle nţa ,umănuJlilli. coboară sp11e j'll!ITi ăltJa.tea vasului.
Pentru .aspecW!l de ouLtii.Jiră malbeoolă din secolele VIII-IX găsim
analogii cu materialele cunoscute prin săpăturile din j udeţul Vaslui,
de la Vădeni-Murgeni, Dodeşti 16 şi Dăneşti 19 etc., înfăţişînd
aspectul
cultural protodridu.
Ceramioa secoleLor X-XI, de tip D ridu , evoJ:uată din ceramica pro
todridu din secoLele VIII-IX, se perfecţionează în fo rme variate şi ele
gante. Vase le sînt exeooltate lia o roată f!a!Pidă, din pastă bine f�ămîn�.a
tă, densă şi ou nisip fi.n în oompoză.�ţie sau cu fllllg
l i de mică. Vas� sint
arse oxident. Ornamentul este realizat prin incizii pe 2/3 din corpul
vasuLui înti·-o gamă foaT'be var1artă şi în multe ca zU!ri şi pe buza interi
oară (fig. 6, :l,7 ; 7v2-8 ; 8-4!'8 ; 9 1 - 1 1 ) .
Devine mai f�:�ecventă in această peooadă oeramLca fină cenJUŞie de
"lux", cu decor realizat prin incizii sau lustruire (fig. &/4).
Tot din cerami:ca filllă , de culoare gălbuie, sint şi une1e fusffio�e or
nat.e oo pi epteneJ.e .
Mai reţine atenţia şi faptul că, călldărhle de 11Ut ars se intiLnesc şi în
zona dintre Siret şi munţi (fig. 9 . · 1 ,4).

Asemănări pentru materialele ml!l. SudUil MoLdoveiÎ, care aparţin
cu:ltruirii Dridu, se găsesc La �eni20, preoum şi la Vădeni, Dodeşti,
Epureni, di.n Mo1dovafl, lia DrtiJdu, Heamta-Pod!uri şi ail.tele în Mun tenia,
la Capidava, şi Ditnogeţila23 în Dobrogea.
*

-·�.,�

Altă caroegorie de obiecte imporrt:Jante descoperire pi'IÎn cercetările
recente o oanstituie �lte1e de filer, pe baza cărora s-a putut trag.e con
cluzia că în secol1e1e amirutite potpUilaţi.a looală a desfăşurat, în regiiUilea
de Sud a MoLdo'Vei şi activ:iltăţi af!ll(llbe în Sltrinsă legătură ou metaln.Jil'lgia
fienuLui. Aceasta reruhtă diln f.aiptUJl oă în foaJnte multe aşezări s-au des
ooperit lupe- de miln.ereu de fier, di,verse UIIllelt.e şi amne, itar ÎIIl unele
aşezări cerootate anteri.o[" s-aru găsiJt şi OUipt.oalre pentru redus minereul
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F'ig.

6. Ceramică de tip Dridu ddn secolele

VIII-X ; 1, 7, Plopana ; 2, Podul

ouluti ; 3, Bogdăn�ti ; 4, Colon€!?ti ; 5, Răzeşu ; 6, 8, Bor�ti.

Tur

Fig. 6. Ceramique de type Dridu des VIW�-xe siecles : · 1, 7, Plopana ; 2, PodrJl
Turcului ; 3, Bogdăneşti ; 4, Coloneşti ; 5, Răzeşu ; 6, 8, Borzeşti.
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Fig. 7 . Ceramică din secolele V-VI (1) şi de tip Dridu (2-8) : 1 , Borzeşti ; 2,7,
Pod ul Turcului ; 3, Onceşti i Vechi ; 4, Blăgeşti ; 5, Răducăneni ; 6, Gura V ăii ;

8,

Pogana.

F i g. 7 . Ceramique des Ve-VIe siecles (1) et de type Dridu (2-8) : 1 , Borzeşti ;
2, 7, Podul Turcului ; 3, Onceştii Vechi ; 4, Blăgeşti ; 5, Răducănen.i ; 6, Gura
Văii ;

8,

Pogana.
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H7

6

F i r: .

8.

Fig. B

�·eramică de tip Drid u : 1, Viişoalrla ; 2, Gohor ; 3, Frrumuşelu : ·1 . D J ;;Jă
5, Pănc�ti ; 6, Hădăcineşti. ; 7, Coroieşti ; 8, Gura Văii.

_neşti ;

Cc;,am i q ue du type Dri.du : 1, Vlii şoal'la ; 2, Gohor ; 3, Frumuşclu ; '1, Bog
5, Pănceşti ; 6, Rădăcineşti. ; 7, Coroieşti ; 8, Gura Văii.

cf.neşti ;
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.fig. 9. Ceramică de tip Dridu : 1 , Viişoara ; 2, Gutinaş ; 3, Borzeşti ; 4, Gura Văii ;
l 5, Bogdăneşti ; 6, 9, 1 0, NegreŞti ; 7-8, Coroieşbi, 1 1 , Rădăcineşti.
Fig. 9. Ceramique de type Dridu : 1, Viişoara ; 2, Gutinaş ; 3, Borzeşti ; 4, Gura
Văii ; 5, Bogdăneşbi ; 6, 9, 10, Negreşti ; 7-8, C01roieşti ; 1 1 , Rădăcineşti.
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de fier. Nu webuie să pierdem din vedeil'e şi IlltLI11el'100Sell.e gresWi. perubru
awuţit ob:Vect.tede şi uneiJtelle de fier.
In oadrnul me1lailturgiei fieru/Lui Wlle'.lrt.eJ.e aglliCXllle desoopell"!ilte prezin
tă o deosebită importanţă, ele do;vedi.OO că ocupaţia de bază a potpu
laţiei aJUitohtone a fost agriiOUltuna, alături de creşterea vilte1or, ceooalele
eons•t.ilturi.nd s.uroo pritnd.pallă de tmi.
.As1Jfel, la Gill.U"CCani (oom. GăMti, jud. Vaslui) s-a d.e6cope'l'1irt. un
brăzdar de :fJier, de tipull brăzJdare1or sime'tlriloe, avînd părţile oompo
nenrte bine pr01porţioruate. Di1'ei1ell1!ţa jnrtJre J.ăţiunea bulcşei dJe fix�e .'ii a la
mei este de 3 om, ila:r ooa dillltlre liungimea bucşei şi a 1amei este de 4 cm
lfig. 1 0/3). Acest brăzdar se aseamănă cu cel descoperit la Bratei (cimi
tilml nr. 1), re{Wezentind Ulnll1l diln. tilpurille ou strînse amdogiâ în llllllllea
romană2 4 • UneLe apr'Qpierli se rpot faee �i ou b răzdlanuil de plug descope
rit la Ploieşti-Triaj25• Fomm. şi dilmensiiU.JlăiLe lrui imJClică folosh"lela �a un
a�ratru16•
Un brăzdar foame asemănătoJr ou cel deoor:is maJi sus a fost desco
perit în aşemrea ou mattell"ilaile carncteristilce secoJelor VII-VIII de la

Răducăneni (:Puowt1ull Baz.ga). Bră�darutl, în stare bllină de conSielr'Varc
este simetric şi bine proporţionat (fig. 1 Q/ 4).
Un brăzdar de plu.g, de acelaşi tip, însă perfect silmetri!C a fost des
coperit la SV de SIClltru!l Pogoneşti în punctul "La Vennesou". Pie'Sia, cu
margilll.i·le bucşei de fixare muLt adm;e în iinrtJeri01r şi ou lama mulrt; a1un
gită a fost descoperiltă la SIUipoofaţă în asocilere ou miCI.IteOOle diln �o 
lele VIII-IX, şi a foot foLooită la un amtru�7 • AnaJ.og,ii se pot face cu
brăzdaJrul găsit la Răcari-Dolf8 şi, în pa1"1:.1e, ou cel de&oolj)eri t La Gar 
văn19 .

Un Up asemănător de b!'ăzda!I' de pLug s-a descaperilt într-o aşezare
din margiruea noodkă a satullui Gnurnezoaila (corn. Hlllndugi , jrud. VooLui),
asocilatt ou matetiaJle oernmiJoe de tip Dridu (sec . X-XI). Dimensilllll1 ile
piesei sînt mari (0,348 m lluinJgi.me). Lama este rotn.mrlă , în formă de
limbă, amintilnd 1lmdiţia LateniUiliui geto-dlacic, iar larurille sînt simetri
ce (fig. 10/1).
U111 alt brăzdalr simetric a f ost desoope!l'lit la Comăţel (oom . Ure
cheşti, jiUld. BacăJU). Lama ICI.II'e jnsă o ;formă ;triiUlntghiulară {fig. 10 /2). Aşe
menea piese smt Cla.ll'1Cit0ti.e ce sec&elor X-XI, de cînrl datează şi brăz
da.nuJ d.e6roperi!t anrt:error la Mănăstirea pe Uişoov.
Brăzidarele de fier de pliUlg descoperite în zona cercetată pem1ilt să
se scoată în evide�nţă Uli1Jelle observlaţii de carnoter general oum ar fi :
1 ) eJ.e îşi trag olniginea diJn rumea romană ; 2) au 001nstituit piesa prilllci
paJă a arartmu.i1Jui ; şi 3) anatrn.tJ, fiilnd o unealtă siim plă, şi-a. meruţinu.t de
nlllmirr:ea pînă în zhlede 11100Stine30•
ln Legătură ou practicarea agricuilitrurii menţionăm şi descoperirea
a numeroase unelte şi obiecte de fier ca : oticuri la Avereşti (fig. 1 1 /8)
şi Gura Văii (fig. 10/5), săpăligi la Cociu (fig. 1 1/6) şi Măluşteni (fig.
1 1/9) şi cosoare la Cociu (fig. 1 1/2-4). Atrag atenţia, de asemenea, şi
unele topoare de fier cum sînt cele găsite la Avereşti (fig. 1 1/10) şi Co
ciu (fig. 1 1 /7). Menţionăm, la fel de importante şi descoperirea în une
le aşezări diCIIt:îtnd din serole'le X-XI şi a atltor obiecte de fier, auan sint
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Fig. 10. Unelte agricole de fier

:

1, Grumezoaia ; 2, Cornăţel ; 3, Giurcani

4, Ră

dwtcăneni ; 5� Gllllţ<li Vlăit

Fig.

10.

Outils

agriooles

en

fer :

1,

Răducăneni ;

Grumezoalia ;

5,

Gura

2,

Comăţel ;

Văii.
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l i :1 am:1 ar, găsit l a Măluşteni (fig.

la

Negreşti (fig. 1 1 /5).

l l/1), precum şi un cuţit, descoperit

t>
-.:
<:::.

·-

i

-_ j

It

3

9

'

0118 ----..

Yig. 1 1 . Unelte şi obiecte de fier : 1, 9, Măl�teni ; 2-4, 6-7, Cociu ; 5, Negreşli ;
8,10, Avereşti..

Fig.

1 1 . Ou tils et objets en fer : 1, 9, MăLuşteni ; 2-4, 6-7, Cociu ; 5, Negreşti. ;
8,10, A�.,

De asemenea, prezintă un deosebilt mteres, descoperirea într-o se
de aşezări din secoil.elle IX-XI, a numeroase vînfll.lT:i de să·geţi de fier
foJ.i.ofQI'Ill e , oare si111t r.eprezen:tate prin două tipuri : a) vîdiUJI."i de să
geţi au pedrum.cuJ. şi b) vîrfuri de săgeţi ou tluib de inmăruuşare. Din . pri
ma categorie menţionăm descoperirile de la Roşu (fig. 1 2/5), Cociu (fig.

l'i·e
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Fig. 1 2 . Vîrfw·i de săgeţi d i n fier : 1, 4, 8-9, 1 3, Cociu ; 2, 6-7, Avereş.ti ; 3, Vi
:işoara ; 5, Ro�u ; 1 0 , Negreşti ; 1 1 , Răducăneni ; 1 2, Horga.
Fig. 1 2 . Pointes des fleches en fer : 1, 4, 8-9, 1 3, Cociu ; 2, 6-7, Avereşhl ; 3,
Viişoara ; 5, Roşu ; 10, Negneşti ; I l , Răducăneni ; 1 2, H.olrg,a.
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1 2/ 1 , :3-4), Avereşti (fig. 1 2 /2,6-7). Din a doua categorie fac parte
vîrfurile de săgeţi găsite la Horga (fig. 1 2/1 2), Negreşti (fig. 1 2/ 10), Ră
ducăneni (fig. 1 2/ 1 1) şi Cociu (fig. 1 2/8-9, 1 3).
Un ili1Jteii'"eS au totrull aparte î l p11ezfintă desooperilri.Je monetare înt îm 
plătoare, mai aLes în ju!deţJUII. Vasllu i, unde S-.alll găsilt, în Uil!tiilma vreme,
in 1 2 localiltăţi, 18 mcmede bizantinle datrund din SIOOOilele VI-XI. Aceste
descoperi1i înrbregesc 1Jabli()IUI1 generol al ansamblruJrui de 0€'1"1Ce11:ări de ne
ren efectoote �n partea de Sud a MOildovei şi mdeoolebi în zona de ste
pă eolina:ră , dovedind pe de o parte COI!ltio:'llllilbart:ea de loau.iJre Sltaltorn.i!Că
în această regiune, iar pe de alltă pa;r1Je con1Jactrud popUilaţiei aJUtobtone
c·ru imperirtJJl bimntitn în soooLea.e VI-XI.

Astfe•l, de La împ ăratru!l JUSJtin I (51 8-527) datează o monedă gă
�ită la Sărăţeni, corn . Murgeni (fig. 1 3 11). De la împăratul Justinian (527
-565) sînt monedele găsite la Cirja, corn. Murgeni (fig. 1 3 /2) şi la Hor
ga, corn. Epureni (fig. 1 4/4). De la Justin I I şi Sofia (565-578) sînt
monedele descoperite la Horga (fig. U /3) şi Fălciu (fig. 1 3/4). Din se
colul al VII-lea datează cele două monede de la împăratul Focas (602-6 1 0), găsite la Grumezoaia, corn . Hurdugi (fig. 1 3 5, 6). Din secolele
IX-X menţionăm descoperirea a două monede de la Leon VI FiJosoful
(886-91 2) la Zorleni (fig. 1 3 /7) şi Negreşti (fig. 1 3/8) şi trei monede
de la Ioan Tzimiskes (969-976), l a Grumezoaia (fig. 1 3 /9), Giurcani,
corn. Găgeşti (fig. 1 3/ 1 0) şi Negreşti (fig. 1 3 /1 1 ) . Din secolul al XI-lea,
pel"i·oada dezVDJlrtări i şi răspîndirii oul1rtrullii Drildu pe întreg te!'iroorillll ţă
rii n c.a-Sitl�e. datează şase monrede bi.zarnrtilne. Dintre acestea trei· provi n
de b Roman I I I Argyros ( 1 0 28-1 0 34) găsite la Sărăţeni (fig. lJj/1 2),
Cirja (fig. 13 1 3) şi Şuletea (fig. 1 4/3), două de l a Constantin X Ducas
( 1 0 59-1 067). găsite la Horga (fig. 1 3/ 1 4) şi Vetrişoaia (fig. 1 4 11) şi una
de la Nechifor III BatJandotul (1 078-1081), descopedtă la Mulrgeni (fig.
1 4/2). Toate monedele sînt din bronz31.
,

Alături de monedele bizantine, obiectele de podoabă şi de cult creş
tin de origime bizan'tină, prezintă rm mare interes, deoarece wtesrtă, şi
-.ub acest as:pecrt;, mlaţii>le pOipUlJaţi•ei aurtohJtOI!le creşrti.Jnie au Lumea dv H i 
zată a BizanţJwlui. Dintre descoperiJrirle mai importalnrte de obiecte de crult
<"reştin menţionăm cruciuliţele de piatră de la Murgeni (fig. 1 5 1) şi
Dodeşti (fig. 1 5/2) datate în secolele IX-XI, cu analogii la Dinogeţia3�,
o cruce-TlellJicvi•ar de bronz de Ira Dănreşti33, datind dim. secoleile X-XI (fig.
1 3 -'3), precum şi o altă cruce-relicvar de la Codăieşti, (jud. Vaslui)
datind din secolele XI-XIL ( n g. 1 !J'/4) .

In felrul acesta, re.z.uJtJatele .cerae/tărillor arheo:logi1ee de teren din
regiunea de S!Ud a Moldovei au privi:re 1a s:ecdle le V-XI ne dovedes'::
existenţa unei rul'1lulr·i ma.terira.le şi spiniturale a.utohtoare, baw.otă pe ele
mente de tmdiţie romarn.ă şi romano�bi·Zlall1tină îrn oo:dnul ace�ru:i.Ja şi pro
ces etno-soci.lall unitar, erfeotruat in spaţiill!l. canpato-dlurruă rean în a dorua
jumătate a miLeniruiliui. I a l ereă. noastre şi La înoepullluil milen.i!uiliui al
II-lea·.
Desoopetr1rHe monetare biZJall1tine oa şi cele de obierdte de ourlt creş
ti.n, datînd din secorl.Je.le X-XI scot in evidenţă nu ruuma i legăttJurli•le Cl\.1
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din secolele VI-XI : 1 , 1 2, Sărăţeni. ; 2, 13, Cirja ; 3, 14 .
Horga ; 4, Fălciu ; 5-6 , 9, Grumezoaia ; 7, Zorleni ; 8, 1 1 , N egreşti ; 1 0, Gi urcani.
F i g 1 3 . Monnaies byzantines des VIe-XIe siecles : 1, 12, Sărăţeni ; 2, 13, Cirja :
:1 , 14, Horga ; 4, Făloiu ; 5-6, 9, Grumezoaia ; 7, Zorleni ; 8, 1 1 , Negre!}ti ; 1 1J,
Giurcani.

Fig. 1 3 . Moncde bizantine

.
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2

f

.5
F i g. 14 Monede bizantine din secolele VI-XI : 1, Vetrişoaia ; 2,

tea ;

Fig.

14.

4.

Horga ;

5,

Bilr\'ăleş.t i .

Monnaies byzantines des VIe-XIe siecles :

ŞuJetea ; 4,

Hiorga ,; 5,

Murgeni ; 3, Şule

1, Vetrişoaia ;

Bir1lă.leşti.
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Fig.

1 5. Obiecte de cult creştin d i n secolele X-XI : 1 , Murgcni : 2, Dodeşli ;
Dăneşti ; 4, Codăicşti.

?
...

F"ig _ 1 5 . Obj cts de culte chrctien des xe-xre siecles : 1 , Murgeni ; 2, Dodellti ; 3,
Dăneşti ; 4, Codăieşti.
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l umea civilimtă biZ!alll tină din acea vreme, ci şi oonJtiinruirtJatea de locui
re în spaţiul carpato-danubian cu implicaţii pozitive in desfăşurarea
proeesuiliui de rmirfiloare a culturii ma:teTialle şi spill"iltJu.ail.e Sltrăromâneşti
din această parte a Europei oirvHizate l.la1Kie s-a fonmal! şi inchegart; po
poru� român şi limba sa.
Pe bam, in primlllll rind a nl\.lmeroase1or descoperdllii arheo1og,ice
a
pr{.'l('um şi a metodei dirf,erenJţierii COI!lSbatăm prezenţJa penm.anentă
populaţiei autohtone, af11Jattă, in ooodiţiille istorice date, in corutaot
ou
popoare'le mignaroare, ,pe oare, i n pta.nre, 1e...a ,asimi[art.
As1lfel, către s.filr'ŞiWl secoliul!ui aJ. VI-.1eta şi irn.cepuit1Ull seool'llllui al
VII-lea popuJaţia a!UWhtonă romand�ă. C'Wloscilnd şi practicînd ocu
paţii sedentlalre oa ag riouilitUJI'a, creştenea vilteilor şi d1vemelle meşteŞJU
guri, afLa.tă îrn perma'Ilen.t oonrtlact ou cirvi!lizaţia i.ruf\loritoare bizantină, a
purtut, în noua etapă isborică, să asimi:leze pe slavii mig.rntoci, păstrînd
�i întări111d caracteir1Uil săJu romand.c.
Descopet,iaile arhooLogilce diartJînd de J:a sf.îirşirul secoJ,uJnli al VII�lea
dovedesc că in Moldova, eile:merute1e cullburi:i mart:eria!e şi spiritbl.llal1e de
t i p prot:odridu, au ev0'1uat ascendent şi s-au generatirzat in secolele X
XI sub aspectul î'Iltflodtoa:rei' ouilitsuri străcomâne!Şiti de tip Dnidlll .
Iată de ce, î n concLuzie, putem slllbl inia că vestigiHe arheo1ogilce pe
C a r e le-mn anaHzat in baza cercetări11or de teren efe<tn.Iate in zona res
peoti:vă, oonstitruie elemerlte de :bază ICde da1limi.rii caracterului etnilc al
populaţiei aut olfume , elementte oare-şi trag sorgintea din fondllll rural
daco-roman şi romano-biiZ'aJil,tli.n. Ele definesc oorucomitent, atit carnote
rul de continuirtate de lOC!Udre, atestat pe teren lla lfieoane .pas, cit şi
raracteru•l de oulrt:ură macterimă şi s,pilrit.Ulallă c�tină un;ilbară, in con
textul ariei de formare a popo.r:ullui şă. a limbi i române.
,

'

NOTE
1 1. Nestor. Contributions archeologiques au probleme des protoroumains
La civiliation de Dridu. Note preliminaire, Dacia, N. S., II, 1958, p. 371 şi urm. ;
idem, Arheologia perioadei de trecere la feudalism pe teritoriul R.P.R. , Studii,

XV, 1962, 6, .p. 1431 şi . urm. ; idem, Les donnees archeologiques et le probleme
de la formation du peuple roumain, RRH , III, '1964, 3. p. 399 şi UTmr
2 E . Zaharia, Săpăturile de la Dridu . Contribuţie la arheologi a şi istoria
perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967 ; M. Petrescu-Dîmboviţa,
Considerations sur le probleme des periodes de la culture materielle en Molda

l'ie du VIe au xe siecles, R.R.H., 6 , 1967, 2, p. 181 şi urm. ; D. Gh. Teodor, Con·
tri buţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, SCI V, 19, 1968, 2,
p. 227 şi urm. ; E. Zahari·a, Citeva obsen-aţii despre arheologia şi istoria secolelor

VIII-XI pe teritoriul R.S.R., Aluta, 1, 1969, p. 1 15 şi unn . ; 1. Nestor, Continui
tate în istoria formării poporului român. Reflecţii pe marginea noilor date ar

heologice, Magazin istoric, III, 1969, 5 (26), p. 2-7 ; 6 (27), p. 24-27 ; E. Zaharia,
Cda.

5515

coala 7
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urm. ; idem, Evoluţia culturii materiale din Moldova de
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III,

1 971,

p.

şi

479

urm.

4 C[fu'ele din text corespund celor de pe
5 P. P. Panaitescu,
Bucureşti,
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ţărănească

hartă.

în Ţara

românească

Mo ldova,

şi

p. 9-11.
� D. Gh. Teodor, op. cit., P. 232-234.
7 Ibidem, p. 234 ; G. Coman , Instalaţii pentru foc in aşezările culturii
Dridu în sudul Moldovei, Danubius, 4, 1970, p. 161 şi urm.
8 G.
Coman, Mărturii arheologice privind creştinismul în Moldot·a se

colelor

1964,

VI-XII,

9

to

Danubius,

5,

1971,

76.

p.

Ide m, op. cit., SCIV, 20, 1969, 2, p. 301.

D . Gh, Teodor, I. MHrea, V. Căpitanu, Cercetările arheologice de la
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11

12

623
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E.
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din

unn .

Zaharia, Sondajele de la Bratei din 1 959, Materiale, VIII,

14 D. Gh.

Carpica,

15

materiale

Informaţii de la I. Mitrea. căruia ii mulţumim şi pe această cale.
V. Teodorescu. Despre cultura Ipoteşti-Cîndeşti în lumina cercetărilor

din NE Munteniei, SCIV, 15, 1964, 4, p. 485 şi
13

culturii

urm.

Teodor, Evoluţia culturii materiale din Moldova în secolel e VI
1969, p. 291.

II,

D.

19 62, p.

Gh .

Teodor,

op.

cit.,

297.

p.

1� Materiale inedite provenind din săpăturile efectuate, incepind cu anul

Gh. Teodor şi G . Coman.
Coman, op. cit. p. 3lJ�, :filg 7 (1 , 5, 7.
18 Vezi
nota 16.
19 M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dă
neşti-Vaslui, Materiale, VIII, 1962, p. 52 şi urm.
20 D
. Gh, Teodor, Descoperirile arheologice de la Şendreni, Danubiu.�.
I, 1967, p. 123 şi urm.
1 966,

de

17

21
22

19 67 .

23

D.

G.

Vezi

nota

16.

Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Diaconu, Capidava, I, Bucureşti,
Gh. Ştefan, I . B arnea,

M. Comşa şi

Eug. Comşa,

1958.

Dinogetia, Bucureşti,

24 L. Birzu, Continuitatea populaţiei autohtone fn Transilvania în secolel e

IV-V (Cimitirul nr. 1 de la Bratei), Bucureşti, 1974, p. 55-56.
25

V. Canarache, Unelte agricole pe teritoriul R.P.R., tn epoca veche, SCIV,

u

V.

2, 1950, p. 83 şi urm., fig. 14/1 ; fig. 18.
Neamţu,

Contributlf la problema uneltelor de arat din Mildova fn

perioada feudalii, AM, IV, 1 969,_ p. 294

şi

urm. ; idem, Aratrul fără plaz. Contri

buţii la cunoaşterea vechilor unelte de tirat

fJe teritoriul Rom4niei, MemAntiq,
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II, 1970, p. 423 şi urm. ; idem. La eechnique

ele la

production cerealiere en Vala

!'hie et en Moldavie jusqu'au XVIIIe siecle, Bucun!Şti, 1975.

27

In formaţi i

2a

V.

S.

Canarache,

29 Gh. Ştefan şi

Cosma, ·căi'uia ii

op.

cit.,

colab.,

p.

99,

mulţumim

Săpăturile

fig.

13.

arheologice

şi

pe această

de

la

cale.

Garvăn,

Materiale,

V, 1959, p. 575, fig. 8 ; V. Neamţu, op. cit .• AM, IV, p. 296, fig . 1/2 ; idem, op. cit.,
MemAntiq.,

II,

p.

433,

fig.

1/4

30 N. Al. Rădulescu şi colab., Geografia agriculturii României, Bucureşti,

1 968, p. 39 ; V. Neamţu, op. cit., AM, IV, p. 293 şi nota 15 ; idem, op. cit., MemAntiq.,

I I, p. 423 şi nota 1 3. Aducem şi pe această cale mulţumiri Prof. llarion Hurjui de

la li ce ul "E. Hurmu2la1Chi" din Rădăuţi, care ne-a informat asupra f�tului că in
zona Marg.inea.-Arborea-Botoşana, dcnwni:rea de
sub forma

"

Ce-i mai bun

ca

boul bun/ La

,a,catnJ se

amtru

păstrează

în

folclor

cind il pWl".

3 1 Monedele au fost identi ficate cu ajutorul şefului Cabinetului Numisma
R . S.R., Octavian Ili escu, căruia ii aducem mulţtun1ri şi pe aceas



tic

al Academiei

tă

cale.

32 Gh. Ştefu.n şi col ab . op. cit., p. 364, fig. 192/7.
33 Aducem mulţumiri pasionatulu!i arheolog C. Buraga din Dăneşti, car e
,

ne-a

pus

la

dispoziţie

piesa.

NOUVELLF.S RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES AU SUD
DE LA MOLDAVIE, CONCERNAN'T DES ve-Xle SIECLES

De 1 968 jusqu'en 1 976 on a decouvert - dans la zone
comprise .entre Răducăneni-Negreşti-Bacău au nord,
Ze
Prut a l'est, Vinderei-Podul Turcului au sud et la vallee du
Trotuş a l'ouest, dans 65 localites un nombre de 81 stationa,
comprenant 1 68 etablissemets des ve-xJe siecles. De re
gle, l'etabLissement .sont situes dans des endroits plus bas,
dans de petites vallees ,collaterales.
Les recherches archeologiques dans cette region est-car
pathique concernant les ve-xJe siecles prouvent l'existance
d'une culture materielle que fructifie les elements de tradi
tion romaine et puis romaino-bysantine dans le cadre du
meme proces historique unitaire dans l'espace carpatho-danu
bien.

Sur la base des nombreuses decouvertes archeologiques
on peut difjerencier la culture materielle de la popuLation au
tochtone par celle des peuples migratoires. Ainsi, les materi
aux decouvertes dans les etablissements du V8-Vle siecles
(fig. 4/1-6 ; 7 /1}, attestent que les porteurs de cette culture
ont ete les autochtones geto-ca:rpy romanises. La preuve est
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constitue par la cermnique grise ou rouge et surtout par la
ceramique semifine grise comme celle du type Dodeşti (fig.
417), par l'inventaire des etablissements, parmi lequels sont
et les monnaies byzantines de Justin 1 (fig. 13/1), de Justi
nian (fig. 1 3/2 ; 1 4 /4) et Justin II (fig. 1 3/3,4_',
Vers la fin du VIe et en VIJe .siecle la population autoch
tone romanisee etarit bien nombreuse, pratiquant des occu
pa.tion sedentaire (l'agriculture et les metiers) et attachee per
manent a la florissante civilisation byso.ntine.
A partir du V11le siecles les elementes de type protodridu
(fig. 5/1-6 ; 6/1-8) evoluent et se generalisent dans le xs
et le XJe siecles (fig. 7/2-8 ; 8jl-8 ; 9/1-1 1). La population
autochton partiquant l'a.griculture et les diverses metiers,
comme resuUe par la decouve.rtes de nombreux utiles agri
coles et objets en fer (fig. 10/1-5 ; 1 1 ; 1 -1 0) et pointes des
fleches en fer (fig. 1 2/1-1 2) se trouvee en pemwnent liaison
avec la civilisation byzantine, ainsi comme resulte par la cir
culation monetaire (fig. 1 3/5-14 ; 1 4/1-3) et par la decou
vertes des elements du cult chretien ortodoxe (fig. 1 5,Al-4).
Par corelation des decouvertes archeologiques de la Mol
davie avec celles de type Bratei de la Transylvania, lpoteşti
Cindeşti et Dridu de la Valachie, et Capidava et Dinogetin
de la Dobroudja on peut demonstrer concret le caracter pre
dominant romain et unitaire de la culture materielle locale
tout au long des ve-xJe siecles.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC VASLUI.
PRINCIPALELE REZULTATE ALE SAPATURILOR
DIN ANII 1 9 76 - 1 97 7
ALE XANDR U ANDRONIC,
IONEL BAUMAN,
MAGDA ISTRATI,
R U XANDRA MAXIM-ALAIBA,
RICA POPESCU.

Muzeuil JudeţeaJn V1aslrui, în c01liabomne ou Insrti.lbutlll!l de istorie şi
arheoLogie "A. D. Xen!OpO'l" al Uni•Vet"Sităţii "Al. 1. Cuza" din laşi, a
re l at, în confonmiltate ou plianul de oerceltărd ştiin�ifi.ce pe anul 1 976,
u

arheoil.og1.ke sistemu1tB.ice ll.a Va<;lu i pe .Locul de niUmi•t "Cm'lţi
le Domneşti" . In anu l 1 976 săpăturile arheologice, efeetuate î n peri
oada 1 iruJ.ie
:n octombrie, au cuprins Wl perimetru delim itat la est
de stadionul oră�. 1a sud de şooe1aua VasLui-llirlia:d, la veSJt de s.tr.
Ştefan ce1l Mal'e, i�r la 111ord d e ourtte.a biset·idi Sf. Ioan BOitezătorul.
De a'C'ee•a , terenul s-upus ce.rcetări•loc arheologice a fosrt: împărţii î111 trei
s.ectoa111e. Asrtlfel, sectorul A a �ng:J.obat vechel1l reze.t'vmţie arheo·logică
de lîn.gă stadionu1l o�enesc, unde S-<altl făclult săpăiburi Clirheologice în
anii 1 942, 1 9fl8 şi 1 959 ; sectorul B a cuprins curtea bisericii Sf. I oan
Botezăotonul ş i ooll'ţile î·nveclinme dinspre SJtr. Ştefan cel Mare ; secto
rul C a 0U1pri1ns curtea din str. Ghlm Vodă l11l". 8. pm.pr.ie1altea Eleu1ei
Simionescu. l n Vl1lra anu>lrui 1 977 săipăt1Jurile arheologice sit<;temati.ce au
co.ntjn.Uiart: î n toalte soo1:ioa1.1edle.
ln CliniUl 1 942 asiste'ntluil urui!versitar D. ConSitia!ntÎIIlleSCfU de la Insti
tutul de istorie ,,A. D. Xenopol" al UnăiVei!"Bii•tă tii "Al . I. Curza" din
Iaşi a efe.C'I1Jua•t l a Va.<;lrui• ru.n s;andaj ale călmlli rezu.lltate aJU .rărnas 1nsă
nepublioate.
In anul 1 958, m Legătlllră oo sisrt.emmirnrea zone i stadioi11Utl1ui oră
şenesc, cmd s-a procedat ll1l ta1l�a.rea miaJliuJrillor diMpre "Nis1păria Lui
Hulu:băţ" din partea de sud a bowlui de deal demumi:t de locaLnici
,. Curţile D omneşti ", s-au efec1rulat, la ce rerea arhiltectll.lilJu i Gh. Pohrib,
la acea vreme r.eprezenttantUil. Comi.sdei MoniUliTlentelor Istorice în Reg i
unea laşi , săpături arheologice de salwre pe boobull. de deal "Curţi le
Domneşti", SltLb eglida Inr:;tiltrulbu.l:ui de W"heolog.ie din Bucureşti 1aiJ. Aca
demiei R. S. Români:a.
ln anlll!l 1 959 săpăiburi.lle arheologice au fost efectJUJalte pe acelaşi
ioc şi sub egida acelui� InSititut, avînd îrusă caracteruil unor ce rcetări
sdstematice de vHtor.

�ăpături•Le

,

-

.
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In ferul acesta, prin săpăltruri arheologice de saJ.vaore şi sdstematioe
au fost date t1a iiV\elailă, pe lberitorÎIUl oroşulru..i Vasilru.i, importarube vesti
gii din pa.Leoliitk, neolitic, epoca fierului (Hallstatt şi La Tene), perioa
d a migraţiei popo·are'1or, preaum şi dtn. epoca feudală, din seoolele X,V
XIX1.

Deoor:ece, prim. desoopel!'iJriJ:e a!IlJterioare se identifi�CaSe:ră şi frag
mente de cahle de sob ă smălţJuite, specilfiee curţilor donmeşti din Mol
dova din vremea Lui Ş tefan cel Mare, săpă1ur1le arheologice sis,temaltilce,
reluate la V�C�Slrui în vara anJUJliuă 1 976, au urmă:rit, concomitent au pre
ciza1·ea pe cale Slbr:atfi,gnafică a vechimii complexe·lo�r date l!a ivea!lă, de
l i mitarea, î n zona cercetată, a arealului Curţilor Domneşti din vremea
lui

Ştefan

cel Mare.

De aceea, să/păturile arheologice d.iln aniUl 1976 au iruoopUJt in sec
torul A prin tras�ea mai mUiltor secţiuni şi deschiderea rupoD. a mwl'
casete şi SU�pmfeţe2•
As•t.fel, în sectorul A au fost trasate secţiuniJe A IX ( 42 m X 1 m)

î n marginea noro1că a rezer:vJa[ţiei arheollogtce, deschizîndlu-se doUă ca
sete A IX a (2 m X 2 m) şi A IX b (2 m X 2 m), lla Ciaipăt:rul de est
al secţmii, in v;ederea preciilării troseuillui unlui şanţ de fundaţie
al
unui zid de pi>at.ră complet distrus. In :rnaJrg.inea de vest a secţi!undJi , un
urma iderutidikărili unei imense gropi cu IUiilplru
li
1rură modernă, a fost
tmsată seqţiunea A X (8 m X 1 m), fixîntdu-se limita de nocd a gropii.
Secţtunea A XI (50 m X 1 m), oriem.l\lată vest-est, paiMlelă cu A IX, a
secţiJulnrhle A
dat la iveală ma1erilalle moderne, remali1C'Îil!du-se, ca şi
IX şi A X, failanţă 'de import, diartîa1Jd diin prill'lli<( jumăltate a secollului

in

al

XIX-lea.
In secţiiUnea A XII (24 m X 1 m), trasată in apropierea secţiunii
A I / 1 958, precum şi în suprafeţele A Xlla ( 1 1 m X 2 m) şi A Xllb
(6 m X 2 m) au !fost desoopenirte II'es>buri.Le fiUilida;ţiillK>r de piatră ale
unei conStblrucţii medievale de suprafuţJă. ColliOOilten
li
t a foot tll"asată şi
secţiunea A XIII (60 m X 1 m), orierutaiă nord-sud, dlescll:iilinldiu-se
apoi două supnafe ţe A XIIIa (15 m X 2 m) şi A XIILb (21 m X 2 m),
de oa re ce aici a fost găsit un patVaj din pietre de di.mensiJuni mi1locii
şi m�ci, de pe supmfaţa căruia s--au oules obiecte daJtînd din a dou.a
jum<:ltat.e a seooluiliui aJ XV-Jea. La oapătnJJ. de sud ail secţ�unii A XIII a
fost deschisă oasetla A XI Ilc (5,50 m X 2,50 m), desooperilndu-se res
turile unrui cuptor de ars piatra pentru vax-, asemălnJăltor OUI})tOOII'elor
V 1 şi V 2 cercetate prin săpăturhle de saliVare şi siStematice din anii
1 95 8 şi 1 959.
Totodată au fost trasa;te secţiunile A XIV (13 m X 2 m) şi A XV
(8 m X 4 m), dezvelindu-se în continuare f'll!IlJd.aţii de pilatră. dar şi ne
gativuil f undaţiilor oomplexu:lrud medieval di.n piatră, construit la su
prafaţă (L 9). CompleX!Utl :respecti:v a fost ceroetalt apod prin �
!·ea casetelor c (jumăltaltlea de est a L 9) şi d {jlurnătatea de vest a L 9).
In vede re a stabilirii mpOII"truiliui straJtigmiic înlbre diversele
com
plexe medievale desooperite, a fost traS�ată se cţilunea A !XVI (50 m X
1 m ) , o ri e nta t ă nord-sud, în care s-au descoperit numeroase fragmente
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Fig. 1. - Vaslui
Curţile Domneşti. Planul general al săpăturilor : 1, săpături
din 1958-1959 ; 2, taluzări din 1 959-1961 ; 3, săpături din 1976--1977 ; 4, mormtnt

din Hallstatt ; 5, mormint din

La

Tene ; 6, locuinţă din prima jwnătate a se

c olului al XV-lea ; 7, ziduri din piatră din secolul al XV-lea ; 8, cuptoare-vără
rii din secolul al XV-lea ; 9, pavaj din piatră din secolul al XV-lea ; 10, groapă
din

secolul

al XVII-lea ; 11" groapă din secolul al XVI-lea ; 12, zid distrus ;
13, case existente ; 14, case demoLate.

Fig.

1 . - Vaslui - Les cours Princi eres. Pian general des fouilles ; 1, fouUles

des

annes

1958-1959 ;

2,

taluses

des annees 1959-1961 ; 3, foudlles des annes

1976-1977 ; 4, s epulrture ă incineration de l'epoque Hallstat ; 5, sepu lture â inci
neration da l"epoque La Tene ; 6, habita!tion de la premiere ITIIOioti e d!u xve

s!ecle ; 7,

\·agc

en

rn UI"S

en pierre du XVe siecle ; 8, fours a chaux: du XVe siecle ; 9, pa·

pi erre du XVe siecle ; 10, f05se du du XVIIe siecle ; 1 1, f05se du XVIe

siecle ; 12, mur
demoli ; 12, m�sones
exi stentes ; 14, ma i sones demolees.
http://www.cimec.ro
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de cahle nesmăil�ui.tte şi �. datînd dim. a doua jiUlllr
lă bate a s eco 
lului al XV-·lea, d.e&!hizînldu-se apoi supmfaţ.a A XVIa (6 m X 2 m).
Tot aid. în vara anlll'lui. 1 977 aru foot trasate srupr.aieţele A XIX (8 m
X 5 m) şi A XX (8 m X 5 m), fiind oorcetartă o iunensă groapă (gr. 5),
din care au fost scoase nJUmeroase f,ragmente de cahile de sobă diu a
dO'I.la jiUJTlă taie a secolrull.ui
aJ. XV-lea. De asemenea, au mai fost tea
sate şi secţiunli'le A XVII ( 1 0 m X 2 m) şi A XVIII ( 1 2 m X 2 m).
Ln sectorul B, la Î'l110plllt
0
s-a efecotu.at cercetarea prin trasa�ea sec
ţiuni B I (32,50 m X 1 m), pe npendioulla.ră pe a�IJtarul bisericii Sf. Ioan .
La capătul de est al s ecţilulnili , lîrugă zidiuJ împrejmtlliltor al sltad iofl<l,.llu i
orăşenesc, a fost deschisă caseta B la (4 m X 3,50 m), f iin d descoperit
şi in această parte a re:z.ec'Viaţie i arhedlogice un cuptor de ars pi atra
pentru var, de rt:i1pU1l OUiptoanelor descqpeorilte anterior. Secţi!llnea B II •a fost
deschisă perpendlilculal!" pe inrt:rarea i n bise.rică, pî nă in srt:r. Ştefan cel
Ma�e (50 .m X 1 m). ,Jn fel!Ul acesta s-a !Urmărit descQperkea unei e v en
ttliale indnte, fie a OurţiJlor Domn�ti, fie a bise�icii. Ambe le sectiuni
au dat la ivea l ă numeroase morminte creştine, do'Vedind că in j u rul
biseri.cii a funcţionat un cimi,ti,r desa:fectat abia în anuil. 1 925, cînd bi 

serica a fost dec!Jarată IITIOOIUimleilrt: isto:r;ic.
l n curtea din inredda·ta apropilere a biserioiu au foot tmsate se c ţju
nea B III (8,60 X 1 m), orien.tart:ă est-vest, precuiiTI şi casete�e B Illa
(3 m X 1 ,70 m) şi B I Ub (3,80 m X 3 m), dîndu-se La i.vea�lă foarte

numemac;·e fr-agmente de pictură muml·ă., pnovenind, după toate pr.oba
bHităţile de 1a refacerhl.e pilctiU!rH inlter.ioore şi poate exterioare a b i 
sericii Sf. Ioan Botezătorul. Apoi s-a deschis şi caseta B Ilie (2 m X
1 ,50 m) pe latura de non:l a Ull1ei case ou abs idă. In acela�Şi loc a mai
fost tra<;.ată şi SleCţilll nea B IV, orie.ru1lată nond-sud, fiind descoperită la
capătul de sud a:t secţiunii o pivn·iţă din pia.rtă şi cărălmidă. In anul
1 9 7 7 in acest s ootor aru fost �asate sooţiuniJ.e B V (25 m X 1 ,50 m) şi
B VI (5 m X 2 m).
În sectorul C, wmărim.du-se descoperi rea 'll1l
ll1 l i eventual !?anţ de
apă.r·are , au fost trasate secţiJuniil.e C I (38 m X 1 m), C II ( 1 2 m X
1 m), orienltate est-Viffit şi C III { 1 3 m X 2 m), pe1iperudiau1ară pe pri
ma secţiune. Aici alU fost desooperilte ruinele Ull1e i OOt'llitll1UCţii masi.ve
din pL3 tră , in su bsoluJ. căreia s-aru mai păstrat pidoni i de SIUS ţi nere a bo l 
ţilor din cărămidă (L 10). La capă·bul de vest al secţillll1i i C I a fos t
dezveliot un mic C\Uptor de ars p�atna penrt:ru var. In anul 1 97 7 s-a p:::o 
cedat la deschiderea sllliPI'afeţelor C IIIa (10 m X 10 m)
şi C IIIb
(10 m X 6 m), trasind!u-se şi secţiunea C IV (18 m X 2 m), in care a
fost descoperit şi un pava1 din piet re .
In f elu·l acetsa, priln săpăturJ arhedlogLce s is tematice , la Vru;.1ui, pe
locul "Curţile Domneşti", a foot ceroetată o suprafaţă de apro x imati v
1 200 m2 (fig. 1).

Dim. purrwt de vedere str.aJtig·rad'ic s-a putut preciza că SJUb stmtu l
vegetal! actuali. se af.lă depuneri din perioada tirzie feudia·lă (seco.l ele
XVII-XIX), predominind llln. strart: de pămînrt: neg ru afinat, �m;oţit de
di verse lentille de pămîiTht de nivelare, restuT,i de cc1mm idă., lentile de
pămmt brun şi l!Ut galben, fok>sit, d!Upă toate probabiilităţi,le la nive-
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IMi, precum şi unele depune ri compacte de gunoi de gmjd, şi, în unele
eazuri, lenHle de moloz, ooru;ecimţă a demant.e-lării unor ziduri de pia
tră. Sub aceste depuneri se află st1-atrutl .feud al din secolele XV-XVI,
ooMtitru it d�nrtr-o depl..llnlere de pămînt negru compact, ou resturi de
mortar la partea superiJOară, dovedimd exi�:>ten ţJa unui nLvel de că,Lcare
nederanjat d�n vremea c:onstnucţiillor medievale din piatră, mai ales
in unele secţilllni din sectonul A. StmtuJ feuidal supi1aip'Ull1e un sol brun
roşoat, compact, ou o grosime de aproape 0,50 m, în care, de regulă,
tocmai în seetorul A au foot gfu>i,te resturi de locuire din epoca orîn
duirii oomrmei primiti:ve. Sub aoes't SO'l se află liutul galben-verzui, un
strat stenil, deonumirt corw:eTlJ�ional solu l villl . Stratigiliatfita dim, sectonul
C dovedeş.te că temelia construcţiei de piatr.i (L 1 0) a fosrt adîncită
in sol de La nivclul pămînltuiliui negru, denumit convenţional hW1)u s
medieval, îJ11toomai ca şi temeliile compllexrutlrui L 9 d in secto.rl�ll A.
Avindu-.se in vede,re d istnugerea �n cea mJaJi mare parte
a zidlllr ilor
complexuLui L 10, strati�ruiJa depllille ri11or de dernantelare 111u prezin
tă un interes major, mai ales că din stratru.tl superior de moloz provine
o monedă românească emisă în 1 925, marcind, probaibil , tocmai perioa
da de max imă distrrugere a coniSiti"ucţiei l'leiipeotive.
In ce.le ce urmează, prezerutăm prill11C�pa·le1e reruiJ.tate ale săpături
lor <lirheologioe sistem.aJti10e dim anii 1976 şi 1977.
ORINDUIREA COMUN!,EI .'PRI MITIVE
Prima epocă a fierului. ln oorsul dezvelidi l1Uinelor L 9, în ca
s eta d, lîngă şan�ul de flliilldaţi.e al liC!Iburei de nord a complexului me
dieval, a ftost descoperut tun motmllÎnlt de mciJn,eraţ.re în. umă (M 9).
Mo rmî ntul a fost deron.jat parţial, fiind distrusă partea superioară a
vas1Ului-111mă. Totoda tă lip;oesc elemente concrete oare să permită preci
zal1ea dacă uma a a V1ut sau nu capac. In urnă s� găsi,t oase caki
nate3. Ca inN€111t1 ar fiunerar semnalăm descO\I)eri.rea l1nllli ac de păr de
bronz, ou cap biconic av în d analogii în obieote�e s�ilare di111 depozitul
de bronzi\Jlri de l a Şpă,Lnaca 114• Vasul-<wrnă, de fo rmă bitnonronică., este
lucnat cu mîna din. pastă poroasă, de ouloare galben-roşcată în interio-r
şi neagră-cenuşie la exterior (fig. 2/3). Nu s-a găsit nici un fragment
din buza VCIISIU· lui, ceea ce •futce di[ici.lă stabi.lirea îtn ă!Lţim ili aceSitruia ,
precum şi neconstitllli nea sa itn teg,rală. Pe �a ana1og�iJor, M 9 de la
VasJui datează dm Hailstatt-IUA timpuriu.
A doua epocă a fierului. In secţiJUJnea A XII a foot descopedt un
mormînt de inci neraţie în urnă ou oapac (M 8). VastUl., liucrat cu mîna
dintr-o pastă friabiJă de culoare bnună-cărămi.zie, în forună de sac.
este omamenrtat sUJb buza dreaJptă cru patru butoni cdl..lim.driJCi apLatisaţi,
dispuşi cnuciform , itar SJUtb linila dilametrUll'lli max�. au p<llt nu proe
minente ovale, dispuse cruciform (fig. 2/2). Ca formă şi tehnică de or
l110mentare acest vas face parte din g11U1pa ceramicii locale daco�geti.ce
din epooa Latene. Uma conţinea oase calcinaroe5• Drept capac a fost
folosită o strachină (fig. 2/1), care la fel face parte din grupa ceramicii
locale daco-getice din secolele IV-III î.e.n ., la rg răspîntdită în Dadta6•
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Fig. 2.

-

1

Vaslui - Curţile

Domneşti. Ceramică din comnna
primitivă.
Fig.

2. - Vaslui - Les Cours

Princieres. Ceramique de la
commnne primitive.

Din punct de vedere al riJtru.aJn.Lllui eLe inmormlin:bare s-a observat
depunerea oaseior şi în groapă, peste oare apot a fost aşezată urna.
În acest fel, cercetări� arheologice de la V�llli
Curţile Dom
neşti aru adn.J.s date ooi rereriltoare 1a locuirrea. lali.d a t!l'l1bu:rill.or tracodadce in epoca fie:ru.ltu.i. .
-

·
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Prima jumătate a secolului al XV-lea. ln secţi!llnlea B I, 1Ja o adîn
cime foarte mică, a :fost deseoperittă o monedă de ammă 8Jilepilgra:fă
de la Alexandru cel Bun, provenind, după 1loatte proba:biil..iJtăiţile, fie
dintr-un monninrt din prÎlma jumătate a seoo l'lliliui al XV-'lea, deranjat
de inmorrnîntăriile uJrterioore din cimitirul medieval dim. jfllrul biseri ,...
cii Sf. Ioan B ot ezătorul, SlaJU poate chiar di.nttr-il.Ul stmt de depunere
feudală din aceeaşi vreme, denanjart; la riruilul său de noi înmonnînrtări.
Această d esooperire oonSibi.rtnliJe 'l1!n preţios :ilnidiJCiJU priiVÎalld existenţa in
aoeastă parte a til'lgrul'llli. medierv.aJl Vasllui a 'l.LilOr vestigii dim. v;remea
lui Alexandru cel Bum. şi a urnna�ik>r săi, cînd aJU circul& ÎII1 :Moldova
astfel de moned.e.
ln sectorul A, pe platoul "OupţiJ.e Dolll1JI1JeŞit ", îlliOă diln anii 1958
şi 1959 a fost identifdoot run nivel de Ioouăre din prima jumărtlate a
seooluluJ. aQ XV-ilea (L 3) fii!I1d cercetate în 1 976 şi 1977 aJCele res•1ru:ri
a Le compl,eXTUllui L 3, oare atU mai .rămas .după ta.ln.JJz,are;a panlteii di;nsrpre
s•tadiooul orăşenesc.
Astfel, clm oolţrud de nord-vest al oomplexulflli L 3 aJU foSJt sooas e
la iveală bucăţi masirve de chinpic ars, cărute pe podeaua sU!bsolului,
provel!li'Illd fie de la taVlaiTllllll subsol.iuJl.UJi., fie de la poideaua Î1reărperiJor
de la parter. De asemenea, s-alU desooperi.t I'1esturti cal'lbonizate de la
loazbele de lemn, care căptuşe aJU in imlterior Sflllb>.ollull, precum şi frag
m en te de vase de uz comun şi de cahle diln pastă roşie, nesmăllţuite şi
smălţuite, ou ornamente geometrice şi roomorfe in tehnica tmfomLl.ui.
A doua jumătate a secolului al XV-lea. ln sec·torul A s-au des
copel'i!t res1lulrii. di'Il fiUndaţiile de piatră şi porţiuni diln negati.vflll f'lliliCia 
ţiiLor, do,vedilllldu-nte o distrugere aproape oompletă a oons1lrUiCţiei date
la iveală (L 9). Resi1nlrrule păstrnte din zidărila descoperită ne ofe ră SIU
ftciente elemetnte perutru a p:wtea considera oompleXJUIJ. dezvelit drept
o compoa1-enltă a ansamblflllflli arhiftectrural al Ourţi.i Domn�ti din vre 
mea 1ui Ştefan cel Mare. Astfel, tehndrca oonsbrucţiei zidării folosin
du-se, ca liarut, varul hidranxUc, adiîtroimea de la 1 m al şan:ţlillflil de
fUlildaţie, sărpat de la năJVeJ.rtrl superior al s1lratului de pămînt negru
compact, de regJUJlă, deruumilt humus medieval, dar mai ales, grosimea
zLdului de 1 - 1,20 m, asemălninldu-se ou zidurile unor cetăţi medi
eva!Le, asigură datarea ruilnelor descoperite (L 9) ÎII1 a dooo jumătate a

secoluLui al XV-lea.
Oonstlr1ucţia diJn piatl'lă, descopenită în sectorul A, pe pl1aWul d e
numit "Ourţile Domneşti", se prez:ilntă sub foruna UliliUlÎ: patrulalber, cu
laturile de 1 8 m ÎII1 lungime şi 12 m in lăţime, oompartimenltat în trei :
o încăpere centrnlă, aproape lUD părtlrat ou latUJrHe de 9/10 m, şi doll.lă
laterale, dreptn.IJ11Jgh.illll1a re, ou o Lungime de 10 m şi o lărţime de 2 m.
In incăperea coolbra:Lă s...au păstrat cîteva da.Lii din piatră, peste care

au căzlilt cărămi,z i, provetnifte, probabil, de la tavaruul bdltilt al încălperii,
ooru;ti:tuilnid dovra:da că î noăpe rHe respectirve au fost podi1te m1 dalii din
pietre. Doocamdată si111g1Una an.ad.ogie petntnu o astfel de construcţie me
d i evală din piatră o găsim la Curtea Domn ească de la Hu�F.
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Datarea oompl,exlllilui L 9 beneficioază şi de gasirea î n imediata sa
apropiere a unlllli pavaj din pietre de rÎIU, care supmpt111e
1 hwniUSul me

d�eval, avînd dedesupt resltturi de mortar, ceea ce OOlllitiltuie dovada
unei aotivirtăţi ruem i .j llocite de ooru:;t'l'lllire ou 1pi atră a unor edilflicii în
p ne.aojmă . Jn pLus, ,toomaJ. de pe acest pavaj p rov in un�el.Je Olbieote da tin d
ou cePtirtnldine din a doua jlUillătate a secolu!1uli. al XV-�ea, şi aniUme,
o monedă de argint de la Vlia:disJ.a v al 11-Jea regele Ungarilei, emlisli.IUne
post 1 4 90 , o du ri1ţ ă de fia· în opt colţuri de la un pinten de fder, spe
cif ic secolR.IJLui a.l X V- Lea, un cet�ce 1 pandarut i!V de arg.in t ou fiillig ran şi
incoostaţii din pietJre roşii, •un fragmerut de botl ou sUJport inel a r, din
pastă roşie bine frămîni1lată şi •arsă IUIIl·ilform cu smallţ poloc� şi or
nament în tehn1i ca sgraffito, dat î nd , de asemenea, din a doua jumă
tate a s eco lU'lui a1l XV -aea.
In aoolaiŞi tillTl/P, prezintă importanţă descoperirea ÎIIl Sltraibul de
pămînt cenlll şos, afLat imedi.art; deas,UJpra paJvajului, a nlllm en)lflse frag 
mente de cahle de sobă, smă·lţiUilte şi nesmălţlll i•te, dintre oaJre se re
marcă cele ou smaLţ g�a�lben-aur'in.1 şi verde, ou o.mJam erute extrem de
,·ariate. A<it!fel , menţionăm fii"agmentele de cahle e:IU t;eJpnezeJ'lltarea, pm
bahi:lă, a unei perechi - băroat şi femeie - de Pang nobiliar, avî nd
între persoooje un bLazon, SIUb forma un1u:i crin stJiUzalt, a g.rupului de
trei persona je, un ou.pllu şi un cimpo ie r, a MeliUsine.i , a leu11lli mmpant.
Semnalăm, de asemenea descoperirle'a tot aici a unoc fmgmen te de cahle
ou reprezenftalr.ea Sltemci dezvoUart:e a Mo1ldovei, preoum şi a unor frag
mente ou decor geometric.

Marea majoniltate a fragmenrteLor de cah�e provdn din sectonul A,
mai ales din groapa nn·. 5 ,1 1 977. U:nele fnagmente s-aJu pubut în:tr eg i şi
în felll.IJ. aoe6ta s-alU pree.ie.t.a şi dimensiltllr1i a e unor exemplare de cahle.
A<.-estea s1nt de fm1mă dreptllllnghilu:Lară ( 1 9 om X 21 cm) şi au fost
execillltalte dnr-o pruiltă omogeiilă, bine f·rămînlta'tă şi arsă la roşu. Ală
turi de exe mpl are na;unăl,ţru ilbe, se impun aten�iei î nd eosebi cele ou
smalţ1uri vaii� de ruloaa·e Vle'l'de, gailibenă, gaJben-aJ\.lR"iie şi bnună-alllrie.

Din punct de vedere al motirve•lor oonam enltaoLe, oahLe,le descoperite
1�ecent la Vasliui pot fi î mp ărţ i te în unmă-toarele catego r i i : a) cu decor
geometric ( fig. 3 şi fig. 4) ; b) CIU decor zoomo rf (fig. 5/2) ; ciU deoo·r
antromorf (fig. 6 1 ) ; cu decor heraldic (fig. 5/1) ; cu decor compozit
(fig. 6. 2 şi fig. 7). U n ele motive ornamentale de pe cahlele de la
Ou11tea DomneaiScă di.n Va!Sillllli si:r11t specifilce Olll rţHor domneşti din vre
me•a llll� Ştefan Cell Masre8•
·

PenltriU pniiJTlJa. dată s-a descope:rit tocmai la Vac;•llu i, într-QlJI1 eomplex
medieval a1l Cu!'ţi\Lor Domneşti din M:otLdova, o cahlă, a:vî rui oa decor
reprezent•a!"lela unll.lii alai domnesc, cu elemente oompozite vegetale, ani
maliere şi umane. Asitfel, cahla fl'agmentaJră de la VasJJui, ne înfăţi
şează cavaleri- înror0111aţi puJ:Ttă,tori de fllamllillr şi ball1.diffe, domniţe in
comnalte, osrt;.aşi de strajă, înitr-IU!Il cadru naltluraJ oo arbori şi păsăd.
S emnal ăm în chip cl;eooelbilt redarea pe aiCeaJStă cahlă a imagdne i vul
turuli\.Li imperial birefaB., ceea ce ooru;tiltruie un element decorativ ilflle dit
în arta aplicată medi�e�Vală din Moldova epocii lui Ştefan ceJ M are
(Hg. 6/2).
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Fig. 3.

Vaslui - Curţile Domneşti. Ceramică decorativă din secolu l al XV-lea

Fig. 3.

Vaslui - Les Cours Princieres. Ceramique decorative du XVe siecle
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Fig. 4 .

Vaslui - Curţile Domneşti. Ceramică decorativă din secolul al XV-lea.

Fig. 4 .

Vaslui - Les Cours Princieres. Ceramdque decorative du XVe siecle.
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2
Fig. 5 .
Fig. 5 .

Vaslui - Curţile Domneşti. Ceramică decorativă din secolul al XV-lea.
Vaslui

-

Les

Cours Pricieres.

cer.a.mi que decorative du XVe siecle.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

112

A. ANDRONIC

şi

COLABORATORI

2

Fig. 6. - Vaslui - Curţile Domneşti. Ceramică decorativă ddn secolul al XV-lea.
Fig. 6. - Vaslui - Les Cours Princieres. Ceramique decorative du XVe siecle.
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de importarute s,iiillt cahlele şi frngme;r1tele d e cahle, ne

şi smă[ţluite cu smaJlţ verde inch'is, cu reprezerutarea stemei
dezvoltate a Moildovei, combi nată cu b1azolllllll llw Ş:beifan cel Ma�e .
Asttfel pe fr.agme.nlte.le recent descoperi/tle La Vasllui sÎin t redate cu c1a
s

t·itarte persontajel:e oare flanchează Sl1:eirrllai pruprilll-zisă, J.'1e1Prezentată de
capul de bour oonturnat, însoţirt; de elementeLe hel'lal1Jddce all.e bllazonului

d o m n es c : un scut fasciat, avind i n interior crucea cu bară dublă, două
rozete, un crin, i.Jar deasupra UJn ooif C'll peu11Cl j (fig. 5/1). Deoarece acest
domnesc şi se illlitÎ'lneşlte în Moldova
ornament const9Jtniie un apanaj
niUm ai pe cahle.Je care pmviJn in exclruLSiilviltart:e diJn pa:latele saJU Ou.rţile
Domneşti ale mareLui voieVJOd, considerăm că descoperiri'le recenrte de
Ia Vas!Juli. oonstitJUie un indildu în plus în ceea ce priveşte afirmaţia
că pe 1ooul ce'l'c€I!Jalt se află ru1iJnele pailia:tn.1:Lui. domnesc al Lw Ştefan
cel Mare. De taS�emen1ea, .dim. oaftegori.Ja 1chalelor cu decor <Xli!TlJPOZilt se
rem a rcă i1n chip deoseibilt şi acelea oare rndaJU o scenă de vinălboare (fig.
11Ur
şi f.Lamură9•
7 11 -3), avînd ca personaj oentml un călăreţ ou ai11'1ă
Asitlfel, pe baz.a m.aterilallru.:lui oenamic deoooperit putem afirma că
acesta provine cu cert:irt:ru:dine d1tn inteTiJOiaoole pa�.artruf!Jui. domnesc al lui
Ştefan cel Mare. În această ordime de �deii o i mporban ţă aparte pre zin tă
descoperirea în sectorul C a rumloc unei consti'IUIC'ţii ml86ive din pia
tră (L 1 0), avînd pe.reţii ou o gi"'O ime de 1 ,70 m, adlînciltă în sol pînă
la 3,50 m, cu piloni patrulateri din piatră ( 1 m x 1 ,20 m) care sus
ţineau bolţile ddn cărămidă ale SIUih.c;;olu!Jui acestei olădm. Din mollo:zruJ.
rămas de !.a d is truge100a ziJdrwriil.or şi a boll.ţiror, c.a şi din pămia1tlul de
umplutură al SIUibsoll.JU Lui cercetat, proVIi..n unele fmgmenlte de pie-tre
profiltate, ou mwlură gotică, prob.ab:iJl chenta>re de ferestlre, Slpecilfilce oOill

strucţiiLo.r miJitafle, laioe �i edesiasltice dih MoLdova din seooLul al XV-lea.

In sectorul B oopărtluii1i.J.e aJU unmă nirt: descoperirea evenlbulale i incinte
din vremea Lui Ştelftan cetl. Mare.
Deşi n�au foot des<lQIP€Irit e zidurd de i.nciJnltă, tx:lltluşi cercetările ar
heologice din acest sector preZJi.ntă importanţă dator'i<tă s.ooate rii lta iiVea
lă a unor vestigii medie!Va.le, dtartinld din seoo\le1le XV-XVI.
A<>,tfel, la eapătul de est al secţrunii B I şi in oaseba B I a a foot
dezvelit in întregime un cup to r de ars pi;artrn de va r. Aici, inJ afară
de resturi de var, pi e tre arse, mollorz , reslburi de că rănrizi sfărimate şi
pămînt de umpl!Utură, au fost găsite fnagmente de burt:oni tniunghiru:lari
din pastă �ie ou sma1ţ Vle;rde sau gaJ1ben..;aJlllf'ÎIU , fragmente de că răm i zi
C'U o Latură smălţn.Iirtă in verde s181U ga!Jben-brun, oaii"e reprezmtă ele
mente de decor ex:tel"ior frecvent inltîlndlt în biserid[e din Vlfell11e.a lui
Şt-efan cel Mame. Dato ri tă acestor ellemenlte curptoru:l descoperit poate fi
atnibudt p ni.mei jumătă·ti a SleiOOlu�ui al XVI�J.ea. cînd, probahH in timpul
domnie� lui Petru Rareş au foot înllăltunate teniC'Umla şi rmele elemente
de decor exrterior de l a biserica Sf. Ioan Bolbe:zJă,tJorul., făcînd Loc picturii

a Ourţii Domneşti

m!llra1e.

In ceea ce priveşte piclUll'la mur.ală la bisei'IÎc!a din VtaSI!Jui, recentele
descoperird diin sectorul B corufinnă af�1ţ ii.Je că�tori�or străini din
,;; e colu:l a l XVII-lea refefi,to,r la e x i slten;ţJa in .aceslt o� a 1unei' foarte
�mmoose bis,errici piJcta.te Îii1 iJntteriOif şi la exlterior.

Cda. 5515 coala 8
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Vaslui - Curţile Domneşti. CeramiCă decorativă din seco l ul al XV-lea.

Cerami que decorative
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Vaslui - Les Cours Princieres.

du XVe siecle .

MUZEUL JUDEŢEAN VASLUI

11�

Astfel, în secţjJua1ea B III şi în casetele B IUa-b au . floot găsirt:Je
foarte nruaneii'OOSe :f.mglmenrte de piJotrură mmailă, provenirte ou cemitJu
cline de la biserliJcă, dtuipă oum o dovedesc tehnica de fixare a picturii
(al fresco) şi d'UIOtlul scrierii de pe unele fragmente, asemălnător ou ma
juoou[a slavonă:, fol!osiltă La piS<IIflli,a pusă 1a. i:nttraooa. în b.iserica Sf.
Ioan BOOJezăltorul, ctiltocila. ilJui Ştefan cel Mare din aruul 1490.
Dill1 tne fragmerutele desroperilte semnlaJLănn în primul rîlllld pe ace
la care păstrează liiterel1e chiriliJOe ale ouvintulrui sLavon "sfjattyi: ", adică
sfînt (fig. 8 / 1 ) . De as�. aJtrn.g atenţi a şi uncle frngrnente care,
prin întregi.11ea OUJV.întuil'llli s1av01Il redlalu, drupă toate proibabiHrtăţile, nu
mele sfinţilor militari ca Theodor Tiron sau Theooor Stmti:latt (ng.
8/2). Un alit foogmenlt de pi:Cfti\JJI'ă a păstrart un gra.fi,t S'Uib forma cuvîn
tului românesc "Cuve(oasa)" , redat cu alfabetul chirilic (fig . 8/3). A cest
llll1 rea că pictura din se
din urm ă fragmerut ne indmpltăţeşte .presruipe
colul al XVI-dea a dăinl\.llilt ce:!. puţin pînă în vremea lrui VasiJJe l.Jupu,
cînd a fost scris ouvîntuJ. românesc respectilv.
A vilndru-se în vede11e sta!diiUl actUJal al ceooetăril.olr în dom.enărul teh
nicii pioturilor muml.e din interioareLe şi eX'terioareJJe biserichlor mol
doveneşti din epoca Lui Şrtefan ce� Mare şi a Ulrnli81Şi'1oor săi, pictura
murală clescqpelniJtă la VasLui, comportă, din pun ctul n06ttm de vedere,
o analiză specială 10 •

Secolele XVII-XIX. In sectoareLe ceroetalte au fost descope rit e di
verse complexe şi obiecte, datinid din feudaillsmrul tîrziiU.
Astfel, din seoolruJ al XVII-lea datează nrumeroase fragmente de
căni de s.tiolă, descqperi�te in sectorul A (gr. 4). Dintlre acestea atrage
atenţia o cană de Sltiolă cu toon:tă , asemăn1ăitoare celei descoperite la

Tom eşti - Iaşi 1 1 •

Din seooliUl al XVIII-lea dartează un nirvel de loouire ildentificat
in se cţiu n e a B IV, u n de a fost descoperită şi o pivniţă din piatră, ră 
masă n.ooercetată din ca!Uze obiective. Di111 acelaşi secol darte� şi frag
mentele de pahare şi cănd. din sticlă colorată, cru decor aurirt, găsi'te în

sectorul A (gor. 4).

sf î�irtrul s0001Lul1Ui al XVIII-lea şi începurtruJ. secoluLui următor
nl\.llle
ll roose reswri de veselă de Lux, din faianţă f00111ceză, en
g leză, spaniolă şi arus1riacă, care la UJ11 loc ou vaSlUI de apă mi!Ilera:lă
de tipul "SeiliJer", f.LaconruJ. de ltera0011:ă perutru cerneală japoneză şi scru
miera de fadanţă vieneză, găsite în sectorul A, dovedesc gll51tiul şi pre 
perinţele clasei dominante din Moldova din acea "'reme, toate obiectele
resp e dirve poovenil!ld
de pe dome111iruJ. Elenei Şubin, care îşi ave a pa

De

datează

l atul

la

pe

locul

Curţilor Domneşti.

ln concLuzie,

sălpăltn.mid..e

1 9 7 7 dînd La iiv.oolă

ai!"heolog ice de la Vaslui dill1 anii

o pante din

ruill1ele

unor c0111Srtl'1UCţii

1 976 şi
din pirartr ă da

tînd diJn a doua j1umătate a secoJruJ.ui. al XV-Uea pe,rmit ·să se fixeze

pe

lorul

nl\.lllll i.t

"Ouorţile

DollTlJl�"

a.rea;lJU� ansamb1uil!ui meldievaa al

Curţii Domneşti di111 vremea lui Şte[an cel

Mare.
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Fig. 8. - Vaslui - Curţile Domneşti. Fr"agmente din pictura murală din secolul
al XV.I:-leta
Fig.

8.

-

Vaslui - Les Cours Princieres. Fragmentes de la peintu.re murale du
xvre siecle .

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC V ASLUl

1 17

NOTE
1 Al. Andronic. E. Neamţu, FI. Banu, Materiale, VIII, 1 962, p. 89-101 ;
Al. Antronic, FI. Banu, MQiteriale, VIII, p. 706-802.
2 In sectorul A numerotocea secţiunilor şi a complexelor s� făcut in
L'(.mtinuoce faţă de săpăturile antcr�om·e.
3 Oasele au fost depuse spre cercetace la Laboratorul de anltlropologie
şi fiziologie animală de la Universitatea "Al. 1. Cuza� dlin Ia11 i.
4 M. Pctrescu-Dîmboviţa, DepoziteZe de bronzuri din România, Bucureşti,
1972, p. 1 12, fig. 210j 18.
s V ezi nota 3.
6 1. H. C!'lişa:n., Ceramiqa daco-getică , Buouceljlti, 1969, p. 72-75.
7 Al. Andronic, E. Neamţu, Materiale, X, P. 277-279, fig. 2.
8 Al. Andtronic, Carpica, X, 1978, p. 257-260, fig. 1 /1-2, fig. 2 j 1-4)
9 Vezi. amănunte la H. Popescu, in al:est volum, ,p. 129-138, fig. 1-2.
10
Vezi amănun.tc Ia R. Maxim-Alaâba, in acest volum, p. 175-182, fig.
1-4.
11
Al. AndJ"Onic, Materiale, IX, p. 412, fig. 5.

LE CHANr:riER ARCH:E:OLOGIQUE DE VASLU'I
LES PRINCIPAUX RESULTATS DES FOUILLES DES
ANNEF..S 1976-1977
Resume

Les

fouilles

archeologiques

de

Vaslui,

effectuees en

1 976-1 977 dans le bUt identifier la Cour Princiere d'Etienne

le Grand, ont abouti a la decouverte des vestiges datant des
epoques de la commune primitive et feodale (fig. 1).
Ainsi, de J! epoque ·de la commune ,primitive datent deux
tombes a incineration, l'une (M 9) de l'epoque de Hallstatt
(fig. 213), et l'autre (M 8) de l'epoque La '1\me (f.ig. 211-2).
De l'epoque jeodale datent les restes d'une construction
en bois et palan�on (L 3) de la premiere moitie du xve siecle,
et les restes des fondations et ţles murs en pierre (L 9 et
L 1 0) de la d euxieme moitie du xve siecle.
Tenant compte des materiaux archeologiques decouvertes
dans les constructions jeodales orot a fâit la precision que
sur le lieu de recherches !Se trouves les vestiges de la Cour
Princier et aussi du pa:lais d' Etienne •le Grand. Ainsi, les
fragments des pierres profilees en style gothique, les nom
breux fragments des carreOJUx de poeles sans email et surtout
emaille, avec des ornementes geometriques (fig. 3 et fig. 4),
zoomorphes (fig. 5/2), antropomorphes (fig. 611), heraldique s
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(fig. 5/1) et compozites (fig. 6/2 et fig. 7) datant de la deuxie
me moitie du xve siecle, attestent l'afirmation d'auparavant,
puisques les carreaux des poeles du meme thype ont ete de
couvertes seulement dans les Cours Princieres d'Etienne le
Grand de Suceava, Hirlău, Jassy, Cotnari et Bacău.
Pour la premiere foi on a abouti de decouverte d Vaslui
des carreaux des :poeles avec une ornamentation inedite, re
presentant des corteges 1JPrincieres (fig. 6/2), de scenes de
chasse (fig. 7/1 -3), avec des chevaliers auriflammes,
des
princesses couronees et hallebardiers. Sur un de ce carreau
des poeles est represente un aigle bicephale (fig. 6/2), immage
inedite dans Z'art decorative des interieures de Moldavie me
dievale.
Aussi, ont ete decouvertes et des nombreux fragments de
la peinture .murale, datant 'tdu XVJe siecle (fig. 8).
Les autres objets, comme sant les fragments des crou
ches en verre du xvue siecle, le srestes de faience franfaise,
anglaise, hollandaise, espagniole ·et autrichienne, des flacons
avec encre japonaise, des flacons du thype "Selzer", pour
l'eau minerale, et un cendrier de faience
viennoise
des
XVIIJe-XJXe siecles, achevent le tablau des recentes decou
vertes archeologiques de Vaslui.
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PRINCIPALELE REZULTATE
ALE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
DE LA VASLUI - CURŢILE DOMNEŞTI DIN ANUL 1 978 *
ALEXANDRU ANDRONIC, Rll:A POPESl:V

Ln plailfllll de oeroetări ştiinţifiiCe ale Ml.JiZ€1UlJui j11.1deţean. Vas1ui pe
anu!l 1 978 S-<aJU .prervă:rut şi sălpătlll'ri arh eoJ.ogice sistematice în coJrabo
Mre cu Insti:trutU!l de istorie şi arheollogie "A. D. Xenopo!L" aJl Univer
sităţii "AL 1. Cuzia" din Iaşi. � ÎIIl perioada 1 5 iUIIlile - 15 .wgust
1 978, pe loCillll deruumirt "Olllil
l'ţ le Domneşti", săpăburi1e din anul 1978 au
constirtruitt continuarea CNCetărHor arheologice în.treprii11Se în anii 1976
şi 19771•
In campania din vai"a anului 1978 S-'a urmăTit în primul rînd dez
velirea ruinelor desooperirtle m 1 976 în secrt:oruJ c, lllinde prin secţiruniJ.e
C I şi C III au fost date la LViea'lă resrtruriUe UJnei oonstrucţii din piatră
şi cărămidă (L 10). Datorirt:ă maJberilailiullrud arheologLc descoperit, I"'linele
repnezintă resturlile .1iund:aţillior şi aJ1e S'Uibsolrullui UIIlJei construcţii iilll8iSiJve
din piatră şi cărămidă, dJaJ1:Wnd din �ul all. XV-!lea (fig. 1).

Lmportanţa OOIIlljl)leXJUiliui L 10 impunînd efectuarea nednltîrziJată a
unor lucrări de resrtlanlrare şi conservare muzeistică s-a procedat, în
consecilnţă, :la dezrveliTe<l paTţiaJlă a ruiine1or, trasînodu-s.e două Sltlpra
feţe (C III a-b). Astfeil, suprarfoa�ţa C III a (10 m x 7 m) a cuprins
latura de sud-vest a oompile::x;ulrui L 10. Ou acest prilej, aJU fost dezve
li:te comp1et resturhle zidurilor de funda!ţie, doi piloni patl'IUJ1ateri, pre 
cum şi u.n al treillea piilon, ÎlilSă acesta adosat latu.rei de sud a oon
stl'IUCţiei, păLStTÎin.d o parte din bolta de căremidă (fig. 1 şi fig. 2/1-2).
Totodată, s-a oonslbattat că ziidlllll :liundaţiei a fost in cea mai mare
parte demanteLat, iar Îll1 oolţul de sud-vest al complexului L 10 distrus
complet pÎlnă la n!ifVIeilruJ podelei de lut galben al s.ubsoluLui. De ase
memea, s-a putut conslbata omogenitatea zidăriei medieViaile, prooum şi
grosimea acestlei!a. Dim. a:ce:st punct de vedere zidurille fundaţiei, atin
gînd o gmsime de aproximativ 1, 70 m, prezintă o cleosebiltă importla!n ţă
sub rapor1illil arhiillec1Juirii Îallt'regii construcţii, deoarece astfel de fundaţii
masive, arvilnd grosimea llllr
lO ziduri de cetate medieV'ală, eraru necesare
a susţine La su.pralfa,ţă o struol:lură din pialtră la fel de masivă, drtllpă
toaJte probalbilităţille, ou parter şi etaj .
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Fig.

1.

-

Fig. 1.

Vaslui -

Curţile

Domneşti. Piloni

de piaJtră din secolul al XV-lea.

Vaslui - Les Cours Princieres. Rilons en pierrc du XVe siecle.

tn .contLnuare, a foot rtrnsată suprafaţa C III b (1Q X 6 m)
perutru a s:e dezveli şi ·latuna de sud-ESt a comp1eXIlll'lli L 1 0 (fig.
2/1-2), proredîndu-se Îll1 feliUJ! acest•a La dezveHrea şi cercetarea un e i
suprafeţe de 1 3 m X 10 m, repre-Ziellltâ nd, in momen.tuJI. de f;aţă, nUilllai
j umătatea de sud a comple xului medieN'all din vremea �ui ŞltefiCll!l ce1;
Mare.

Concomiterut S-'a 1lrasat şi nleOţiUIJl.ea C IV {30 an X 1 ,50 m), in care,
la · o adîncime intre 06,0 m şi O, 70 m, a foot găsirt; şi dezvetilt parţi,ail
un paMaj din pietre de riu de climensil\.liili mici. Aloest p awj, după cum
o doved�te poziţia sa stratigmfică, se g�te Îll1 legătură directă ou

oomplexui L 10.

Dealtfel, srt;ratigmfia lOOlllu
l i ooroetat, in linii1le sale gJe\Ilenafte, se
prezintă aproape la fel oa şi in sedtorul A. Astfel, sulb srt;MtiUl vegetal
aot'llfall se află un pavaj de tro1:Juar amenajat pe strtltmi. de nâsip, lrut
şi pămînt pu�Dtart. Apare apoi un. strat OOI11palCit de mo\Loz, amesrtecat
cu pietre şi cărămizi Sifărimate. Sub �a�CeSt Sltrat se găseşte o deipunel"e
de pămînt cenuşos, cru materiaile arhoo1ogke din SleCoJuJ ali XVII�ea.
Urmează diverse JenltiJe de mol'ltlar, prectUm şi un strat Slllb
l ţire de ar
sură, marcind n i•veil.lllil seoolll.llllll i al X VI -J.ea. Suib aceste dlepuneq,·i se gă
seşte un paV'aj oornpact din pietre de rîu, ameruajat ou deor5elbiltă g ri j ă
pe un Sltlrat de nis·i p, depus unirform pe solllul de pămînlt negru-coouşos,
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Vaslui - Curţile Domneşti. 1-2, resturi ale fundaţii lor şi piloni lor de

Fig. 2.

<�Jrcade din secolul al XV-lea

-

Vaslui - Les Cours Princieres. 1-2, restes des fondations

et d'es pilons des ardaldes du xve siecle.
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denumi,t coawen ţional hUiiTllUlS medilewl. De la nilveJnJJ. aJCestJui so� se
adîncesc flll!Ilidaţiil.� C'O'I1Stlrltleţiil1or de piatră di.!n sectorul A, şi, aŞ/a cum
s-a srbabiJi t prin cel'lootări.J.e a111terioo•re , 1lOICmai acest sol de pămîtnt n e

gru�ceruuşos Pepreziniă pei locul oeroobatt llli·velrull. de looui.I'Ie cliin. seool'lll
al XV-lea. Sub arest strnt ·se află srtTiatul de pămii111t brn.lal-roşoart;, in cu
prinsul căruia se găs esc resturi .de 1oou1re datînd din epoca orîmJduirii
C'Omunei p rimitiNe . 1n fine, 'l.llltit mul strat este aceLa de llllt ga1ben-veii."ZIUi,
reprezen.tind sollllll viu.
In s·ectorul A s-mt mai tmsa.t secţiJUnile A XX (10 m X 2 m),
o r ierubată rumd-sud, în vederea delimiJtării J.artJUrii de sud-�t a paiV'a
j UILui dezvelitt anterior in preajma oorn:PLeXJUi!JW L 9 şi A :XXI (10 m
x 2 m), orierr1:1:Jată vest-est, pentl'IU a sui:1Jlrln.de 1imi1la de nood a să
păiÎ!uriJor Îlnrtlrle:prinse in s.eotoruil dat Îl!l arui 1 958-1 959. A fteet apo�
deschisă suprafaţa A XXII a.-d (4 m X 4 m) in vederea i dentilftcării
resturiJo!I' :fiU!!1diaoţiei unllli zid de pi.latră, deSICOpea-it în oaseibellJe A iiX:
a-b în 1 976, zid a cărui orim.rtare em C��Proatpe pamlelă cu Latura nor.d

a oompleXllliliui L 9.
In fine, în imediata aprqpiere a ,0011l11Ple XJUll!Ui. L 9 aJU foot trasate
două secţiuni mai mici, A XXIII şi A XXIV, ceroetîndu-se nive<.lJull. de
locui re din seooliu!l. all XV-Jea., dovedilt a fi bogat în resrtmi de ceramică
de uz comun şi :fragmenil:.e de oohile de sobă, mai ades din wemea l.JU.i
vesti'că

Ştefan oeJ. Mane.

CeooetăriJLe efeotJuafte Îl!l sootoru� A aru dat 'la i'Veală foarte nume
roase firagmente oei'Iallllilce de uz casnic, nesmălLţuitbe, d·i.!n .pastă roşie
bine frăanînrta.tă, owacteristi.ce art:â.t primei jruanătăţi a seool.JU.liliu all XV-lea
(fig. 3/1-4) , cît şi oolei de a doua jumătăţi a ooedl.Ull!Ui respectirv (fig.
315-7). Seannifioatirv este fa,pt.Ull. că ceram.ioa. �ie de uz comun di n a
doua j umărtlate a secoLuLui al XV-dea descqperită La VasJui î.?i găseş.te
ania!Wgii, melrgfin.d pînă [la identi11aibe, în oemmiJOa similLalră pro'V'eln.ind
de la curţiLe domrueşti din prinJCipalle1e oraşe din Mo1davla din vremea

lui Ştefan ce[ Moare.

Deosebi:t de imporlialntă este descoperirea untui fimgmlellllt de cahlă
dhn. pastă roşie omogenă, arsă 1a r.oşu şi ou smail.ţ gaJ.iben �u. avînd
ca o rnament imag·ilnea sf. Gheocghe căllJalre, omonnld um. bal.anJtr (fig.
3/9). Fmgmetrutllll. de cahlă, descoperit pelllt:ru prima dart:ă in complexul
c:ur.ţii domneşti din vremea Wui Şrtle:fiCill'l. cel Mare de �a Vas.lJui, se înca
drează în grupa oahilelor avind oa o1'll1Jalien
il
t repreze:rullarea sf. Gheorghe.
Că1.ătreţnl!]. este redat oond'llcirui oalJUl de ila

frîul cu mÎI!la stÎJllgă, i.lar în mirul

dreaptă

stilngla la d.reaptJaJ şi ţin.irud

avînd o sUiliţă lru.ngă ou

oare

străptliilige capul şi gî1ll1Jl. um.ui bailiaur, afiliaJt siUb pi.ciooreie caJrui'lli .
Descoperirea 1a Vasilru.i a UIOO!I" cahle ou I".eeprezenrtarea si. Gheocghe
C'ompletooză în primu!l. rînd reperitlolrinJJ. motiJve<lor ornamentale de pe
oahlele date 1a iveadă prin săipătluriJl.e arheologice sist.em:atice din anii
vestigiilorr
1 976-1978, iar iJn al doilea rimd conlfiii'Illlă aparteii1100Jţă
respective la epoca l'llli Şlbeif.an cel Mare, deoarece areslt fel de cahle se
asociază cu oce�1ea oare ,redaJu stema deZ'Vo11laltă. a Moldovei, aşa cum
s-a dOCIUllln
le tat, de exempl.JU, la c:w:ilea donmească de la Bacău, datînd
din vremea gloriosuil.ui voievocf2.
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Fig. 3. - Vaslui - Curţile Domneşti. 1-7, fragmente ceramioe din secolul al
XV �lea ; 8-9, fragmente de cahle de sobă din a doua jumătate a secolului
al XV-'lea.

Fig. 3. - Vaslui - Les Cours Princieres. 1-7, fragmentes cei'amiques du
; 8-9, fragmentes des carreaux des poeles de la deuxieme moitie du
siecle.

siecle
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A naLogii le ou oahiLell'e descoperilte la BaJCăru constitui e, în c<.ldnul me
dievistiJcii noastre, elemente SIUjpnaBtructuroile de compa�raţie , meni1:e să
arunce o lumim.ă cit se poate de edilfioaltoa re astlJPI1a im;ti<tiUţiei oaMad.eriei
ca atare şi a oar,acterlliticiloc feudlal ismllll<iliU româlnJesc, ou impJ:ieaţii le
de rigoa·re pfi.vitnd st i'1\.IJCit1U ri.l e medieV'alle occidentale. Astfel, dese or i în
eronidle medievwLe din occ.idien:tru/1 Eruropei, s-a sub1i111itat f·aptrul că de
regul ăJatuind cînd au .aV'ut .]JOc aoţ1un.i războinice, imlterioarele palatelor
mari.Jor f eudail i emu dewl51tate şi di!struse sobede m�teşugit ornamenta te
ou cah le cu d iverse repre�oot.ări. De obicei, emu dislmlli>e cahlel.e cu
m,oomente geomet răce, veg.etaLo-filooaile , WOII11 0life şi chi'rur antropomode,
răm Îlnin d im;ă întregi nJUmai aoelea oare �nfă ţişau pe sf. Gheo�ghe, de 
oarece em considerat patiXl!Il al tutruror .cavtallellillorj.
Recent ele de;ICIO!pe r illi de .La Vasll!ui oferă pos1biLirt:Jaltea de a s.e con 
sidera că şi la ourte\Cl donmească a 1ui Ştef,an cel Mare, in cadr ul
deoonuliUi fasrt:\Uos al palatuJui voievodiail, Ull1d e SIObele clu cahle nesmăl
ţu:itte, dialr m a i ale..<;, ou cahle smălLţJUirte jucaru Ull1 rol de seamă, a exi!Sitat
şi imag i.Jnea patll.'0011t.ll1ui cav.aleriJ.or medievallli .
Săpărtur iwe arhoolog
l iA?e slistematiJCe din sootor1uJ C au permis şi dezve
l irea parţmlă a c"'OTlplexiUI1ui L 1 0 , il:eprezen.ti.nd, după toarte pmbabili
tă ţ i le, rrudnele palaM.Llw domnesc din vremea lui Ştefan cel M a re. ln
acest sens sint oon.dl!Udente oonstatăriilie prilviii1Jd tehnica de oonstnu ire a
zidăriei. A<>Jtfel, avind ca liiallit mortaJr pe bază de voar hidratUJlic, zidurile
de fundaţ i e prezintă o gun;ime aLSemănăltoalre unor ziduri de iJU cim tă
de cetate medierwl.!Lă. De asemene�a, prezintă impo!I1tan/ţă şi faptul că
ruinele de zveiLi<te aparţin .unei oonstl"ucţii mooiNe, cu Slt.IIOOo l, pa r•ter şi
p robabil etaj , dov.adă fiind pill0111 ii din pilaltră pentru Stusţinerea bolţilor
din căre mid ă ale subSI01u1ui clădirii (!fig . '1 şi fig. 21 1 -2). PiiLoni i indicii
şi împă.rţkea sUJbsollnJJlui in docuă tronsOia!ne. In aoel1aşi timp, pilonii ou
bdl ţi'le dim. călrămiidă SIUS•ţim.eaJU, 1a rindul lor, tavill1/UJl bo�tilt, tot d in
cărămidă, aJ. subsoJ<uJIU!i pe ambeJe tronSOOIe
Il. .
In aoeSJt fel, elernentede de arh itectrulră des.ooperite la Voo1ui î n
anrul. 1 978, nie> oferă posibin.itatea artesltării, Îlil perimetluil "CIUI'ţidor Dom
neşti", a unor construcţii ma.sd..ve din piatră, reprezentind , probabil, un
castel fontificart:. Astfel, aif inn�i a că pe lOOUJl respectiv s� inăllţat p aliatul
lui Ştefan cel Mare, este dovediltă de desooperli.rea llllla � mn.llltor fr'<llg 

moot.e de pietre ou mtUJLUiră goltică, eleg.:mt :proifiilată (fdg. 4/1-6), unele
l a chen1are dreprunghiiUilJare de la feres t re au bag h ete în
crucişate, precum şi UIIllele fragmente de călrămiiZi, arviald o latură smăl
ţu ită , foil.o.<>ite la deooffi rea e x�WOOrllllhu i pa1awLui domnesc. De asemenea,
'Wl fragmenlt de plJa.că parvimentalră (fig. 4/7), unicat in ceea oe pr i ve ş te
descope rirea in oaidnul. OU!'ţiJlor domneşti di111 Mol.ldova a un1ui: a<>tfel
de element sltrllciJulrall de iln terim , constituie, kJ. oodiUJl săiU , o d ovad ă
arheo1ogică importallltă sub mporrtn.rl .atritbui.rili comple XIUl!ui ca 'ata t"�e .

proveni�n.d de

In aooL�i timp,

se 1mp!Ufl atenţ1ei şi f:mgmentelle de oahiLe din
s.măflţu:i.te, avî111d ca decor tunruwri de castele mediev a l e
�fig. 318), ou ani3Jlogii în pa.latt.elle feiuldale dm Eurqpa Centrală. De ase
menea, se rema:r�că şi descqperirea ÎIIl coiffi/P1e x a unar obiecte de po
fi u n cerool de
d oabă s:pecifilee , datin d di111 seooll!u l al XV-lea, şi aJnllllfe

pastă

roşie,
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Fig. 4.

Vaslui - Curţile Domneştt 1-6, pietre profi laite în stil gotic ; 1, placă
pavimenl:airă fragmentară dlin ·a doua jumătate a secolului ari XV-lea.
-

en style gothique ;
7, plaque pavimentaire fragmentairc de la deuxieme moitie du xve siecle.

Fig. 4 . - Vaslui - Les Cours Princieres. 1-6, pierres profile

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

A. ANDRONIC, R. POPESCU

126

argint fiLigrana.t şi cu greii1JUJle (Ug. 5/1), prooum şi un kmţ, în Sltare
fragmentară, d in ftr de argint tors iooo.t , de o fimă execuţie (fig. 512).

1

2
F i g . 5. - Vaslui - Curţile Domneşti. 1-2, obiecte de argint din a doua jumătate

a secolului al XV-lea.

Fig.

5. - Vaslui - Les Cours Princieres.

moitie

du

1-2, objets en argent de la deuxieme

xve siecle.

În concluzie; se poate a,filrllla
l că pe loouil. ceroettat în CIUl'SIU!l c.am 
pamei de săipă1n.mi arheOJ.ogi,ce sistemart:i•oe din vara am1!lJui 1 978 se
delimitează .a.neal!ul complexiUILu.i medieval al OUII'!ţi i dDmnJeŞti din vremea
lui Ştef\11Il cel Mare, incltuzînd şi constlnucţia �i domnesc. Din
ac2'Sit punct de vedere es te oazruJl a reamÎ.InJti că vestigii ale paJ-.artlulrui
dom nesc al ves ti,truJl!ui vo.ievod aru fost desooperi•te ou totul întîmplărto·r
încă în anul 1 9 1 5. Astfel, V. Drăghicean.iU atrăg1ea atenţia specialiş.U1or
aSIUipra faptului că la V�l!ui "s-a găsit un deli!cat fmgunentt sculptural
decorat de pe gus1ruil gotic ca o f!l.oo.re de crin", ca re a fust consider.at,
atunci , ai..ărtruri de piSianila de la palatul domn esc al lru:i Şte:tan oel Mare
de la Hî rlălu "al doilea rest ouDJOSOut de 1a palatele mareLui Ştefan" 4 •
Dîn caruze obirotiiVe, ceorcetările din sectorul C s-aru li mitat numai
la dezvelirea parţiaJI.ă a compleXIUliui L 10, impunîndru-se ou necesitate
c o:ntiT.•uarea oerootări.Jl.o:r în vederea dezvelă•rii ÎIJ1;1Jregii construcţii, precum
şi a ccmservării şi restaJUlrării l'U:im.elor medileVIa!le.
Avî.ndu-s'E! în vedere Sltadirul a.VJansalt aii. lrucrăr.ilor de sistem attiz.a re
din oraŞUil Va.s1ui, credem că în faza ac1n.IIală a cercetălri.lor arheoLogice
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este necesar să se proceedzle ,

corwomiltent ou efealruaTea în oonrt:inuaT�e
a săpăltlurhlo,r arheologice sistem:altiloe, la crearea unei re:zJeti"Va:ţii arheo
logice de importalnţ,ă republJilcană , ou 11.1111.

circuit muzeistli.c Îll1. aer liber,
vaJ.orilficllnd� penrtrnJ �tii ou1tl/tmai na(Jibnall �WStigUll.e din
vremea glortiosuliui voilevod Ştefan oel M81I'e, care a :a .a!VIUt o impllitoare
illă

şi splendildă reş.ecliln·ţă domnească la V.as�llli.

NOTE
Coledtivul şantierului arheologdc Vaslui - Curţile Domneşti a fost alcă
tuit din Alexandru Andronic (responsabil), Rica Popescu (resp onsabil adjunct),
l onel Baum.an, Ruxandra Ma!X:im-Atadlba (membri).
1
1 Vezi raportul de săpături arheologice sistematice din anii 1976-1977
in volumul de faţă la p . 105---1 23.
2 I . Antonescu, Ca'rpica, II, 1969, p . 336-337, fig. 1 1 şi fig. 12.
J Ibidem, p . 338.
4 V. Drăghiceanu. BCMI, VIII, 1915, fasc. 30, P. 93-94, figura la p. 94 :
•

Hepertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul

lui

Ştefan

cel

Mare,

Bucureşti, 1958, p. 237, figura la p. 231 - vezd frontispiciu.

LES PRiiNCIPAUX IRF'.SULTA!TS DES RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES DE VASLUI - LES COURS
PRTNCIERES EN 1 97 8

Les fouilles archeologiques d e Vaslui, effectuees e n 1 978,
avec le but de recherchee les restes d'une massive construc
tion en pierre .et brique (L 1 O), ont abouti a ila 'decouverte
des importantes
IVestiges de la deuxieme moitie du XVe
siecle.
Concomitant on /G /Continuee les fouilles dans l e sector
A.
Les decouvertes a,rcheologiques,
representee par les
restes des murs et des pilons en pierre (fig. 1 et fig. 2),
des pierres profile en style gothyque (fig. 4/1 -6), des frag
mentes ceramiques (fig. 311-7), des carreaux des JPoeles
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(fig. 3/8-9), de plaque ,pavimentaire fragmentaire (fig. 417)
et aussi des objets en argent (fig. 5/1 -2), datant de la deu
xieme moitie du XVe siecle, iP'"OUVent que les Vestiges ; de
Vaslui appartienent a..ux complexes feodaux de la Cour Prin
ciere et 'flu palais ,princier d' Etienne le Grand.
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CAHLE DIN VREMEA LUI ŞTEFAN CEL MARE
CU REPREZENTARI DE CAVALERI MEDIEVALI
DESCOPERITE LA -CURTEA DOMNEASCA DIN VASLUI
RICA POPESCU

Ln urma săipături1or arheo1og�oe inltJooprtns.e La Oua,ţille Domneşti
VasLui rn camp.m�iiil1e dim. Wiii 1 976-1 977, priJnltne .alJte martJeriale deooebit
de impor1lanrte pentnu �rucaidrarea în epoca Ştefan oel Mame, remarcăm
c.ah1ele cu reprezentări de caVIaLeri meldiie\'lali; iJn m.:ri: muLte variante.
Din rot ego ri.a SIIJS-amintHă se disting în mod speci,al două tipuri de
cahle şi plăci di00altirve
01r
iJnedirte şi ali'liUme :
- Cah1Le şi ,ptlăioi demm!tirve au celtte de
di:ere, prezentill'1d două v.atni1anrt:Je.

cavaleri

ou flamu:ri

şi ban

- Cahlie ş i plăci deooratJi:ve ·r1eptrezerutîn.d

un alai domnesc.
Prima cahlă (fig. 1 /1) de formă dreptunghiulară (21/29 cm) are ca
personaj central un cavaler în armură (fig. l/2), cu capul în profil,
purtînd pe cap 'llin coif aJliutngit, tenmintalt ou o CTUJOe. OaVICllemlll, ţim.Îind
frîul ou :m'îna dreaptă, ia r stîiTllga sprijiJnlind-10 pe �ld, poartă o căma<i ă
de zaJle, peste care .are plart:Joşa ou llin CIOilrer 1a gît. Pe p!Jatoşă, cetntml,
este o cruce cu bnarţe egaLe (•ci'IUIOe greaJcă), platOOşa are ţepi care cOOit'itntuă
pînă la talie unde se o'OOervă rm bnu (hrnmruieră), de untde apoti :pome-.;c
pulpanele (taseite) peste .all'mfU.l'la de coapsă oare ooort:ilntu:ă pînă 1.a î:n,..
doitum gemtunchitulllli . PkiiOrul se spri!j ină in scară, piUI'Itînrl îtncălţăminte
cu vîrful asouţit, fiind fo:arie cl.air redatt pinltenJUl ou dtu'I"i.ţă ou clin.ci
ţepi lungi.

EchipamentUil oava11e!1lllltui înrfărţişat pe cahlă face pa�rt.e din oaroegoria
V•eştmintelor de război tuşoone folosilte IŞi de boierimea m.OJLdavene.ască
obligată a veni La cturlte în cătrnăiŞ:i � zadte ,Şi ai'lllJUli"i, îtn,tJocmad oa şi
c>a;\nalerii feuda li din occiderutul Europei, co:nidJulc md oe:tele Lor de răz
boinici, ,oore alcăttui•au şi foll"ţa lor rn!illiJtalră . De altfel, Îln xil1ogtna VIIJ.I'Ia din
Chronica Hungarorum d:iln anfllll. 1 488 OS'tiaşii llui Ş1Jef.an ool Mare apar
aooperiţi cu zaJe sau Îlllchişi ÎIIl ou�ase srtirăllmdtJoare şi g,reLel. Alooas.ta
este singure îmbrăloălnill1lt.e răztboitnioă ce l\llritformi:rearză oarecum aspectul
cavalerirnii ţări i compusă d.iJn <liiU'JliUIIii. Illle't illcă, cămaşă, jtamlbiie:ne şi
glugă de ztal.e , pe deasupra ctărulila se punea chi.vam de f.i1er. Lnsuşi
ŞtefCIIIIl cel Mare trebulie să fi 1lluJ)ba.it m 18/I1IT11llră g.rea dte ifrer impotriva

Cda. 5515 coala 9
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Ul1Jg11.1T'Ul, de weme ce cronica JruJi Ion Neculce ni-J. înfăţişează
cal'UJI. prăbuşit sub E!il in toilul băJtă'liei , UIOOÎ!n d apoi .pe caLul sootierul.ui
Purice, nQIJ'IW.i ou ajllll1lorul aces1ru.ila făOUJt moviJ.ă ·la picioamele dcxmruu lui
său. Căci astfel n-®1" fi putut sări in şa, de .greurtJartea Îimbrăcăanintei
metali:ce. Os1laişii liui Ştefan cel Mare apar .imbrtăiooţi in zaLe saJU cu pLăci
ori s olzi de oţel, şi ou chi:vere metal.iJoe pe cap .fără n\CIIml , aJVÎind diverse
forme. Aceste cămăşi de mle sînt oumpălrate .Ln 1:impul liui Ştefan ced
M.are de la BrctşOIV şi S:i!bilu. unde este tdmis 1a 7 iulile 1 502 oameni.
c11edi..nd.10ş i 0lllm era spătaru.l Trolbu.şa:ruu2• De altfel , Wn.tre1 1508-1 509
un coir! de tlaiblă de oţel şi o cămaşă de zade, oom andarte pell'lJtiriu voi.evo
dul ţă,rii preţuoiJalu. 30 de aspri şi ciniăooa pnă la 20 de kg.3•
Exi.sten� cert.eilo1r de caJVaJleri ou fLamuri e>te doVJediltă artirt de do
oum ente.l•e i.nttene
n dirn prima jruunărtlart:e a sec. �al. XV-J.ea cîrt şi de ilzvoacele
ex terne , fiilnd menţiOI!llate astfel de cete sau steagruri cru prilejul acte[.or
de pres1ta!re a jrumămmtruiliui de vasalilbate faţă de regili PoJOIIliei� .
In oeea ce pri1veşt.e S/tleagul ·donmesc din MoilldoiVIa în 'Vlffime1C11 ln.llil
Ştefam. .ce!l Mare raf1ăm di n cronica moldo....germa!lă
l , că eil. se deosebea
de celelalte sltea:gurd atle armatei moJdovetne . Astlfel ·Îlrl c'roilli.ică se men
ţionează că l.Ja 8 nJOilembrie 1 4 73 Ştefan voiewd IŞi-a aşemt "10iaiSite 1uii
in tabălră şi s.teaguU. sălu, ilin Muntenia., la 'Miilcov, pe pall1lea Luli., au 48
de steagwri ·şi <llll pornit 1 2 ce te. . . " spre a se lupta ou oaslbeia lllli Radu
oe:l. Frumoss. Deci in amară de s:teaguil doarun.esc exffi'taru şi ailite slteaguri,
pe cete de luptători şi autorul anonim alcronicii, fjind probabil un
oştean. face dilferenrţiere irutre steagJUil dOJllllneSc oob aar1e se gnupa!U
eetele ou steagurile lor şi steagua'iile oeteloll", niUIITl.lite panyretn, batndere,
bandiere sau banderii. Aceste denumiri aveau sensul de a desemna
o 'l..l1I1Ji tate '!"ăzboin:i;că care luptă SIU!b o singn.m-ă itnsignă. Ln. o.ocidetn:t rpur
tăto.rul de :filam11..1r1 ă trebui.Ja să atbă rOell. puţim. 20 de oounetni SIUb comanda
Sia.
In ,pliamJull. ati doi�ea se vede fliamuna de cavaleri (fig. 1 /4) de fo:rmă
trh.1!!1ghi�uiliară, avind ca omamerut două anu1ci cu bmţ;ele eg�le şi o ro
zetă �nrtre eLe. Flllamuna es'1le prinsă de o lanre lungă, cu vîdru.;l �cuţ it ,
sprijini.rtă de cîrlign.ill. Clllfurtasie .
In acela!Şi pJlaJ!l S€ICilllr1.dalr apare al dioliJLea eilettnJeln;t h�ailidic, un
alt steag de trupe şi anume o bandieră (fig. 1j5) de formă pătrată
prilnsă pe un suporrt ]JUtng ternninlalt ou o cruce in virrif. Bainldiera este
o.nn.ametntJaJtă ou patru stele in şase roze. 1n oocident o as.tlfel de baTI
der.oilă ena purtată de ceil cane rav:ea cel .puţim. 50 de oame111i sub co
maJild:a sa.
Tot in planul secundar apare un alt călăreţ (fig. 1 /3) îmbrăcat cu
o plaJtoşă, avind pe pile.Jjt iLa mii,jdoc o jCruoe, 1alr pe cap Uli1 coji cu
vi:rful ascuţit de tipul codlfumi.ll.o;r ooaildentaJle de la sf.i!rşitul seoolruiliu.i al
XV-lea, fării narz.all , ;aşa cum este repl'IOidus in xi.LograJVIllil'la din Cronica
Hungaf10II'Ium ditn 1 488 a Lui Thrurocz. Ln mina d:r!eaptă :poaă1l:ă fLamura
tJriunghiJuiLwră de caJVIaJle.r, omn.artă ·CIU o crrure,, şi pri111să de 'l.1iil supor;t d�rept
telii111 iii1Jat şi wcesta rffil o cl1l.l!Oe, ICllviln!d in pa!I"tea de jos in ,apnopiwe;a
miinii o mn.dieil..ă , ca o .oon.tra.gretJJtate. In mina sliiDgă ţ:iJn.e l\.l!!1 buzdrugan
fatetat (fig. 1 /6), de formă rombică cu o coadă scurtă din fier, de tip
lui Hroiot

c:u
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tr.aJn.silvănoon intrebuinJţlat 11111ai aWes m ]rupta călJare, oa�Sie�Ină�nălbolr celor
purtate de oşterui.i mollidJovenli di,n, sec. aii. XV-ilea T€!Pl'leZiellltlaJtle pe fere
cătura de angilnlt a rnclei Sf. l<Jialn rel Nou de 1a Sitroetava. tln laJC.'elaSită

epocă de dese războiaie armamentuJl ftolosit de oştirea româJnă se poate
e01111f.unoo au ,oe�l folosiit î111 occident. Buzldn.llg1atnede ifoO.OISiibe Îin. iliujprta că
Lane SÎ!nt făcute în to.tJailrt"Jalt
l
e din fier, a'VÎm!d oatpUil făault Îlil i ntreg,ime
uu feţe arcl..IÂitie şi lrUJngli saJU s.'tlrialte. Un. buzduga!Il laSemălnă:tt ou cel
de pe c.ahlia în discuţie apare pe pia.tm :tomibadă a lJu:i AJlJbu CLuce:nul
de la mÎlnrăslt:ilrea Vliell"'OŞ-i.
O taJltă amm ă i8/Lbă catre apare ;pe l(l(ooastă oahllă esille o sa!biie (fig.
1 p) au JKuma aurfbă, ro garda .clireajptă. A!slt!flell de IClm1e SIÎll1t/ de151e011i

pomenite în documentele vremii şi considerate ca importate de către
VJoievooii Mol.doJVei. AsrtiDel, în privilegillll dJalt negrustociilior diJn LioiV la
3 ilulie 1460 de Ştefoo .cel Maa-e se menţiOIIlleiaZă "sălbii[e .ungureşJti şi
pa!lo.ş.e"';. Penrt:nu ÎJnCt<l(dria:rea acesltjei sălbii de pe oahlLa :în disauţie in
tipologia acestor arme trebuie să menţionăm că acesta apare cu vîrful
uşor lăţitt . Acest tilp apaaie
in săbiilor de oaNiaiLeriie oare cuu garda deschi
să, hlllna lăţittă lia vîrn, 'llide
ilJ
prittneşbe 1.liil l1ill. doilea tăiş pe convexiune.
Aceste săbii de cavalerie alU gaa'ida deschisă şi talll foSt pull"';iate de călă
r·etii ammart:ei creşrt;me în dimrm 51pre VlaJrtllJC4 proounn şi ooa SIC'Ul(pt:ată pe
s.ancof�uil .lrui Iootau de Htumedoalro elin Oatedmlla de il.ra A!lJba Iulia'.
Aeeste săbii tetnafU adiuLse di.n T·ramsliJlNiall1Jia saJU Po11Kmli:a şi siÎnt IIliUiiileroase
cazurile cînd sînt date privilegii comerciale pentru a se
fixa vama
pentru ele. Alexandru cel Bun dă un astfel de privilegiu fixînd vama
pentru săbiile ungureşti şi paloşe8 • Spre sfîrşitul secolului al XV-lea
.spada cu lama lată uşor ascuţită la vîrf şi două tăişuri va fi înlocuită
au . sabia ou garda cu bnaţe in fQli'mă de Li1tetra S, mînerul aiJJualgi t şi oap
in formă de pară9•
•

UIIl alt eLementt de .pe cahlra Î!n ddsatl!ţie eslte eailllli. oavallel1Uilluă , bine
p1upocţtontalt, fi.ilrud. I'letdiaJt au :piciolnull drept ,ridi1cat oa. în mers de pamdă.
Oaipul ane păr lrualg, ila!r oood!a ,fii este împLeti·tă piÎU1ă Ila jrurm'iltlaJbe de
lliilJde a1p0i cade liberă. Pe crtU!pa cailru.Jlui esrt:te o reţea diln baJre si mple ,
Lar Şallla folosită tall1e oblinc îlll<ltll încovoilaJt in partea diln farţă. Pieptarul
aal-ului este bogalt împodobit CIU l["()Q;ete, :iar pe C'l1lllpă aJI'le ammiUII"ă. I�
partea diiil jos a aahlei se observă o g:ntl1Pdl'1e de anlimahe .dle d'ive;rse
dimetnsiluni, dilntre oare a:niiil1JallJuil. cel m�e ,posedă pe spaite ammură ase
mănăltoare ou ooa a oailJulJui . Estte iallteresanlt de metnJţiOIIl alt .faptul că în
occident se obişnuia ca la vîn.ătoaooa de m:ilSitire ţi CIÎim!ii să poollibe ar
10
u [ C'all"e � pe aahlă este aetl purtat pe
muri • Totrulşi ·a.rmamer1ru

cimpul de JJuptă n1cildeaum

penitnu o pregărti1re de vJnătJolaJne.

Apar şi doi şoimi, din care cel dăm faţa .cavalerulruî are aripile
desJăcrute, aaput1. oomeţ ri.dilaart:, QIPirindu-se dlin zbor pe o mmurn� cel
de al doiJ.ea de proporţii reduse ou ta:riJpile strÎII1.6e se aiflă pe o mmură
în spatele alaiului cavalerului. ln senestra se observă un pom cu şase
Cl'1etil•gi. ln vîor:tiuil. .pomuiliui este o cruoe. ln fell'Uil aJCeSibai, purtlem considera
că şi pe aoelaSită ,Ciah,lă este Îln!făţi:şat "!POIIllliU vieţii", motiiV de origină
pernarnă, (păttlruns in all"tJa bimntilniă şi de aid Î!n l.Jumoo oneştiiilă baLaanjcă
şi dl.IIIlăn00111ă . Lîngă pom este .rediartJă o SJtlela în şase coil.ţruri. llll parltea
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Curţile Domneşti. - Cahlă cu cete de cavaleri cu flamuri şi
Fig. 1 . Vaslui
bandJ.ere : 1, Reconstituirea întregului omame�nt ; 2, Cavaler în &rnUII'ă (detaliu) ;
3, Cavaler cu flarnu:ră şi buzdugan (de1iailiiu ) ; 4, Fl:arrnură de cavaler (detaliu' ;
5. Bandieră (deta.Hu) ; 6, Bu2ldlug·an

Fi-g.

(die1laliu) ;

7, Salllile (detaLiu)

1. Vaslui - Les Cours Princieres. Carreaux de poeles avec oortege des

chevalier et ban<iieres ; 1, reconstituon dle J'ornement ; 2, cQevl�er avec annure

(deta.il) ; 3, chevalier avec oriflmnme et massue (detail) ; 4, oriflamme de chevalier
(detail) ; 5, bandD.ere (detalil ) ; 6, rnassue (detali.l) ; 7, epee (detail).
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de joo a cahloei es1te îmlfă�işalt run al dOillea pom de ptrqp()ll"'ţii rn.ad m1c1
ou opt cJ:IBillgiUţe. In dextna, :în ,partoo de Slill3 a oahl.ei se l8lffi.ă o Sl1:ela şi
o 1umă {cmiul nJOU), OJI'tll/airuat
iJlleJl
in ilnrtelrlior cu o stea. lntregull moti v
ornaJITlJelnltall -=-1 aJoestei cah'Le estle îiilJC!aldinart ·imrtlr-run chenlalr dJreq)trulnghillll ar
reprezetrutirud 'un liUjer s11Il11Plfu Slthlielalt, deldmirt:Wnd ma1ngill1ea oaJhleli...
1n varilamrta a dOIUa a aJOeStrud �p de oahilă oiOO.erwăm oodareta unui
soare ou OIJ)t rarze, diSI}lUS dleialslufpna :tiliamull"ei aaMalletlilillJu :pe oare o
pOOJrtă peti'SIOITljlal lllll .prilrucipa.l.
După aame'.Le 1pe care le poantă, CUJm Slint burougaruull de lru.iPtă şi
sabila, baJrudrlJe;rede oare se a00111diaiu şi .se purtaiu nlllmali pe cimpull eLe Luptă,
putem oonsidetna C'ă motiiV'Ul ornamerutlad. ICld. �tor Claihle r�zillltă un
a'l.ali de caVJaderi, pr;egărtllinldiu-se de l!uptă. lZ'VIOareLe scnise 111e o.:feTă eJe
mente oare să raoredilteze ideea a!V'ansartlă. To1ruişi estte perutru prima d ată
drud O&�ii mo�diO'verui g1ata de a porni la bătilliie , sint îlnrfărţi;şaţi pe oe
t'amiCia deaoii'IatLvă medieiV!allă din Mo!Ldo•wh PiiCitlulr'a mumllă dli111 băsericile
lui Şrt:.efanJ cel Mare 111e înlfăJţişearză in. chi p :neaHSit oetaşi îmbrăoaţi în
z>a:Le şi ,P'llll11:JÎinid ooăifllllli de oole .maO: dli!Vertie ,tiipUJri, .ascuţite Slal\.1 rotunde,
fără nooaJ. Alrmum oehă a păltrum; î111 OŞ!tiooa motldovelnească, încă din
v.remea lllld Alexa111idru oei B111!1. avî111Jd Îll1 vedere f<�q>1rull că ei a permis
adăJpostiirea hlllsi,ţiilloll" Îll1 OnatŞtele ddn Moilldo!VIa1 1• ln�i Ştlefa111 ool Mare
va aşeza tunurile sale pe care grele de luptă, legate între ele
cu l<mţu.ri după modewl oştirii hitu;ite1�. Organliizall'lea anrniCllbed motLdovene
ou steaglllill" , ooiilldluse de hort:.rrogi şi căpii1lalnd este pomea1li.ltlă şi de Grigore
Ureche, atUJruci cî1!11d vollibeşte de OIŞibilrea �ud Şltef'a�n. aed; Man� '3• &tfe1
de eălpitJan.i Sla:u hotmog.i uneori er.a!U chemaţi spre "re.roe1Jare" sau "călu
tame " . Aşa oum se aroesltă d!Oicn.ume111il:Jar perutru wemea. llll'i MÎIIlc'ea, cel
Bătrîn în Ţara Fălgătnaşu:lrui şi OUJm am .putea pne'8ll�Jlie
lln că se îil1ltîmplă
şi în MoJidOVIa, IUII1die e·vendmenrtruJ. rtes!Pectiv �tă ooniCl� p1alsltică
în scena înfă:ţi.şată pe oahl1eie de lia VaSI.Illi , proY'eni111d de la Ou.rrtea
Domnească în Vll.leillOO lruli Ştefan oe[ Mrure.
Cea de a doUJa cahilă (lflilg. 21/ 1) din. care se păstrea2lă tred Sife.r1mri
este La fel, bogat 011'1Ilenlt:Jar
lal111
tă şi p;nezi111rt"Jă eLe�.te dieooehd1 de impor
tante atît penltru til(lOLogTha ammeLotr cit şi penltlru Slemnliflioaţia SIC€!Ilei ca
artra,I"e. Subliniem că şi acetaStă oaih1lă repre.zrimltă clieoooaartă
and
U111 1Ul11 ioat.
Pe,monajlllll pnimdpal masoulli:n (fig. 2/2), IUll1 caVJa!Ler, C101111e
11P t in.zăuat,
po,an-tă pe cap ooroona oavad:e["ilOT ou sltealg, fiOii'IITllaJtă dli.nltr-IUITl simglllB.· cerc
împodobit , peste ca/T'e are W1 ooi[ ascuţit, ornJame,rutat rt:elrmmat Cill un
bumb ou o Sltea. ArmUII'Ia are gll"umăjer, aJdd.că oudTia">ă f01nmată dim piep
tar şi Sl}lăltlari, care are vîrlllliri l1W1gi şi asowţite. Cuiii'Iasa are cîmligluJ de
lance pe partea dreaptă a pitep1rului de eaTe se sprtijilnă o fLamură de
eaval,er (fiig . 2j3) fixată pe o llanre foo'lite arouţiltă, prevăzJLut oo o r:on
deolă mai î111groşart!ă, aâ:lată lilrugă ITliÎII1.er pell1ltlml a ooa:lirz.a o oOIIlmg
lt
:reutate.
Flamurn are oa insemne diOUiă onulC'i �părţict:e prinrtJr-o stea ou cln.ci
coJ ţuri.. OUJiiT'asa este tetrtrnilruată CIU un brtîlu ."brocon.ieră" 14•
Un alt personaj masculin aflat în dextra este pedestru (fig. 2/4)
şi pare a Sltlr'ă·j ui drlumull pe oare-J. .paroutrgre căllă.reţrull . Co«'puul , bPaţele
şi poziţia picioarelor pedesrtma�uiliui Sllle
lg rează ideea că el se glăseşte în
marş. Pedestraşui are un alt tilp de îmbrăcămilnlte decit peii'S0111Jaljllll prin-
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cirpa !. Aartea de SIUS din umeri in tailiile, pare să fie ma!i îngroşată şi se-a
mană ou descrierea făroultă t1a milj1Locu!J. seoolru.lrui al XVI-lea hainelor de
1n, cuSIUite ou iţe dese şi 1umplll.llbe ou bumbac ÎIIl paa1tetaJ umarilllor pînă
la coate şi pe o�re Slalbila llllU le purt1ea. .pătbrn.mde15• Acest veşmîlll.rt âmrtJid.:nlrt
in o cci cl.enlt este la oniJgdlnă imibrălc.ait IÎil1l1li"e cămaşa de in şi oea de mle.
DooUillliJrea sa este de "gjpon" .putînd fi i:miblălnit, vlăltru!ilt SCIIU �iJt cu
călţi de cÎIIlp
le ă, oăpătili1d in aoesrt 'IJJ1tian caz denll.l!llli!I1ea.
l
de "gambioon".
Uneori esrt:e 01.16Utt in părtlr.albe, rombwi saJU dungti, oa sallrtlea.etle . .Aicest veş
mdnrt: se pUli'1ta ÎIIl MoldOVla în sec. aJ. XVI-dea şi a fust ,dJesttmis de Ve
rancsb după oum ru:nmează\ " . . .dar în. :L01e de plaltlOişă îmb:năoa dfuecare,
haina de in, 1.llll1jJllutJe CtU bumbaic, in groslime de 3-4 cregebe. maJi ales
in partea de La umeri şi pÎină la ooate, p;re<rum se poate Vledela pe ţesă
turiLe cele v.echi şi ou cusătură de iţe dese, tot in disrbaruţă de run deget
şi jllrlnătarte . " m. La brilu ·poao:1tă br.aconJiJema, dfl.ljpă C'IB!'Ie Uli'1llletaZă. aml11fliDa
dJe coapse -care este ghilnrtruirt:.ă şi tle:nmliinartă La pall'lbela �· jos eu dioruă
vil"fwi aoouţilte. In pilcioore are incă!l1Jănn1n!le
l au vîdlllri aoouţirtle de tip
polonez. Ae oap a:ne un .ooilf silmplnJ.. î.n mlî'Illa :di:neaptă are o hahebardă
(fig. 2/5) oare are o se oUJre ou tă'illl.Ş drept (sp:ne d.eo.seb1:ne de haiLeba:ndele
ou tăiJuş;uJ ou.rb) şi un ciruig lllllng şi aS�CU�ţit şi i'l11Cil!in1alt
J
pen1mu a agăţa
şi drohori advrerr-swrul. La l ooull. de împreunare ou :IlllÎirua are o apălrăflloare
i.n fo rmă dneaptă.
O wl tă a:nmă oopre:rerui:Jartlă. pe cahJLă este o bcmdă. SlaJU balrdină. (fig.
2 '6), ewre face p<m1le din g.Iil.lpa topoal'lelol· de !ruptă ou atrme Zldrobli.toare
prin t<He't'e. Ea at'e fierul mJai allruJng1irt; la pantlea. Slllpe
l riloatră, i.alr tăiuşul
rotunj.it, ca Ia haJI1da lăruoeriilor datn .ammaJta lJuli I� de Hunedoare.
In ace,La�i pLan, aJăWri de pemooojrull prtnc1pa.l apare un personaj
femind:n, ou o 0011001nă pe cacp. lmbrăoămintea es<te dJe lt.ip ooaidental,
avînd o oenrt:Iură srub bust, de •unJde wpoi pomle6/C fadidturile rochiei,. Co
rowna de pe O<l!p :rure dollllă vilrfuri, a!JtJa1igjtte La extremităţile urulâ rere
înălţat. Semnlifilcartirv este faptul că ,pe această cahLă se dbservă ou cla
rittate a:t·murn ou �epi lrungi peil1lt:ru CCilP a oalrul1ui. HlarnoaJşamentruJ. este
format dintr-o şa cu oblincul in faţă pusă peste apărătorile mon
tate pe cunelele care se întoollaire formilild o reţea de pătrate, ru1ru.ite,
care să continuă peste crupa calului. Personajele umane mai sus descri
se sint încadrate de păsări, dintre care remarcăm in senestra nn vultur
biOOfaJ, ou ariipile desfăJaurte. Aoeasltă pasăre :ne.prezinrt:.ă .puroerea supremă,
fiind un mot!iJv omament.:d de rtlrlad!ilţie bi21antilnă 1 7, .ate511laJt inJCă dlin se
c o lu l al XIV -lea in Ţara Românească şi intilnit pentru prima dată pe
oeTamlca decoraltiivă din Mo,ldON'a din sreco!JUJ. ai XV-lea la Vaslui şi
Sueearva 18•
.

.

Mai a!p<llr şi al<te păsări, um VIUiltur cu a;nipile desfăoute şi in pa:ntea
de mij loc a cahlei in senestra, cu picioarele foarte lungi, terminate cu
ghe<ane ascruţiJtre purtind in di.oc un :iool rortJUtnld, oaJre reprezinltă UJn
elemenlt he:naldk de pe SJbema c01l"V1i.neşti!Lor.
Un alt element important pe care-I găsim redat pe această cahlă este
flamura de cavaler (fig . 2/3) reprezentată la aceeaşi înălţime cu bandieră.
Fl amura esrte părtra,tă şi a.t.,e franjuri pe .tnei laltur·i , fiim.d onruamentată cu
pătrate in nehef, redin.d după toalte probabi�11tăţi[e cren.ele de oota1te.
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Fig. 2. Vaslui - Curţile Domneşt i : 1, Cahlă cu a l ai domnesc ; 2, Cavaler în armură
cu fla m ură de cavaler (detaliu) ; 3, Bandieră (detaliu) ; 4, Pedestru cu halebardă
(detaliu) ; 5, Ha lcbardă (detaliu) ; 6, Bardă (detal iu).

F i g.

2.

\'aslui

-

Les

Cours

Princieres :

1,

car1reaux

de

poeles

avec

cortege

pnc1er ; 2, chevalier en armure et avec orifl amme de chevalier (detail) ; 3, ban
�•ierc (d-tail' ; 4, pedestre avec hallebarde (detail) ; 5, hallebarde (detai l) ; 6, heche
.
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De asemenea, in m'ijiLooul. aahlei, � OOloc cloulă personaJe prin
Ciipale, swb .ba!nrlietră şi S'UJb �llamu:ra de caJVlaJler se alflă doi pomi CIU oren gi
bogate şi rădălcil11li, slirnlboHJzinld druipă rtloate prolbabillli:tă{ilie "porrllUll vieţii".
Ln această cahlă aprur d'Oillâ peii"SjSOlla e ÎIIlcof10111,1<1tie care parcurg un
drum străjiUiilt de �i pedeştri ÎIIlÎlamlialţ . Pel"SSIOljlaa iUll lTllClOOtl!li!n purtător
de flamură mkă

IUill caJVa le r importanJt dfun ierarhi•a tfeudad.ă. Personaj ul
feminiiil, o doamnă SlafU donmirţlă dJwpă COti"IOOina pe oare o .poa'l'1t:ă pe cap
este con.d'llSă spre un 1oc aiile
l\lm
CIU 1lat fastrull şi grija ouwnită. A vînd.
în ve.dere �i prezenţa ViUJlltrulr!Ulllli bioelfad ca ş.i pasărea CIU ÎIIletlll11 în ci oc

,

diln stema C'OirVtÎIIleşti ltxr, purtem presiUipllJI1e că SIOelllla respect·ivă
ne înfăţişează ÎIIl chip readiist o persoană de mng îrualt oo.ntdlusă spre un
Loc a!I11Uife
fi .
Ce:Le dOflllă oah:Le dJe care ne-.aan OOUip<llt, Îlllled ite, siÎIIllt UpSiilte de ana
logii, dw-, pot fi datate în licii marii ÎIIl seooilruil. aJ XV-.lea şi asta doa r
prin înoodmrea anmaarn
re JtruJL'lli ÎIIl a.oeas1lă etpoiCă.
Cawlerii îruz.ălll.alţi , care � pe cele două cahle repneziiilltă ca!V'a
leria ţăllii . In aruul 1422 aavaLeria moldovenească s-a aooperi<t de g lorie
sub :mdurile cei!Jăţii Mart1erniburg " ...OO!vă!lfuld asupra CII1UIC'Laiţilor... îi iau
prizoniel"i, şi pe oedJiadţi îi pun pe rugă. . . şi apoli s�au inltolffi în tlabă ra
oastei regale, Î.ll!viDgărtlOIIi phllni de prăzii. . . " 19• Şi la Glri.inwaW aJU parti
c'!i:pat caJVailie ri i mo1doverui oo tooJte că ditn g��:aVJull"'ile de epocă lilpseşte
fLamum Moldovei pusă in vinf de su.tilţă . OronliJaai'IU.l. Joo Dln.Igioo z po
mooeşte de oştenii mo1c:Loverrui bălt:îndu-se la Buda în ÎIIltreceni de tumiJ.
alături de f,Loarea cav.a1erimii etUoopeiile . Aoa+pell'li ţi CIU z.ale SlaU cu ou i�rase
străludrt;oor�e şi gme�e. OSit�i i �ui Ştefran ool MICill1e în 1 467 la BIC!iia s-au
dif;tiln� în l'lliptă . De bUlilă seraană că o bună parrt:e a aresrtmi al1Il1J31lle
l nt
cu care era Îlll.ZieSbrotă ClaJVlCil1eria mo.lidioVJEmi€1aSdă a luli Ş.tetfam cel Mare
pmv·enea din ateiLiereJe �Jo1r făJum,rî. şi "săbli!eri" de la Suceava.
CahlleJ.e deSOOO!per;te
rti
La Vasdturi. � o SIÎiruaţie de fapt, un ruepu
vă7Jlllt de meştelffil!l oi!Jar proibalhid ÎIIl p1ri1Il11Llll ooid în vesJtlita băJtă.Lie de
rue lilpsdrbă

.

·

la PoduJ lnaJtt.

CahiJeJe au fost dieoooperi.te ÎIIlir un
...

OOII11iPlex

îil'lJCh�. o gmotapă de

mari dimellllS ÎI\J.IIli din oare s-au SICI06 nflLITl!enoo.se mCbtetr1i.aJ.e diln sec . XV
XVI, dalbaJrea fiind asiguTialtă de dieoooperirea UIIlei monJ€1de ung11.1reş.ti de

al'gănt de La Vladislav aJ

II -JJea.
l1Il încheiere, putem .aifiÎirlma că cahileile descopooilte Ja Vasilluli , datînd
din sec. al XV�lea ÎIIlges
ltii'Ie
c talbJouil Vlieţii fi€IUJCiale din MdLdioiVa, făcînd
dovada strîAAe-1oc !liegătrumi CIU cilvililzlaţi a eumpeta�nlă ocddentbadă.

NOTE
1

AI.

Alexianu,

2_ Ibidem, p. 127.
l. Ibidem, p. 132.

Mode

şi

veşminte

din

trecut,

Bucureşti, 1971, p. 67.
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CARREAUX DES P0:8LES DE L':8POQUE D'ETIENNE
LE GRAND AVEC REPR:8SENTATIONS DES CHEVALIERS
MEDI:8V AUX D:8COUVERTES A LA COUR PRINCIE:R
DE VASLUI
Resume

A l'occCJ.Yion des fouiles archeologique effectues en 1 9761 9 7 7, sur la place ,nommee ·"Les Cours iPrincieres" ont ete
mis au jour une grande quantite du ceramique ornementalle.
Pour la premiere fois ont ete decouverts plusieurs types
des OOfl"reaux des poeles, qui reproduisent les scenes cheva
leresques.
L'importance .de ces carreaux des poeles est que nous
avons l'occasion du voire represente pour la premiere fois
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l'armament utilise 'pair Z'armee de Za MoZdavie a.ux xve
siecle.
Sur la bas d'analogies ifaitent avec les armes qui e
xistent dans notre musees, ont peut concZusioner que Z'arme
ment de ces carreaux des poeles est aussi comme Z'arme 
ment transylvain et polonaise. Ceuci montre Zes tres serres
Uens commerciales avec les centres du cette zone et bien sure,
que maitre potier a eu Z'occasion de voir Zes alZies de grands
vioevod, Etienne Ze Grande, dans Za lutte de Vaslui.
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DIN NOU DESPRE IURG CORIATOVICT
ŞI IUGA VODĂ
CONSTANTIN CIHODAR U

Cine urmăreşte lucrările cele mai vechi şi mai noi relative la modul

oum s-;a ibr1ansrnis dornnilia Îlil Moldolva în a dtolllla jlllftarte
fiă
a secolului
al XIV-dea şi la JJuptele poiLiJtiJae oare m1 frămîrutlaJt .aceasta ţară în vremea
arătată, poart:.e rlămirue ou imp:eslia că OOI'ICE!Itlăltorii &.'e5ltnli dolrnerui!u al
t rooutuhril ţării aru. ajlll!I1S Îlil Hlll!ii g:ememle 1Ia llllll OOl'lSie!IlB ool puţin în:
priv1nţa urrei PI'IesUIPUSie domn.ii a prÎlilJţll.llllUi liltvan Jlllrg Sl3lU Iooe Ooria
tovici Îll1. ţana d..iml1me Nistru şi 0allpllţi. Iată că în uilitilllllll ilimp s-au pro
dus discrepa111�1 e ou ,priÎJVime ba acest Slllbi
l
iect şi fan.tolrnia cntelaiZIUlui aminti t
a moeput diÎin lWll să f!Î!e pmliedtaltă de o N!Visttă die ·pa;/te � pe
s.cena ilSitorilogrffililei rorn�ti 1• în pagini� ooef:li1:ruli1 pe.riJoldic s-ialtl Jruat
din I1JOU în disooţi.e datele cuprinse in cronlilc.iJle medlievaiLe �
precum şi oonţiJnrurtrull fa!imooul'Uli
l
dOOI.lliltl.€tl1l cllin 3 .iJuJruie 1374, pu1blicaf1:
im· 1 8 6 O de B. P. Hlaşdetu2 ,şi doo.Lar1alt fial1s de ooa mlai mare paii1te dhn
istoricii !!1IOŞti1i.
Thte adevălnart; că în pri!mele decetnii după publioalrea lllli, uniii dintre
ei 1-.aJU admis ş i l-1aJU 11\Jia/t în ooniSăJcllemţi.e oa aru.rtlenrtliic fălră să Î:!:1!00floe ,
cîtuşi de puţin, să-i stalb.illietască proVIelllietn'tJa ooctă3• Ahia din pnimii ani
ai acestui ooool Îln rtÎinicliurUJLe OOI1Celtăltm1illor istoriei nOOLSitire au în!Ceput
�ă se prociJucă :Îa'llclioi.cli OO!Uipna condi1ii.JJOtr în oare s� desooperilt actu l
în cauză şi asupm ăonţiruultUJlilliÎ. sălu. Rezi\JJLtartluil. a.ces1Jor OOl'lootăd a fost
elimi!!11a11ea .IJui dim. riilldul cwte1or arurtlenlti oe şi �ooa lui Iu.rg Coo.'ila
tovid clii.n Hstla. domnlil1or mJO'Ldovelllli 4 • Ln prerentt, ÎIIl alfară de Al. BoiLdur
1111memd rn1 se mai înidmeşte de fail.siltatea aobuiln.Li de �5 , mai alLes după

nimeni nu se mai îndoieşte de falsitatea actului în cauză5, mai ales după
oulegerile de dooumenJte molJdovenleŞti pubHaart:.e clrujpă M. Costăchesou,
doclllimentul in caru.ză eSte înscris pninltlre doaumetrubele f,ailse7• Corwlmgerea
is.tori.ciLor 1n a ceastă priVIÎ!n.ţă este altlît de fermă, î:rudîrt; ea ruu va putea
fi clăltmtă decit prim. puibliloaooa 001îg1ilnJallJullrud Slatll pnimrtlr-o prezentare
maJLă a oou:relor oone au dus la clds!pari ţia �ui8•

tn ar.g:l.hinlen'baooa sa, destinată să dooumemlteze exiistelnJţ,a clioll11lrlilei Lui

Jurg Corialtovid în Moldov:a, All. Boldur pomeşte de la preZJenltlarea îm-
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prejl!lrăll"iJm Îl11 oare ac-eastă ţam a ajrulns veama. ru l.Jiltrulanda în ulnma
i'zgoruitrii tăltlaJriJJ.or diln Ploiddlila după străilJucirt:oaJreta vi.c1Jorie obţilnlu1ă de
111lai'lelle aneaz liltv.an Olge<nd (.Ailigirdias) l:a Simlie VIOidy (1 362). Oiiensiva
declanşată de acesta în alianţă cu moldovenii a fost determinată d e
necesitatea deschiderii spre sud a drumurilor comerciale din Podolia şi
Moldo·va a căror aJClOeS S!Jl:ne }lO'I'tllll'ile Mării Negre ema împiecli'aaltă de
tătari. Continuînd expam;iunea lor spre sud, moldovenii îşi fixaseră a
tenţia lo.r ClSilJIPI1a Cetăţii Albe, deţimru.tă îmtoă de tălta!ri.. Pentnu eliilbenarea
ei, boierii rnoklov,end aJVeaiU nevoile de un prin1ţ LiroviCIIIl ca domn şi, din
această caiUză, la moortea lJUă Laţou Vddă, î.n 1 363, au nidiiCialt Îl11 soCliUIIl u l
domrllesc pe onea21ul liUJrg Oor.itClrtlovilci pe oane l-4a!U căs.ărtori.Jt cu Aruas1Ja
sia, fiica dommuiliui die:funJct. Eli OO!lSidel'ICIIU o asBI1'ljell1rea î.ntmel})r.iJmdere
foarte necesară, căci cu propriile lor forţe nu puteau să elibere ţărm ul
mării9•
Autorul are cunoştinţă totuşi, că dinastia lui Bogdan mai număra
în Moldova destui membri. Pentru a-i împăca, noul domn şi-a făcut
din UIIlJU l dinltre ei , Petru 1, ;uuu asociJCllt La domn,ie ou rreşedilnlţ,a l,a Su
ceaJVa, în timp oe el guv;enna diJn Bwlad 10•
IIIl legărt:rulră cu ooliCllţHle dimi1Jre ei aei doli domni se fa.c uneori pre
supuneri oare JlJU alU l1a bază nd1oi, UIIl izvor. In aoeastă pri'Vli::nrtă es·te
faatrte g;r�ă afdmma!ţi a că în 1 379, domruu:l 8JS1ooilc3!1: Pretnu ar f'i otrăvit
pe nOIUil domn im vilt'Cllt de peslte hdtane 11• Al.a1Siea:ză dUipă aoesrt; eveniment,
cî:nd regeLe polon, Cazimir a!l III-<1ea, îniCă dilll 1 370 I1IU mai ere în vi1aţă,
expediţiiCl o�ieJată de el pe.ntnu a ajollita pe Şlte.fan împotriwl :Lud Petru,
temni1nată ou îrufl!"îngerea din (.'l()l(i['i'i Alondiili 1�. In eX)plllnterea a'Uitor u�u i
mai înrt:IÎ'lndm şi aWte aftinma,ţii i!lltemesan1�e ClUU11 ar fi aooea că pe atunci
MoldoVIa şi P odalila forr'lan.I
l'n
"V,atlJaichila Mare", în timp oe regÎil.IIIle a care
se întindea di1noolo de apa Moldoved ÎiffiPOOUnă cu Ţ.�wa ŞipinjţiJLor şi
PoddLia ar fi purttJart: ·I1!l1lll'1Wl e c:fu "V1all•achd1a: Milcă ". Una dilll eLe ar f'i•
fios1 co111c:liu.<>ă de l'Uii1g Korilafttovi 10i, ilalr ooal�tă de PebrllJ I ca va<>oa;l al
ce1ui di1ntîi 13• Ma.m1a 1u:i Peltll"U, Mal'g1ambe de Si:net, ar fi fost o oar,ecare
"Doamn1ă" (Dame) di1n P()IC'uţia (V�hia Miii1101rr4 •

P,entnu a doVIeldi prezenţa liltv,anid.or pe limgă GertJalt:Jea. .Alliă, aduce
în discuţie numele satului Corjeva (Corieva) de pe partea dreaptă a Nistru
lui, stăip�ni� de on.ea.Z�UJ. liirtMam 0Lgerd15 • Saltul Oorcilorvla, de&oopetrilt de an.Itol!'
pe o han'ltă din seooLuil a!l XVII -lliaa ou fol1l11JellJe pe oare l:e-lar ti liUta\t
acest nume mai tîrziu î n pronunţarea rusească şi anume Corzeva (Cor
geva) şi Corjeva (Corzeva), de lîngă limanul Nistrului, nu are nici
o legărtrură ou niUIIl1le e Cll1Jej1J.IJor IJiltMa.nd. SlartruJl stăpîmt de Olgerd, pe
parrtea dreaiptlă a Nisbm.lll.IUii trebuie să fie eăiutat cu mult man spre nvrd,
în regJIUin;ea în care ·CliOest f1um.I1J străbiClte Podolia Î11kl.ÎIIlltle de a Clltiiilge
ho•tamele Moldovei.
T.rebuie să se reţină apoi că în 1 374, md]dovenii I1IU emu stăJpÎini
ta Cetarbea AILbă. Aceaslta, oo şi Chillia şi lJÎI<l<:JStomo eran1 OI'IaŞe ge il!Ov eze
depetnJdenrt:e de 1ăt:iari, oare le lJăsiaru. o .lialngă aurtJoniOllli.e . Dlilll acl.ele re
feritoone La ChiHa, I1IU sre poortJe oansltalt:ia că areştia se � în tre
burile :Lor 13• Dmtr-um. aiCt pă.sltlr1<it ÎIIl registrele ma�SS�a!I'Iilei din Oalf!fiCl ou
data de 2 ma� 1 3 86, î.n timpu[ răzibotiJuiliud dd1111tne genovezi şi tătari pentru
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Solhat, se poaitle OOillSitalta că Gemartleta All:bă (Maturooasbro) Î1111că nlll �l'lftTase
sub Sltăipîn.iooa Mdl.dovci. So1Ji1a tn:mmisă .artnmJci de g.earovezii dial OafJia
in Ma�dova, .pmbaibill UJI'!lllăiOOa � domnil1or dm aoeas'tlă ţlairă în
cond'lictul amă.ta/t şi JlUIIlet'IE.'I
l
a OII1aŞelr
lio Chili!a, Lirostomo şi Cetatea AJ.bă
sub protecţia lor 14• Ca ummare a aoesrtoc ,wartJaftirve, domn1ii d1n Moldova
şi Ţana Românească, 3IU irzgomilt pe tlătari.i din srtJepeiLe s1trulate î.ntJre Ni1<itru

şi Prut, deasupra gurilor Dunării în cursul anului 1387. Partea dinspre
Cetatea AJLibă a foot OffiliP3ltiă de ITllO'kllolvenâ ilar oeta diu:t-l�Pr.e <liJlUS cu
Chi!lia a r.e\Tiel:1ilt ooLor din Ţam Românească. FiaaJtru11 a�oesta se refl�ctă
în titLUirilJe plllntartle de domnii celor două ţăd. Este dnept că documentele
lui MiTOOa oei Băltuin ou tirtlruil de SltăpÎin aJl POOuiniaJVe<i şi al pă!r:ţilor
tătăneşti, si nt ned131tiaJte , dJalr eJ.e nu au foot oonsideu""larte anlterioare da.tei

de mad Sill> . În MaUdoVla, pne'ZleTli�Cii stăipîlnirii mdlidoVle'I11eiŞ1D. ;pe maLu�
Mării Neg1,e este arâ1Jaitlă in uriiOUil lJu:i R.Qmoo voievod dJiJn 30 martie
1 392. Bl îşi 51pum1e aooLo ,ţ;�I:JăpiÎindltor al Ţălrii Moldovei de la mllll1J1Je ,pî nă
Ia maJr;e" 15 • Nu este de crerut că aooas,tă ÎIIlltimJdene spre sud a stăpîndrii
moldO'Veilleşti s�a p!I'Iodlus î111 oetle dcruă "Ltmi de domnlie ale l1ui Rronan,
<:mtedloon--e dialbei aobulill oiltlat. Ba a 3JVIUJt loc în uLtimii anii de domnille ai
lui Petmu I, înslă acteile care să amalbe aoest !Juc.nu LirpSiesC. Odiată ou iz
gon,ia·ea tăltari.l01r, omşe1e genQIVle:z;e de ·La gum NistbmlJlui şi a D1.lll1lălri i a1u
intrat SIUb stăipî'l11i1I1ea Ţă1rii Ramâ!nle'Şrti şi Md�dovei, dar aLe s-m1 buloumt
de o l·argă aJutoniomie .timp de ciit€<1Vla deaenii. Pe lia 1403. oon�'illl�i1
l
ş�
masa1ri goeniOIVezi S€1 ma.li mtLruwu l1a ChiJLuam.
l\fuli exJi.SitJă deiSiglulr, mulLte aUte pmll1eme demne de LUiat Îll1 00111Siide 
I�ati:e În Lucnamea arnilnJtirtă. La um loc OU aJLttcle pe OaJre rLe ridi,oă O pătJnun

zătoare şi cu totul lipsită de grabă a izvoarelor, intră în sarcina istoricilor
de a le l'ezol va . Ne VIOll1 miăil"gi1nd deoctaandJaJtă să n1e înidlreptăm oeroe
tal'ea 51pre cele rlegate de domnia l.tuă. 1Jt.m,g Corli3Jbovidl în Mo1dorva şi să
s.ta.b�Lim defirurtiv daJCă ea � exiiStcrt SalU IliU, preouim şi spre ooea ca•fie
prirveşte domnia Lud. fuga Vodă. Pe painot.lll"S se vor dezbate, binJeÎillţcles,
şi ailte chestiiiUnd rpnirvinld ilsltonia MOILdtovei driln a doua jwnătatle a seco
luLui al XIV-dea şi de �a Îrilae
l purtru!l seooln.liLuli. .a'l. XV-Wea,.
Dooumenltlul dli.m
Ieg.ăturLlor hud l'l.llng

1 3 74 nu me
ConilaJtoiVIiiq]

niUIITl.aJi pentru a da o da(t'ă

esltJe de nliici um.

ou

oea1:ă

Moldio!Vla,

folos penltmu stab.iWimea

căd

pneftiJnseiL do�ili

efi
al

.a :fioot :Balbri.Jo31t
a1aesrttu11a, �a ntoi',

dată care în cronicile lituaniene lipseşte. Aceasta arată că "valahii" (vo
!1ohchii) şi-.3/U JIU:3Jt pe aruelaiZA.lii. JIUII"y (Kor)'lalt) oa voÎJe'Vod şi aroiLo J-aru otră
vW' 17 • .Afinnlalţia aceastJa esltle nenaltlă în I"IÎidurile oronlidi, atoolo U!llJde
s.e emJUilll eră fi ii :!Jui M:iihad[ Kol"jia1. Fa a fost 0U111�tă IUII11Ui CToni'Oar
polon din secolul al XVI-lea, Matei Stryjkowski, care mai adaugă de
·

fi fdSit dti1ăJVIilt die boierii
1 575, ciJnld se ·îmltlcmceta de
1a CorusibaJnltfun.IQPOil, IT10ImÎin1tuli. 0Illei3I2JI,.lll lliltv.an î.nltlr-P m� rdrlmltre
Bîn1ad şi Vi3SIJUJi. 18• IstJOricii niOIŞitlri. au OUIIliOout
Oi
t aceste i!lllfr0ţ
01mla ii şi Le-131U
comentat îtn lucnăa"He lor, maJiJ alJes m l!egăltn.1ină au l.lb:iiJcn.ill. ditn. 3 ilunie
1 3 7 4. Cei oare nJelalgă mJJtan.� ooestnJ1i, oot aned oă areJ. p3153(j d!in
vechea crondloă [i<tvană 5-1311' dlatom .\JIIlrelij ilnJ11er!P dlări care lnlll merită să

La

el ciltevla 'ai1'TllălntuJn .şi

atnlt.llil1e

Qă Jrumg

aJr

mo1dovei1Ji La Suooa.v1a şi oă ei ar fd vărut Îll1
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fi,e luartle in COrilSildiema.ţie . S-;a obiectat şi faiptlull că ele
l'aJrue ou evenlimenltlclJe diesor!ise .

ruu SIÎalJt

contempo

Diesd.glULr problema origilned acestei! ilruf.onmaJţi.Ii IIllU trebuie să fie ex
CIU artîltJa UŞIUII'.Î�l.iţă . Chila;r ÎJJl cazul CÎinld poaite fi ClOI'lSi.tderată drept

pediiClrtlă



o iJntei!1pO]Jalne tîil"iie, .ea IlJeiOeSIÎită UlnEI1e eJCplJiJaalţii Lnrtmuicllt . CTOO.Iioa arăltiaită
nu este, a<>a, OU!Il1 s�a aJI'IăJtlaJt, corubemporană ou e�VendJmenltrull diesorif;;, se
pune problema dresooper.i!nii :iJzvOI1ll!l!u.i pe ba:2Ja căimldla aUJtoruiJ. ei a făcut
af:itrmaJt!ii attî t dte gn1ai'Yte. Este necesar a;pod să se ao:wbe Il1101dn.ilt in oaJre
au fost prelru.coo.rte ilnlfo1'II1l1Jalţii! e C'UJlese din izvonu:l foilooilt.
.

Există şi urui'i isltOII1iiC!i. cornt.empo;rraliÎ.ll care OOilSiiklletl'1 afiÎirlmlaţiile cro
ni•C!i:Lor
i
litVlalnie drept verlidiloe. Astlfell , fălră a � Ol"1iginJeta inlforma
ţiei tlransmiiSiă de ele ou ·pnilvUJre lla moo•I'Ttea liud Jmg Oorfualtovdcd , Şte\fan
S. Goro'VIeli crede că prin!ţlull lli�VIaJn a dispălrmt in Clii11llil 1 375 Îiil împreju
rări rămase încă neounJOIS'C'IJJ . Se admirt;e că e�presia aJPOO!Pie.ri!i dom 
nilor Moldovei de Litvania şi căsătorirea lor cu prinţese lituaniene, a
puturt :1.\i ac� de căltr1e ei a lrui
!urie ca siUZenm all. Moad.o
vei 1 9• O astfell de coru;tamre reZJUiltă niUIDad de pe Uli'1ll1la f0ilos1Jrti!i datel.or
din vechea cronică liltvaJnă, ruu şi a ailitor izvoare oonsilcielrlate nedemne de
1nonedere. Ea ar fii fost oodaciattă numai ou 75 de amli' după presupusă
domruile a ltui J'W'Ig in Moilido:va20• Era necesar să se ana/te diacă izvoŢ1Ull
acesta S..Ja consei'V!a)l; în oltiginaJl saJU Îll'l cqpii UJltller!iwre, căci: in. ca.z.uft
aJCesrta poslibiHibaltea de irubenpoikme are mai multe ş.anse . Trebuie să adă
ugăm aici că este desrtruJl de ourios OUiiTl cronicanrud polonez Dlrugos.z, care
şi-a scris opere în a douJa jrurnălba!te a seco,liu1ui al XV..Jea I1ll.l ştie nimic
despil'e aceslbe eVJetnlimenJte. Trebll'Î.Ie să mai adăJUgăm aiDi că nlici vechea
cmni:că liltVJană şi niÎ.Icri. cea a Lui Mattei Sitryjkowski
daru o dată cît de
vagă pentru a fixa cronologic înscăunarea sau pretinsa otrăvire a lui
JIUil'lg în M01Ldova. lJuJoruJ. aoesta hl face niUiila
l 'i uriollll din 1 374, dar el a
foot invanrtat tocmla!i pentnu a SIUlplft lipsuri de aoest fel a cro1111idJOT
amintdte.

nlll

D. On.ciu[ a avrurt; OUIIlşti
lO inţă de ex:istell'llţla llliTluli
l
ac1t oare ar puitea să
indLce origjlnea .iJnformaţiei dim. vechea cronilcă lirtV'all'llă ou priiVia'e La moar
tea Cl!1ea2'1Ului J'l.llrg. Esrtle VOII"ba .de UIIl. aot oare se afJJa Îll'l all"hiva regală
din Cracovia ,act in care se arată că "1401 Ierzey syn Mihaila Koriata,
weswany od Woloche, zginal w Moldawii 1432", adică "1401 Ierzy
(Irurg), firtl!l lrui Mihadil Korjat, chemart: de vailahd, a pierirt în
Moildova,
1432". Edlirtorul imnenltla!1UiLui pumea însă la acest evend!menlt dla1Ja de 1401,
ceea ce Îll'lS·eamnă că cea de 1432 s-1a tlramsm:is eroruart: fie prill'litr-o grr-eşa 
lă de tipar ne pr.inlbr-o lectură nea'tleinlbă a oeillui care a iniOOcmilt imlventa
rul. Dalba CO['Jeclă a actru.I1u� saJU mai bi:n.e �is a s.arisol1ii este de 1402 şi se
I'lefer.ea la un evenJiJment petOOCIU.It in 140121•

Observăm că ÎJJl regisltr\Ul ICliCeSJta lllll se spUII'le 111dmic despre faptul că
valahE 1-ar fi chemart: pe cnea!ZJUJl Jlllli'g să ile fie domn şi nici că ei 1-ar
fi o trăvit. Se poate ÎII15ă deduce din textiUil. Îtn oatUză că el a fost chemat
�n Moldova, probaibiil., de UJn preten denlt In tron satU de o partidă boăe
rească aflată ÎIIl Luptă ou aJlta şi ar fi venit în MoldoJVIa, 1lJI1Ide a pierit în
una dim luptelle care a aVIUt Loc aici.
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Lruailntte de a aamHm împrejtUII"�<kiiLe în catre prdin1ţlud Li.ltvan şi-a pier
dut v1aţa, este necesatr să se aralbe că ilrufarmaţia cupri1115ă ÎIIl documen
trul ctin aa-hilva 011a0vilaină
0
a ajiWlS în aronlica IJilt:vană înltlr-o foamă mo
dificată dartx:nită .unor comentarii şi intenpretăni, ÎIIl care s-<a�U irntlrodus şi
unele edemeinlte fOO.Se. Aşa estte alf:ilrmalţ.ia că MoLdovenii ar fi chemat pe
I urg să le fie domn şi că apoi l-Otr fi otrăvit. Niu pu�tean şti dalcă i.rntenpreba
rea datelloc di1n i.zviOnuil fdlioolilt se da.rtloresc aurtoruiliurl. croillicei SlaJU celor care
i--au copilat utltenior opea1a. Trebude să mad menţionăm adioi că Iurg Co
riJatJovict, aşa OOilil a a.rălbalt Dăm:irtlnie Oncirull pe � iJiwentarruwui craco
vioo, nlll este a.Tă'tart Î!n vilaţă II1II.liina:i în all'liU!l. 1 4 0 1 , ci şi Îill 1 387, cind trăia
in cali.ltcrte de on�ea�Z înrtlr-o paaiJe a Lirtrulalndei:12. Dirn această ca!UZă istori
cul ami.rutiJt îşi permttea să-1 iidenJtilfi1ce ou Luga vodă , domniUl Moldovei de
la sfî.rşirtrull sec. al XIV-dea.
InterveiJ.Iţia ln.lli. Iu1:1g Co.riatlcw.ildiJ Îln � a avut loc deci în anJUI


1 4 0 1 , adică la

î.ncepul1JUil domrui.ei Lui A!LexoodllU oel Buln.

P,oortmu a aVJea o ilmagilne mJali cLară a acestor evendmenlte, este ca
zu l să urmălrim, pentllU o perroadă de cîţiva Clillli , Îlliljpi'Ije ură·I'Iilel politice
din Mo1dow precum şi pe oo1e din ţălrhle vedne oare alU aVIllt tot i.Jnltere
sul să se amestece aici. ln această situaţie se găseau îndeosebi Polonia,
Li1luanila şi Ungaria. ln vam amruillui 1 394, Roman I, tatăll 1ui Alle xandnu
cel BUIIl , s a amestecat Î!n lru.pteile pe Claii'e ooeaZJUil Pod.oliei, Teodotr Co
riatovid, le purlia împotriw marelJud duce al LiiUJanie·i, Wirtold (Wirt:atu
tas). Războim S-ia sfirşit proot pentnu pl'1imi..i . Roman a dis.părrurt; de pe
�cena istori1ed_23, iar Teodor a fost sillH să se reftugieze în Ungamia, rămă
şiţeLe oştilrili mle găsitnrl adăpost �n MoldoiVlCii.
Aan presUipU.S mr-o llllarare piUbliiioată ou cîţiva ani în ·lllml.ă că îrutnu
apăr.area intereset!.oc fill.or lui Romam. I împotr.Lv a aJl!tor pretendenţi la
tron, domnia MoLdovei a fost lUJată de Ştefan I, men1ţioruart:.ă itn docu
mentele lru.i Roman I ca "Illepot de SIOI'ă" aJl. sălll24• El ar fi mers în scopul
arătatt îrn Polonta spne a cere ajlllltJor regelfllli VLaJCLislav. La întî\Lni;rea de
la Che·1m, acesta 1-a dămloirt ou o p1artloşă alllriJtă şi UIIl codf�5 • Un urie pu
blicat în uLtilma oolecţie de diooumerllte a României, lllie determină să re
r11U nţă!m 1a o aetf·eil de ipo:tez ă26 • ActruJ. în catUză, purtînd data de 1 8 ap ri
11e 1 397, ne arată că Ştefan voievlod, împ:net.IIIlă ou "fnaţii" săd, !urie şi
M iha�l a dăruirt: pen1mu "sJrujbă" 1uă. pan Co.şco şi frateLui săiU Te odotr sa
tul Rugăş.eşti.. Se arată aool o că bel!llefii:cilalrruJ. a s luj ii! mai înainlte srub ta
tăl voievodlu.J.Illli. şi aoum îi serveşte şi lruâ27•
-

-

Prin llll'ma.Te pmb1ema se clanid'roă pe �. Tatăl liUi Ştefoo a fost
domn în Moildova în perioada aame a urmat oopă moortea lui Bogdan I .
D e asemenea Lnfonnaţia V·echii Cll'101I1ici
: moldoveneşti, caire Cl['ată c ă Şte
f,an a foort frate cu Petru I şi au Romaiil, capătă o deOISietbiltă veloare.

Unii istorici aooeptiîJnd fără clisoomămînlt arfinnarţii1e mitropoJiltul'ui
Doso ftei şi aile Lui Ax:Î!nte Uri1oai.1Uil, reproduse apoi de istoriiCIUil m�ghiar
Pray26, consideră că Ştefun, aa şi !ruga, aa- fd. foot fii Leg�timi SlaiU oot.u. rali ai lrui Roman F9 .Aooastă Lpotieză avînd la bază cirt:arleia în i.rntiftu'laţie
sau în lista martorilor în unele documente ale lui Ştefan I sau ale lui'
Iuga, pe Ungă ei şi alţ i "fmţi" aăl clomrriJ. oc reS!pe01:JiiV i. Fie că emitentul
princilpal este Ştefan SlaiU lflllgla, pe lîngă ei mai apar oa asoc.i.JaJţi, Mihail,
•

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

144

C . CIHODA RO

Ailexandrru şi BogldaJil. Un a.l doii�a .A:!Jexan�dru provine dinttr-o in!IJE'Il"fPre
g.reşită a lrui AXJiJnlte UII"ioaarn.1ll. a uriCIUJlui din a1111Ul 1398 a.l minăs\tilrii
Probota pentru saoo1e 13od!i.InJţi şi Tră�i. in oare €'1 vedea un Alexan
dru, menţiOIIltlal Îll1. liiSit:a mafl'ltJor.:hlo.r, o persoană deosebită de Alexandru
cel treout în ilruti.WJa.ţie30• Ptre51\JPUJI1ienea de mai sus c.re!d că nu se poo.lte
tUJa î:n consd.deraţie deoarece
tJe.rmteml'l de
"frnţi" este înJtrebuinţat
ou UJn sens fi1g.u.ra1t Salu ca o formiUilă de po1ilteţe3\ aVÎITlld sensul de domni
t.are

asociaţi31•

ln pf1i,vinţa legă1:ruiri�IOII' de nUJdenie a�e aSIOICiaţi:lor menlţion,a�i mai
sus, trebuie să se observe, că Roman I, în doatl1ffi€1e1llt lle 1."1ămase de la el,
menţio1111ea1Ză ea fti nrumai pe AleXtandru şi Bogdan33• ln OOZll.Ll ci111d şi
Ştef.:un, Iuga şi Miham a1r fii, fost tJott ali săi dimltlr-o l.egătrură ne,Jegirt:imă,
ruu se poate ex.plioa f�p1ruil pentml ce în 1394 boierii a.u a.ooeptat ca
domn pe ŞtefiCIIIl şi nlll pe fiiul leg iltim Allexa.ndinu. Pe de alrt:.ă pall"\tle nu se
poate expliaa fa�ptnlll penltru care Ştefan I ruu-<1 menţionează pe acesta
de la în ceplllt în nlid u.n fe!l în doOUIITlen
l
tleLe sale. LUJanu acesta s-a în
tî mplat abia după cî ţ iva aJI11i , CÎII1.d, desitgiUJr a foot o01!1StrÎI!1s de o partidă
boitereaseă rămasă crediJrucioasă in Mo1doMa, fli.illor Lllli Romoo I, adkă
ceJor menţion�a�ţi .de e� 1n acte� emise din Oa/IliCe·Lari.a sa.
Ştefan nlll este niiCi filll11 Lui Petlnu I, căd e,l nlll a chem:aJt pe fiiii
aceSttlllÎa din Polioll1iia, pe Ivaşoo şi pe Roman, care i-ar fi. fO!Sit f,r.aţi. Nu
poarte fi nici filu a llll i l.;aţcu V'Odă, călc:i acesta ruu a avut fii, ci nUJm.ai o
fiică.
Toate oonsLderaţiile de ma i sus î,ntăJr.esc oentrlrtnltdilntea. a.firmaţiei ve 
ch�ului letqpireţ mo�dovenesc că Ştelfan a fost frate ou Petrru şi CIU Ro
ma.tn voievod35 • O aseanenea oonstatane atmge dll.lpă silrue pe atllta şi aruume
aceea că acest Ştefan este cel care a venit, cu ajutor palon, şi a fost în
frint de fmttel'e sălll Petru 1n � de la Pl1onini din anul 1 36736• Ar exis
ta şi alte consddernţii potriivm cărorn Ştefan d101ll1JI11U11 diiTl aniti 1 3941 399 trebure să fite p ri vit aa fra te al l!U!i Aetnu I şi a Lu i R-om:m I. El a
mu.rit în anw•l 1 399, deci lla sCIUJrt tii1111P d'llipă moorrbea primiiLor doi. Era
din acoo� ge ne :mţre CIU ei şi ajlllll1Sese Sd)re s.fî.rşitruJ. domnjei la o vîrstă
înam,tată. Nu avea f:hl, căci pe a.oeştia şi nu pe f.r,art;cle să1U sau pe nepoţii
săi i�ar fi asocilalt la domnie şi i--ar fi :rnenţi0111t1a 1n lis·ta malfuriilnr. Ex
pnesi·a "coodinţa fii'1or" săi diJil a.C'1lull de omagiu dat regetlrud ·w.adisiLav
IageUo37 este o fonmllllă fărn oonţi,ruult reall sau se referă la e venrtru.ale le
perspective de vi.i.rt:.or. Tot aOOI1o se menJţianează şi "credinţa nepoţilor"
săi, oare enau o nealiltattle, deşi ,ll1IU smrt; t.rooUJţi nominal.I.
Ştefan a p1.111:JUJt să fie e1a şi Petru şi Roman, fiu al Muş.atei, nruunită
provenit
în cloouJin.eote
n Le llaroine Mamganelt'a38, dar .ruu este eXId1u.s să fi
dinltr-<> altă căsătorie a taltăLilli săll.l , e1a şi celălalt frate, Miha�l.
Ln Legă'Îll.ă
.llr ou Ş:beifran. ,tJaJtăil ceLor doi riiVail.i de lla Poilio111im toobui'e
să se observe că istoricili de pînă aiOlliil1 alU a.dmffi că nu a domn it in Mo l
dova. T'e xrt:ru:l. doct.JmenrtJuilru.i din 1 8 apniHe 139739 ne impu:n;e să-1 însoriem
pe lista domnilor mdl.ldovenli� diesi.JgiUT ntU oo o domnie prea Llliilă
lg . Fa.ptruJ
acesta cere ÎII1.Să modruf.i.oarea orldmii Îll1. oare sint nrumerotaţi domnii ur
mători care alU pur:tcrt aiOeSit Illl.le
lm . DaJoă fiul. ln.â Bogdan Şt.etfan" tată
al lui Petru, Roman, Ştefan şi Mihaful este e1a domn ŞJtef13!11. I, fiiUJl s.ăiu,
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cu acelaşi ruume, domn în anii 1 394-1399, devine Ştefan al II-ilea ; Şte
fan, fi!Ul Lu i A1exandru oel Bum., VIa fi Ştefan al III-lea ; Ştefan oel Mare
este Ştefan al IV-lea, iar nepotull sălu Ştefăl!liţă, Ştefan al V-lea ş.a.m.d.
ln vara anllliliu� 1 394, cind, aş.a 00m singl\.llr măr1ru.rise.şte .a luat cu
sprij iniUJ l'eg�liUi polon, domnia M01ldovei., Ştetfan aJ. II-lea a găsit un
întreg gnup de boieri disptL�i să-1 accepte. Ei sînt menţiOillaţi în actul
în ca1·e el jură credinţă regeillui polon la 6 i<muarie 1 39540 şi în uricul
din 1 8 apriHe 1 39741, aici ou ruuane redate uneoci oonupt ca de pildă,
Stanco în loc de Steţoo salU BeHICiltă Îlll loc de Baliţă. Unii din aceşti bo
ieri se vor întîLni şi în l.llricirLe l'llli Illligla Vordă42•
Accepbanea lui Ştefan ca domn al Moi1dovei Îl!l vara anru1ui 1394 de
către o mare paălte d in foştii dregători ai lui Roman I nu a avut loc fă
ră ca ei să impU111ă unele condi�ii IliOflllu
l i domn. Printre ele se va f i afLat
probabil şi oele cu pdvire la păstrarea Pocuţei şi a Ţă:rii ŞipilruţHor, pre
cum şi menţinerea în oontinllllare pe teritorillrl Moldovei a 11estllllrilor oş
t i rii î nfrînte a lui Teo.dor Caria.tovici refugiat în Ungaria după 1nfll"în
gerea din V·ara anului 1 394. Probab�l din cauza rezistenţei boierirnii. mol
dovene faţă de preten ţ iile regelui pokm, Ştefan I nu a depus jurămîn 
tul de credinţă către acesta în tot cursul anului 1 394. Abia sub presiunea
evenimentelor de la Îl!lcep1lltJUil a!llULui 1 395 a făcut ac€St lucru împreun ă
cu bo i·e rii fără să fi fost soolic1rtlat. Actul pool1tă data de 6 ian. 1 39543, da
tă la care oştiJe feudalHor din Ungaria se coruoentrau la grani,ţele Mol
d o ve i , cu intenţia de a aduce aoeasrtă ţară în sfera domLnaţiei lor.
Jurămîntul acesta a fost depus la Sruooava în faţa UJOuri. reprezen
tant al regelui polon şi a fost dus acestuia de o delegaţie de boieri în
f run te cu MihaH, fratele domnll.L1ui•4 4• Solii domruu lui moLdoV'ean se aflau
la Varşovia la data de 8 februarie 1 3 95, unde acceptau condiţii care nu
existau î n actul dat de domn.. In oupr il1SIUil acesrtnlÎia se prevedea numai
păstrorea credinţei şi aj1U/tor netliiri1Jait
rni
împotriva trutn.llror duşmaniJo·r Po
Loniei. Boieri!i renunţau Îl!lsă la Poouţia şi la 5\uma de bani împrumllltată
regelui Vladislav de P·etru I . Pm}jl,ema stălpîn:irii Ţării ŞipLnţilor urma
�.ă se dezbată între rege şi domn mai tirz iu.
Se pare că ajutorul ceFUt de Ştefan regelui polon nu a s o sit la
timp. Ou toate acestea, moldoveni� au reuşit să înfrîngă pe feudalii ma
ghiari la

Hindău45•

Domnia lui Ştefan în Moilrlova poate fi conside.rată ca o tutelă a
unui membru al familiei Bogdăneştilor, lipsit de copii, exercitată in nu
mele fid l or lui Roman I. La în.oeput ea s-a desfăşurat normal şi a fost
sprij inită de grupul de boieri care s,tăJtuseră Hn.gă acesta. ALexandru cel
Bun in dooumentu1l său 0U data de 7 ianuarile 1 403, dat MitrQpoliei Mol
dovei, recunoaşte şi enume ră pe Ştefan printre 1nain.taşii săi 40•
Spl'e sfîrşi,tJul anlllliJui 1 3 96 se pare că în Mo��dova au i z.bucn'Îit tulbu

rări a l imentate de pretenţiiJle la tron aJ.e altui membru al famiJliei dom

nitoare, anume Iuga, rmul dLntre nepoţii lui Bogdan. Probabil penibru a
planarea acestui oonfJiot a fost invi,bat în Moldova palatinW. Podoiliei
Spi:tko de Melszt)'lll , într-o vreme de iarnă, cînd drumul1. dillltre Came
niţa şi SUJooava se străbătea ou g00Uitate47• Nru ştim oe d ioouţii a purtat
domnul Moldovei ou iniVirtatruJ său. Este foarte probalbil că ele se refe-
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reau la precizarea graniţelor dintre Moldova şi Podolia, lăsată în suspensie
în 1 395. Nu ştim care a fost rezultatul acestor tratative. Este posibil ca
el să fi fost negativ. Pentru a curma o posibilitate vecinilor săi de la nord
de a se amesteca în treburille i!Ilteme ale Moldovei, unde probabi l exis
ta o partidă boierească de opoziţie faţă de politica desfăşurată de domn,
Ştefan a asoc.ilat în primărvara anulllli 1 397 la domnie pe Iuga voievod �i
pe frate�e sănl Mihail, fost pi!nă La această daltă s'tlaros:te SIClU "capiltalnensLL,
c-eea ce înseamnă ooma�ndanrt; al oşrt;i:ri i ţării. La data de 1 8 aprilie 1397,
cînd domnul dăruia boierului Coşco satul Rugăşeşti, această schimbare
politkă se opei'IaSe deja. Iuga şi Mihahl sîntt menţionaţi ca fraţi, adică
"as.ocilaţP' în lista martol'i.tl.or din documentul cirtae8•
In li\J.Jlile care au urmat din acel an, Ştefan, probabi•l, pentru a face
faţă i.ntenţiillor 1ui Iugra de a concentra pu·terea numai ÎID mîinile sale şi
pentru a da satisf.a�cţie altei grupălri boiereşti, a asooilat 1a domnie şi p�
cei doi fii ai llll i Roman I aşa oom arată înrtr-<Uiil dooumenrt; dat mînfu;ti
rii Probot.a la 2 iluJie 1 39849•
Ştefan e ra arum bătrîn şi, probabhl botl.nav, iar autoritatea lui scă
dea zi de ză.. Probabi·l din aceste cauze, dar şi din aceea a nesiguranţei
politice ilnteme, domruul ruu a mers în Podolia pentru a depune perso
nal omagiul de vasalitJate faţă de regele VJ.adisdav Iagelllo. A exeoutat
însă cJauzele tratatu.1ui din 6 iaJnlll!arie 1395 şi a trimis în aj-ultor suze
ranill'lui săiU pentru a 1upta impo<tJrirva cava1eri·1or teutoni un corp de
300 de arcaşi.50 în viaţla politkă a Mo•Ld:ovei înrepuseră deja să se con
cureze două tabere ri·vWe, avînd fieoare candidatill•l ei �a domnde . Unta din
ele SIUSţinea pe lllliga şi allta pe fiii Lui Roman 1, ALexandru şi Bogdan .
I n perioa da aceasta, reprezentanţii celor două partide au dat docuanente
in numele lor, asocia·ţii fiind trecuţi numai î:n. lis-ta martoriLor. Dacă lă
săm la o parte dooomentuil din 1 399 (6907) care a fost descoper1ilt ..:a
fals 5 1 , aşa se prezintă lucrul'ille în rerum ailutl. UJnlll i a1t act nedatat, pro
babil din anii 1 397-1400, în cafle !ruga face o danile lllli Şenban Hindău
şi apare c-a singur domn.52 Asociaţii săi fiind trecuţia numai ÎITl lista mar
torilor DJU au mai foot înregistmţi de autorul reZJumatruiliui. La listta mar
tol'i.Jor sî,nt tremi ţi de asemenea Ştefan, Allexandru şi Bogdan, într-un
alt document lipsit de d:a·tă din aceea şi vr;eme prin care luga dăruia bo 
ie<rurui Braie un loc pe Strahotin53. Mihai!l , fratele lui Ştefan, esrte de
dalta aaeaetta exdiUS din pa.titela aceasta a doaumentullui.. Probabil 1a fel
proceda şi Alexandru, oore a dat urice î:n. oare eil apărea pe primrul plan.
Axilnte Uricarrul mărtllll'li.Sieşlte că el a VăZIUtt un urie La mînăstirea Bar
novschi, ou data de 1 398, în care Alexandru se instirtmlla domn al Mol
dov,ei54. Pro.babiJ în acest act oe�Lalţi asociaţi erau înregistraţi numai la
lista martori·lor. U!noori I�Uga era oonstrîns însă să-şi menţioneze asocia
ţii şi î n intitulaţie. Aşa proceda, de pildă în uricul din 28 noembrie 1 :1 9955•
Se pare că această situaţie complicată nu a luat sfîrşit odată cu anul 1 399,
ci ceva mai tîrziuS(;. Nu este exdus oa !ruga să fi dlat documente şi în
cursul anUJlui 1 400, documente oaTe ruu s� ,păstrot înSă. Se pare dea.Hfel
că Alexandru cel Bun a anrulat actele date de asooiartul săru şi dlin a
ceastă ,cauză, uneilie d:iin e;Le s� pie11d:ut57. Am aJr'ăJbatt în aHă
parte care a fost sHillaţia lui Iuga în cadl'ul famitliei Bogdăneştilor şi a
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domnili1or de 1a sfîrşirbul secoluLui al XIV-dea58• Tatăl sălu nu a fost mc1
Petru I şi n ici Roman.. LiUOruil acesta se poate vedea clar din modul oom
el ciltează pe îrnam:tlaşii săi în uricul din 28 noembrie 1 399. Se arată aco
lo că boierul Ţiban, dăruit de Iuga cu două sate, a fost în serviciul tată
lui său şi a altor domni. "Alu slujit
se spune acolo - mai înainte în
tnu sfilll ţi odihll1ilţi1or părinteLui .nootlml .59 lui Petru vodevod şi lui Roman
Voievod şi �ui Rom an voievod. . . Ştefan voievod, dar aoum ne sJ.ujeşte şi
nouă ou dreaptă şi credincioasă s1ujbă"';0• In prima lacună, a cărei înlii n
dere nu o putem preciza, er>a Îlllregis·trat Jl/Wilelle t:attăiliui său. Urmează
de aici că domnia acestluia a precedat pe aceea a Lui Petru voievod.
Iuga a petreourt o pa111Je dill1 viaţă peste gran:ilţă. A venit în ţJară în
timpul domniei Lui Roman I, fiind admis în slfatnlll. aoestuia ou nJ\.lll'lele
de jupan Iuga Giurgev.i ci61• TW!Ul acesta de j.upan se aoorda numai ru
delor domneşti, de pildă lui "j.upan Steţco", firuU unei su·rori a lui Ro
man I.
Rezultă deci că tatăl Lui Iuga purta nrumele de Giul"giu şi că a dom
nit, probabH sount timp aici. Acest voievod "valah" poate fi descoperi t
inotr-'Un do auanent din 1 0 noietmbrie 1377 prin care VilJadislav, "duce ai
Opoliei şi al Rusiei" (Galiţiei), i-a dăru.tt penlnu grijă binevoitoare ma
nifestată faţă de el, două sate, anume Novosilcze şi Stupnicza, ambele
situate lîngă oraşul Sambor în Galiţia. G�urgiu f•UJSese obligat să se aşe
ze î n Ţara Rusiei, "Galiţia Orientală", împreună cu s.oţia şi cu copii "din
cauza defecţiilliili i neaştteptate a poporului. său" (proipter defeotwn gentis
urgen.tem)62• S-a arătat că nu este vorba de un voi evod ooJ.on1zator, ci de
un fost domn al Moldovei izgoniJt din ţară Îlll urma UJnei răscoale a mol
dovenHor1;3. E la trăit acolo pînă aproape de sfîrşitul secoluiliui. Mai apa1'•2 în docUill1ente în 1 390, 1395 şi 1 3 9664•
Ţ inind SJeauna de datele expuse mai sus, laoune�le din textiUJl doc u
mentului dat de !ruga boi emrlui Ţihal!1 la 28 noemblie 1399 se pot oom
pletla in felul Ulill1ăltor : "ce au sLujit mai Îllll1liinte înltlru sfilllţi odihrui ţilor
păriii1telui nostru (Gir,giu voievod şi) Lui Petru voievod şi Lui Roman vo 
i c>vod ( şi fmtelui nostru)65 Ştefan voievod, iar acum ne sLujeşte şi nouă
cu dreaptă şi crediJndo,asă Sll1u jbă.
-

..

Există motive să credem că răsc001La SIUplliŞHo�· voievod'lll1ui Giur
giu, răseoală menţionată în documentul Lui VladisJav de Opolia din 10
noembr.ie 1 377 s-a produs în clllJI"Su•l acestui an. Faptlul aces1Ja a nemul
ţumilt pe anejid. UtvaJni, care au ÎJlltreprins o expediţie în Mo�do va, illl
chei.ată în luna decembrie din aceSit an înJtr-un mod liamenltlabiL66 In Po
lonia, Giurgiu ar fi fost, ca nobil, incadrat în herbul lui Sas, probabil , pe
baza Ullle i �nll"lldivi. In 1 3 77, urmta.şi d e a lui Sas, trăiau în Polonia.
Reveni1nd la tuLburărllile poUtke, care au avut loc 1n Moldova în
a n i i 1 399- 1 40 1 , este necesar să se facă legătura înrt;re acestea şi schim
barea care s-a produs acum în relaţiile polono-litvane. Potrivit înţele
gerii din anul 1 385, statul litvan fusese încorporat la Polonia şi redus
!.a ro1rull unei simple proVii.II1ci i. Poli.ti(:oa destfăşurată de Vladislav Iagello
in favoarea nobilimii polone şi mai ales încorporarea Galiţie la statul
palon in 1387, precum şi susţinerea răspîndirii catolicismului în regiu
niile populate de !1Wii şi de litvani, a nemUi1ţrumit profund nobi1limea a-
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cestona şi a alimentat, indeosebi, veleită•ţiJle de independenţă ale lui Vi
told (ViitJaJUitas), v ăml llllii. Ia:geilil.o. Situaţia s-a inrărurtăţit mereu, încît in
anul LJ88 se ajunsese la ciocniri inrtre oole două tabere rivai1e. La inăs
pri!rca relaţiilor dirnrtre ele aru oontr�bui,t şi condrucători1 Ordinru�ui Teu
tonic, care urmăreau să rupă uniunea polono-litvană, Regele Ungariei,
Sig:smund de Luxemburg in. dt.t.�măJnile ou oumnatrul săJu VLadi-slav Iagel
lo, al imen1ta de asemenea nemu!lţrumirea lui Vitd1d. Intre acesta şi vă
rul �ău a intervenit o nroruă înţeil,ege11e în anrllll 1 392, in�elegere prin care
Vit old era reouruosourt; ca locţiirtor a lrui Vrodislav în Lilbuan:ia. in anii
u1·mători poziţia aces:buia s-a intăr�t. El a luptat aoum pen1tru consolidarea
puteri i centra:l•e, suprimînd stăpîn:iri'le multor senim·i ferudaLi din regiu
n i l e lăsate �ub administraţia Lui. Fără a mai l1U1a în consideraţie &tipu
laţiile înţelegerii anterioare cu regele palon, el a început să poarte ti
tlu de "ma:re oneaz" şi să ca:UJte mij loace1e pentru a dobindi indepen
denţa Lituanliei.
1n anul 1 398, la întîlnirea eu fruntaşii Ordinului Teutonic in im.ula
Salin, Viltold a fos.t reounosout ca rege al UtuiCIJniei şi a făcut cu noii săi
ali,aţi p lanuri penibru ootoopirea unor .teritorii 1>useşti în răsă�H. Sprij i 
nul cerut pentru aoeasta, preoUJm ş i pentru o ofensivă împotr:iNa tătari
lor, a fost plătit cu cedarea Jemaii\:iei , provincia lituani.:��nă care despărţee1
'ităpî n irea teutonă în două părţi. In fri nge rea suf·erită de oŞitile lui Viltold
în lupta de la Vorska din 1 3 99, a slăbit însă puterea suveranului lit
va:l şi a permis, în uruna în�legeri� din 1 4 0 1 , restabilirea vechii uniruni
polono-litvane. Vitold era recunoscut ca mare cneaz al Lituaniei, aceasta
ur·mînd să fie încor,porai\:ă la moortea sa la PoJonia';8• Intre timp, Vla
dislav, i n uruna morţii Lui Spi,tko de Metlsmyn în 1upta de la V<n·skla,
dăduse Podo11a fm1elu'i săru, SvLdrigai.JlJ.o în 1 399, ca feudă.
Toate aoeste împrejurări se refJeot:ă şi in istoria Moodovei. Ele ne
expll că penltrfll ce Ştefan I ruu s-a mai deplasat ÎIIl Polonia pentru a de
pune acolo omagiu tege�ui VILadisJav ca suzeran al său. ExpHcă de ase
menea faptul pentru ce nici Iuga voievod şi nici asociaţii săi nu au
depus jurămînt de vasalitate faţă de regele palon.
În aoeste împrejurări Iruga a fost probabil, spri,jinit de paJatinruJ. Po
do·Hei, Sp11tko de Melswtyn şi iffijpll.IS ca domn asociart; lui Ştefan in Mol
dova. Pentru a-i micşora puterea domnlill a asociat şi pe frart:ele său Mi
hail, i:ar 1n 1 398, la s.ugesti1a Lui Vi1o1d, a acceptat să împartă pruterea cu
fiii lui Roman I, cu Alexandru şi Bogdan, care fuseseră minori pînă la
ac·eastă datăti9•
Nu ştim în ce împrejurări s-a srfir.şit domndla Lui Ştefan in MoJdo'vJ.
Unii istorici au susţilllrut că el ar fi murirt; in lupta de la Vorskla din 1 2
august 1 :39970, dar preSIUipUnerea aceasta nu se adevereşlbe. Ştefan n u apa
re pe lista pei."SSInaj.elor Hrustre care aru pieritt aoolo. Se pace că el a mu
rit în împrejurări oare nru se crunJOISIC prea bi.Jne, în prilmăvara71 anului
1 399. După unele izvoare villlov.a.t de această răs1rumare ar fi fusrt; Roman,
fiul lui Petru I. Împotriva voinţei regelui Palon, sprijinit, probabil, de
Vitold, el a năvălit in Moldova. Cronicarul palon, Matei Stryjkowski ştia
că RDiffi an Petrilovti.ci ar fi detrollla't pe Şrt;ef'aln, dar cînd a vrut să se pro
clame domn a fost fă.out prizOI!lier de Svidriga·iJJlo, fmtel1e lrui VLadis,lav
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Iagello, însărcinat de ace;·ta cu condUJcerea PodlolieF�. Roman îşi crei,ase
in Mldova print�e boieri un gTJUp de parti:zJani, care îl susţimearu . Leun
clavius afirmă că Ştefan ar fi fost detr0111at de Roman, in urma rfu;coalei
unor boieri 1a Hîll"lloo73• l.Jurpte.Ie vor fi conti1111urate şi î n vara anllllh.J.Ji 1 J99,
cînd pretendenrtJU!l a fost făcut prizonier de SvidrigaiJhlo , noul guvel'nator
a l Podoliei. 1n anul Ll99 sau 1 400, UJn alrt fiu a lrui Petru I, lv3JŞco, in
t ervenea pe lîngă regeLe Palon pentru elibe rarea lui7 4 •
După moortera lui Ştefan, Alexandnu s-a proclamat domn aJ. Mo-Ldo
vei, la 23 aprilie 1 3 99, fără a mai 1·eouno3JŞte a-socierea Lui Iuga". Du
rata domniei Lui Allex,Cld
ln ru cel Bun de 32 de ani şi 8 luni, înltre data de
mai sus şi oea de 1 ioo1uarie 1 432, este prezentată ou atîta precizie de
vechiul l'etopiseţ moldovenesc, mcît e de mkame cum isrtoridi dăm rtrecut
nu au putut să s.trabi�ească începutJUil acestei domnii. Cercetări-le 1ui Di
mitrie OncitU'l , care a ponnirt de la :premise greşi-te au inifl.ruieruţat 1rutr-o
largă măsud pe istor1cii n oştri, . încît ei consideră daoole vechiruwui leto
piseţ moLdovenesc eronate 76•
Moartea lui Şrtefan şi LupteJ.e care au izbUicnit Îl!l Moldova între ALe
xandru cel Bun şi Iuga au sugerat regelui polon ideia unei intervenţii
în Moldova. La Bresrt pe teritoriiUJl litvan se arfla reflugirat Ivaşcu, fiul
Lui Petru 1, însoţirt de boienul Vî1oea, probabil o rudă a sra77• ln ziua de
9 decembrie 1400, Iva,şcu depu!11ea în oraşul arătart; jurământu� de cre
dinţă regeLui VlradiSilav împreună cu sprijiii1i·tofiW său. Prin acln.l.il. dat
atunci renunţa atirt; 1ra stăpînirea Ţării Şipinţill.or, dt şi la SIUillra împru
mutată de tatăl său regelui78• Desigur, Vladislav Iagello, preocupat în
primul rind de rezoJvarea conif,UotruJLui ou vămrl săJu Vidd, ruu a putut
l ua nici o măsură în favoarea noiUWui prertendent la tronUil Mo1lrlovei. Nu
pentnu el, ci pentru AleXIa!ndnu se va angaja în anul 1402 la Stecar în
Polonia boieru.l Coste7 9 că-!l va menţime în aredÎ!l'l.ţă faţă de rege80•
In
a cest timp si.tturaţira Lui Ar1exandru cel Bun în Moldova se oonsoJ.ida. La
1 septembrie 1 3 99, .el dăruira boiJe,ruwui Mogoş UII1 sat pe Vihta8 1•
In curSIUl an�ut 1 400, Iuga a fost înfrînt de Alexra.IIldnu şi silit să
se refugiere în PodoHia. Ou ocazd.a acestor tll'1bură.rri garn.izoaii1e polone
au fosrt introduse în cetăţile din Ţarn Şipinţirlor. Aşa se explică informa
ţia transmisă ÎII1 aroniJCa. Lui Ioan de Posli,lge, unde se amtă că în anul
1 40 1 , V:ladisllav ar fi dănuit fralte'Lui său Svidrig1aillo întinse domeii1ii în
Moldova şi Podolia82 • lncă din anul 1 399, acesta devenise palatin al Po
doliei şi în această cal<itate el a aVIUt ooazîra să se amestece in treburile
politice imterne ale vecinHor săi de la SIUCi. I1I1 anUJl 1401, nemu11ţJum i t ou
poziţia pe oa-re i-o asigiUJrase frnte'le său şi dorind să de'Vmă suveranul
înltregii Lirtruaniă, a f,ugirt; la cava1erii teurooni care se af;l.aru. pe atunci în
război cu regele polon. Probabil că înainte de această dată s-a produs
intervenţia podoliană in Moldova în vederea res.ţ)abi�irii Lui Iu.g a. Credem
că potrirv,iJt informaţiei poblli.IClalte în inventeruJl arhivei regall.e diln. Cr.a
covia, expediţ�a a fost condusă de Iurg Cori>atovid. Aşa se explică afir
le1l ul arătat că molJclovenH ar fi chemat La ei pe acest
maţia din droi0Uilllltr
prinţ Utvan . Aeeasta înseamnă că el a fost inNiltialt aici de o partidă bo
ierească, prinsă în luptă CIU alta. Plllltem trage deci concLuzia c§l acea&tă
partidă era cea care susţinea pe Iuga împotriva lui Alexandru. In luptele
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care au urmat, acesta cu sprijiniul lui Mircea, domnul Ţării Româneşti,
a înfrînt pe Iuga care a fost luat prizonier şi dus de aliatul său în ţara
sa. ln ac-este liUpte din aruul 1401 şi-a găsÎit moartea în Moldova liUJI"g Co
riamovici. E foarte posibili ca în biserica de la Va.slflii,, reclădită de Şte1an
cel Mare în 1490, să fi fost înmortrrl:Îalrtat acest cneaz litvan şi al lui să fi
fost mormirr1rtnlll văL'JUit ai:ci în 1575 de Matei Stryjkowski83• Croniicardii lit
vani de mai tîrziu I1l1l alU ştiJult peilltnl oe a fost chemat Jrurg în Mo�dova
şi în ce mod a pierirt; el aic i. Făcînd confruzia ou Iuga, au completat in
formaţia din imagi.Jnraţie şi alU ajlllns să susţină că moldovenii Z-au che
mat să le fie domn şi că apoi l-au otrăvit. Lncheierea fa�Vorabilă a Lupte
lor împatriJva pretendie!n1rui1Jui � de poloruh în avranJ\Jajru� luli Ale
xandru a readiUS, într-'O vreme cînd regel e Vladisl.iaiV era il10UI1Cat
in
lupte cu cavalerii teutoni, Ţara Şipinţilor iarăşi la Moldova.
In pedoada ddnltre 1399 şi 140 1 , pedoadă de criză în reLaţiile mol
do-pctLone, A:ltexandiru a foot aliatul Lui Viltolrl. In CI!Obul dat la 30 iulie
1 4 0 1 perut.ru înfiinţarea episcopiei armene din SuceavraB-4, el îl recunoaş
te ca domn ai său. Nu pomenea nimic despre regele Vladislav.
în crul"'SSU l aceluiaş an, după 1mpă.OO'rea 1llli Vladiis1av cu vă'l'IU.l său
VitoLd şi după fuga 1ui Svidrigai.JJ1o la teutoni, Alexandru, }uind în con. sidenaţie faptul! că uniili.nea poilono-'li,tvană a fost relfăcută in arvanillajul
celui dintii, şi-a indre.ptat prilvirile cărtre Polonia. In Ull'1lll8. unor tralta.te
care vor fi avut loc între el şi regele polon, a recunoscut printr-un act
dat î n Suceava la 25 martie 1402, suzeranitatea acestuia85• Gestul acesta
era penrt;ru feuda1ii po loni ou atit mai bine venirt cu dt ei se afJau a
tunci prÎI11JŞ i intr-un ră zboi ou cavalerii teutonL. După irucheierea acestluia
prin pacea de la Raczraz 1n 1404, donmuJ. a trebuit să deipună persona�
la Cameniţa jurămîntul de credinţă în faţa regelui80• In felul acesta se
punea capăt uneltirLlor puse la cale în PoLonia de fii.J. Lud Pertmu I refiu
gi,aţi acolo. In anii care aru umnrat I1IU se mai aminlteşte nimic despre pre
tenţiile lor la trontUl MoJ.do,vei.
I ncheiem ailci aceasltă sourrt:ă veconsd.Jdernre a evenwen.telor politice
cal'e au aVtUt loc în Mo1d01Va în u1timi.i ani ai seooLuiliui al XIV ..J.ea şi la
î nceputul seoolruiLui următor. Trebu ie să arăltă.m că legăturide de farnHie
di!Ilttre Uii"IiIlllaŞ i Lud Bogdan oa. şi oronollogi.la domn..iidJOr oare s-oo SJIJJCCedat
în i ntervaltU:l de timp arăltat I1IU au fostt just înţelese şi mai ales nu s-a11.1
luat în oons1deraţie asocierea la domnie, larg practicată în această peri
oadă. Din 1ista domniilor moLdoveni', unma.şi ai Lui Bogdan
termenul
de Muşati.Jni este o creaţie nejiUSttli.f�IOOtă a LstoriJCiiLo r noştri din trecut trebu!e sruprimat defiiilitiiV lllllrg Coriatovici, a cănli dornnde în Moldova
este o simplă invenţie pe baza UIIlJUi act fals şi a unor pasaje de cronici
modificate de copiştii care le-au transcris.
-

Un al doillea reru1tat obţinlllt cu ocazi:ra aceslte1 reviiZluiri se referă la
î nceputul domniei lui Alexandru cel Bun care trebuie să fie pus, aşa
cum se arată în cronică, la 23 aprilie 1 399.
Cronologia aproxi.:rnativă a domni:Lor din Mo1dova dLn ultimile dece
nii ale seco!JuJ.ui al XIV-lea oomportă de asemenea unele modificări.
Acordanea informaţiei din letopiseţe ou puţi.neil.e date documentare cu
.eonsoute ar da in această privinţă următot1ul tabLou :
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1. Dragoş din Giuleşti, confundat cu întemeietorul, restaurează su1 359
Z �l-31Ili,ta:tea r egeLui maghiar asupra Moldovei
1359-1 362
2. Hatc ( cOIThfundait în cronÎ.ICi Cl\.1 t atăll lll1i Sas)
1 362-1 366
3. Bogdan (a doUia domnie)
1 366-1367
4 . Ştefan I, fitul Lui Bogdan
1 367-1368
5. Petru I (prima domnie)
1 368-1 376
6. Laţou (firul lrui Bogdan)
1 376--1 :177
7. Giru·rgiru, fi<u sau nepot a Lui Bogdan
1 377-1391
8. Petru I (asociat ou f�aţii săi Rom an şi C:::�tea)
1 392-1 394
9. Roman I
1 0 . Ştefan al I l-lea (asociat în 1 397 cu Iuga şi Mihail
. 1 :3 94-1 :199
( i a r din 1 398 şi cu Alexandru şi Bogdan)
23 apr. 1 399
1 1 . Alexandru cel Bun (asociat cu fratele său Bogdan)
12. l uga se mai menţine în ani i 1 399 şi 1400 intr-o parte a t.ării.
Trebuie să se faoă de asemene a şi unele oorectluri in tabloul gene
alogie al deseentdenţilor din Bogdan I. Există şi aici une le legăltruri care
pot fi consid.enate aproximative, dlar in l inii gen1erale el d evine următo

eul :

Bogdan I

I

�-----

1

Petru I

lll
1

1

Ivaşco

1

Ştefan I + Muşata

II

IV

1

1

1

_____

Fiică

i

1

1

__
__
__
__

Ştefan II

Roman Olga

Vîlcea

1

Mihail
1
1
Giurg:u
de la

Giurgiu
1

1

Coste a

Roman
1

1

ALexandru

1
1

Iuga

1

B ogd a n

Frătăuţi

NOTE
1 Al. Boldur, Die Herrschaft delS Zitaunische Filrsten Juryi Korjat in der

Moldau ( 1 3 74-1 379), în "Sud-Ost Fosrchungen"', XXXII, (1973) p. 9 şi w-m.
�. B . P. Haşdeu, Uricu de la Iuga voievod din 1374, in "Foita de istorie şi
literatură", nr. 2,

Iaşi, 1 860, p. 41 ; idem, Istoria critică a românilor, Bucureşti,
1 875, p. 89 ; idem, Etymologicum Magnum Romaniae , 4, introd., p. CCLV (tradu
cer<>).
J.

A. D. Xenopol, Istoria Românilor, ed. Vlădescu, Buc., f. a. p. 115 ;

D.

Onciul, Opere complete, ed. Sacerdoţeanu, Buc., 1946, p. 32 ; N. Iorga, Studii istn-

1·ice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Buc., 1889, p. 78. ; G. Popovdci, Ordinea de suc
cesiune în moşiile donative moldovene, in secolul al XIV-lea, în Prinos lui D A.

Sturza, Buc., 190.3, p. 361-365 ; Idem, Anul de la martie in Moldova în Cunvor -
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biri literare, XXXIX, (1905), p. 201 ; I. Bogdan, Documentul Rizenilor, in A.lR,
s,a I I a , t. XXX (1908), p. 309 şi nota 22.
4. N . Iorga, Studii şi documente, V, Buc., 1903, p. 597-6011 ; idem, Iu1·g
Coriatovici ş iMoldova, in Rl, XIV, (1928), nr. 7-8, p. 320 ; idem, Istoria biseri
cii române, ed. a II-a, Buc., 1929, p. 47 ; idem, Istoria românilor, III, Buc., 1937,
p. 355 ; I. Bogdan, Documente false atribuite lui Ştefan cel Mare, in BCIR, 1, (1965)
'-' 104 ; I. Minea, Principatele Române şi politica orientală a imparatului Sigi�
mund, Buc., 1919, p. 35 ; idem, Argument nou contra autenticităţii uricului atri
l,uit lui Iurg Coriatovici, in RA, 1 (1924-1926), nr. 1-3, p. 397-399 ; R. Rosetti,
Desp re succesiunea domnilor Moldovei d intre Laţcu şi Alexandru cel Bun, laşi,
1923, p. 7. ; C. C. Giurescu, Contribuţii la studiul marilor d-regătod din secolele
XIV-XV, Buc., 1926, p. 33 ; idem, Istoria Românilor, 1, Buc., 1935, p. 422 ; C. C.
Giurcscu şi Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, II, Buc., 1976, p. 39 ; M. Costă
-

�hescu, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, voi. 1, Iaşi, 1931, P.
1-7 ; C. Cihodaru, Tradiţia letopiseţelor şi informaţia documentară despre lup
tele politice din Moldova in o doua jumătate a secolului al XIV-lea, in AliAJ ,
V, 1968, ,p. 26 ; Şt. S. Goroveli, Dragoş şi Bogdan intemeietorii Moldovei, Buc., 1973,
p. 143 ; N. Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei pînă la Ştefan cel Mare, laşi,
1978, p. 44. Alţi cercetători nu mai fac nici o menţiune despre Iurg Korja.t în stil
li i i le lor relative la istoria Moldovei din ultimul sfert
al secolului al XIV -lea .
A. Sacerdoţeanu, Succesiunea domnilor Moldovei pînă la Ale:randru cel
Romanoslovacia, XI, 1965, p. 228 şi ur rn.
5 A l . Boldur, po. cit. , p. 20 şi urm., consideră, făt·ă d!l"eptate, pc I. Bogdan
şi M. Costăchescu drept partizani au autenticităţii uricului din 1374. Primul a
fost pentru autenticitate, dar in 1915 s-a declarat împotriva ei. La fel, M. Costă
t:hescu, op. cit., p. 3, a ajuns la concluzia că "autenticitatea documentului este în
doielnică".
6 P. P. Panaitescu, Juryi Koriatovici prince lituanien et la Moldat·ie, in

Astfel,
Bun,

în

Jubilenii zbirnik za pasanu M. S. Grusevskogo, 1, Kiev, p. 1928, p. 462-465 ; idem,
Diploma bîrlă deană din 1 134 şi hrisovul lui lurg Koriatovici din 1 374 . Falsurile
patriotice ale lui B. P. Haşdeu, in RI R, II, 1932, p. 41'1 şi UJrm.

7 DIR, seria A, Moldova, veacurile XIV-XV, voi. 1, p. 4 1 1 ; DRH, scria
A, voi. 1, p. 416.

8• Autorul falsului este considerat drept un membru al familiei Haşdeu.
N. Iorga presupune că el s-ar fi datorat lui Alex. Haşdeu, iar P. P. Panaitescu

ii aeuză direct pe B . P. Haşdeu. In afară de diploma falsificată din 1 1 34, in sar
t:ina unor membri ai acestei familii se pot pune şi falsurile chazare. Reamintim
că scrisorile chaga1n ului chazar sint adresate rabinului evreu din Spania Haşdei
ibn Sapruta. Această prea mare asemănare de nume ne face să presupunem că
falsi ficatorul Harkavi a colabomt cu unul dintre membrii familiei Haşdeu la fa
bri carea scrisorilor chazare.
9 Al. Boldur, op. cit., p. 12-14.
Jo. I bidem, p. 24-26.
J 1 Ibidem, p. 27 şi urm.
J:! I bidem, p. 13-14.
13. Geo Pistarino, Notai genovest zn Oltremare, Atti rogati a Chilia da
Antonio de Podenzola (1 360-1361). Tătarii apar numai ca stăpîni ai stepei de la
nord de gurile Dunării (!avaria).
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1 4 Ş. Pa!Pacostea, Inceputurile statului feudal moldovenesc. Consideratii ve

marginea unui izvor necunoscut, în SMIM, VI, Buc., 1973, p. 45 şi urm.
15 DRH, A, I, p. 3-4 ; Pentru Ţara Românească DRH, B. I , p. 28-29, 31, 36, 51 :

gurilor Dunării, vezi
61-63 ; D. Onciul.
Titlul lui Mircea cel Bătrîn, in Scrieri istorice, ed. A. Sacerdoţeanu" Buc., 1963 :
A. Sacerd oţ eanu , Titlul de mare voievod al Ţării Româneşti, în Omagiu prof.:
.<orului Lupaş, Buc., 1941 ; P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, Buc., 1944.
16 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 63.
17 Polnoje sobranije russkih letopisei, voi. XVIII, p. 99, 170, 490 (cf. AI.
Boldur, op. c it., p. 1 1 ) sau Letopisiec i kronika russka staraniem i prasa, ed. lg.
Danilowick, V:ilna, 1927, p. 50.
18 Kronika
polska, Konigsberg, 1 582, p, 418 ; B. P. Haşdeu, Istoria criPentru

N.

întinderea stăpînirii

Iorga,

Studii

istorice

Ţării

asupra

Româneşti în

Chiliei

şi

regiunea

Cetăţii

Albe

p.

tică, 1, p. 01.

19 Şt. S. Gorovei, Dragoş şi Bogdan , p. 144, 147.
Ibidem, p. 140-141.
21
D . Onciul, Opere complete, 1 , p. 33, nota 1 , şi
�o

Ry kaccws k i, Inventarium
privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et monumentorum quecumque
in archi�;oio rogni in arce Cracoviensi continentur confectum anno 1 682, Luttecia

Parisiorum, 1872, p. 378.
2� D. Onciul, Opere complete, ed. cit., p. 32, 33, nota 3 ; Inventarium,
cit , p. 250.
23 Luînd în cons ide�aţie ex istenţa mormîntului său în bis erica Sf. Nicolae
din Hădăuţi, unii istorici cred că Roman ar fi murit în ţară. Omonimul său
închis în Polonia, pentru care garanta Ivaşcu, fiul lui Petru I, în anul 1400,
pare să fie un frate al acestuia. Vezi actul la M. Co stăchescu , op. cit., voi. II.
p. 617-61 8 ; Vezi de asemeneoa, C. Cihodaru, Tradiţia le t o piseţelar, p. 30.
24 DRH, A, I , p. 5-6.
25 G. Popovici, Anul de la Martie în Moldova, p. 2 1 1 şi nota 1.
26 Vezi C. Cihodaru, Tradiţia letopiseţelor, p. 32. Ipoteza că Roman I
avea pe lîngă el "pe nepotul său de soră, Ştefan, care î l va trăda şi î nl ocui
a
[ost s u ţ i nută şi de N. I org a , Istoria românilor, III, B uc ., 1937, p. 282. Pe aceeaşi
linie de asemenea, A. Saccrdoţeanu, op. cit., p. 231 ; N. Grigor�. op. cit , p. 63.
27 DRH, A, 1, p. 7.
"

28

M. Costăchescu, op. cit., p. 16-17 ; DRH, A, 1, p. 8-9 ; T. Co
194 ; G. Pray, Diesrtatione historico-criticae in annales
t· eteres Hunorum, Avarum, Hungarorum, Viena, 1774 , p. 140 ; C. Cihodaru, Tra
diţia letopiseţelor, p. 33-34 şi notele �94 ; Damian P. Bogd an , Despre domnii

cirescu,

Vezi

Uricariul, V I, p.

moldoveni Ştefan

şi

Iuga, in RIR,

29 Pentru A.D.

Xenopol,

IX,

1939, p. 1 70-174.

Istoria Românilor,

toria Românilor, III, P. 309, numad Iuga
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datele
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fi fost

Dosoftei ,

III, p.

123 şi

fiul natural al

Axinte

Uricarul

N. Iorga, Is
lui Roman I.
şi Pray
vezi
,

op. cit, 1, p. 17 ; G. Duzinchevici, Precizări în legătură cu
Ştefan I Muşat şi luga Ologul, în lnsemnări ieşene, an IV, voi. II, nr. 2, p. 201-

M.

Costăchescu,

303 ; A. Sacerdoţeanu, op. cit., p . 233 ; Şt. S. Gorovei, Dragoş şi Bogdan, p. 154.
30 C . Cihodaru, Tradiţia letopiseţelor, p. 34.
31 D. Onciul, Opere complete, 1, ed. cit., p. 44-45.
32 C . Cihoda�u, Tradiţia letopiseţelor, p. 34.
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33 DRH, A, 1, p. 3, 6.

34 DRH, A, I, p. 3-6.
35 Cronicile slava-romane din sec. XV-XVI, ed. P.P. Panaitescu, Buc.,
1959, p. 14, 48, 61 .
36 J. D lugosz, Historiae Poloniae libri, XIII, Li;psoa, 1711, 1-1, coL
1 122-1 1 24 pu ne această luptă greşiJt in anul 1359. Unii iSitolrici au aqceptat
această dată şi au incercat să o motiveze consid&ind intemeierea ţării şi dom
nia lui Bogdan anterioare acestei date. Alţii au crezut că lupta nu s-a dat
pentru domn:ia Moldovei, ci pentru ţa.rn Sipinţilor. Pentru literatura mai veche,
vezi C. Racoviţă, Inceputurile suzeranităţii polone asupra Moldovei, in RIR, X,
1940. p. 238-245. Se acată aiai că nu este vorba desp·re Ţara Sipinţilor, ci de
Moldova. Acceptă ipoteza lui O. G 6rka, Zagadnenie Czernomorskie w polityce
polskiego sredniowiecza, in Przegled Historiczny, X, p. 341-345 ; unde se pre
supune că lupta ar fi avut loc intre anii 1 3 7 4-1384. De asemenea, au a.ccept;lt
O.

Halecki,

Les

relations

polono-roumains,

în

RHSEE,

VII-IX,

1936,

p.

6

şi

N. Iorga , Istoria Românilor, IIL p. 263 ; P. P. Panaitescu, Din istoria luptei pen
tru independenţa Moldovei. Primele lupte pentru independenţa ţărilor române,

in Studii, IX, 1956, 4, p. 95, Consideră că a avut loc in 1397. In studiul Tradiţi a
letopiseţilor, p. 18, am stabHit că lupta s-a dat inJilre anii 136 7 şi 1369. Recent,
ş�. S. Gorovei, in lndreptări cronologice privind istoria Moldovei din veacul
al XIV-lea, in AIIA! a reSitrins intervalul la 1367. Deşi s-a ajuns la rezultatelE'
arătate, nejustifioaJt Al. Boldur, op. cit., p. 29, orede că această luptă s--a dat
in 1 3 7 9, după moartea presupusă a lui Iurg Kordatovici.
37 M. Costăchescu, op. cit., II, p. 610 şi unn.
38 Muşată este vechiul llJUrne moldovenesc al florii căreia acum i se
spune mo.rgaretă. In stare sălbaiiică floarea se numeşte muşeţel sau romaniţă.
Deoi nu este vorba de două nume şi de două persoane deosebite, cum au cre
zut unii istorici.
39 DRH, A, I, p. 7.
4o M. Costăchescu, .op. cit., p. 609 şi urm.
41 DRH, A, I, p. 7.
42 Ibidem, p. 10-13.
43 M. Costăchescu, op. cit. , II, p. 610.

44 Ibidem, p. 609----01 0. Documentarul nu are dată ş1 m mod greşit este
considerat de autorul cu1egeri•i anter.ior d atei de 6 ia�nuarie 1395. Actul a fost
dat de boieri în preajma datei de 8 februarie 1395, veZii. C. Cihodaru, T rad i ţi a
letopiseţe lor, p. 35.
45 LooaHtate lîngă SaJtul Ghindăoani dlin judeţul Neamţ. In (ij)ropierea
ei, Şerban Hindău stăpînea sate pe Topliţa şi pe Oracău, DRH, A, 1, p. 9.
46 Ibidem,
p. 24. Pentru lupta ve21i R. Manolescu, Campania lui Sigis
mund de Luxemburg in Moldova ( 1395), in AUB, ist., XV, 1966, p. 61- 7 4.
4 7 M . Costăchescu, op. cit., p. 616----0 1 8. Autorul transforma greşit data
acestui act şi o pune la 3 februarie 1395 în loc de 3 ianuarie.
48 DRH, A. 1, p. 7.

49 Vezi mai sus pagina 14.

Proch06 ka" Codex epistolarii Vitoldi, magni ducis Lithuaniae
în Monumenta medii aet;ii historica res gestas Pnlon iae, VI, Craco
p. 1'02 7 .

50 Ant.
1376-1430,

' ia,

182,
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Şimanschi, Un pretins act de la Iuga voievod, în

54 Grigore Ureche, Le topiseţul Ţării Moldovei, ed. a IL-a, P. P. Panai.tescu,
p. 75. Intef'J)Ola.rea lui Axinte Uricarul, unde se afi!l'll1ă
1
că Urech e,
care punea d•upă letopiseţele mai vechi inceputul domniei lui Alexandru cel
B u n la 23 aprilie 1399, "au g.reşit, căci se află un urie al lui Alexandru vodă la
mănăstirea Barnovschi şi scrie de vă le tu l 6906 (1398)". L. Şimanschi şi G. I gnat ,
Constituirea cancelariei statului feudal moldovenesc, in AIIAI, X, 1973, p. 140,
nu iau în consideraţie asocierea şi cred că in document s-a produs un lapsus .
ss DRH, A, I, p, 1 1-13.
S6 Nu e:��"Jistă nici o siguranţă că Iuga nu a mai domnit şi in anul 1400.
Transformarea d atei documentului emis de acest domn l a 28 noiembrie 1399 es te
discutabilă. Ea este exactă n umai in cazul cind pisa.TUI Iaţco punea in cep ut u l
anului Ia 1 septembrie du pă era birzan ti nă şi .utiliza o lindic ţie, de asemenea,
bizantină. Se pare că această ipoteză este plau 2'Jib i lă. In cazul acesta trebuie să
pres u punem că acelaşi procede u de datare a fost folos it de pisar şi la documen
tul d i n 1 septemooie 6908, emis de canoelartia J.uă Alexan.dru cel Bun. Şi acesta
ar fi un document din acelaşi an 1399. Prin urmare este necesar ca data incepu
tului d omn iei lui Alexandru cel Bun, aiCCeptată pînă aoum, să flie revizuită.
57 L. Şimanschi, Menţiuni de acte moldoveneşti de la sfîrşitul secolu
lui al XV-lea, în Cercet. Ist., 1973, p. 158.
sa Vezi C. Cihodl<liru, Tradiţia letopiseţelor, p. 23 şi urm.
S9 Lacunele sint indicate in tex;tul traduceri! păstrată la Arh . St. Iaşi şi
es te i ndicată în textul pubhloat in DIR, A, 1, p. 6. In textul inserat in DRH,
A, I, p. 12, din neatenţie la corectarea şpaltului, punctele care indicau prim a
lacună au fost suprimate. Ele există în manuscrisul predat editurii.
60 DIR, A, veacurile XIV-XV, 1, p. 67.
Buc.,

1 958,

"

61

X,

62

1878,

DRH,

A, I, p. 3-4 5-6.

Al. I:ablonowski, Sprawie woloskie za lagellonow, in ,.Zrodla dziejowe,

Varşovia, p. 155-156.
63 P.P. Pan.aite5cu, Din
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zemskie, IV,
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istoria
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letopiseţelor,

H o l ba n ,

Românii

p. 24-25, 64.
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litvanii

Akta
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Moldot:ei,
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Arhiva,

.,Frate" aici cu sensul de "asociat".
A.

Sacerdoţeanu,

1936, p. 373-376.
67 Şt. S. Gorovei,
68

"

Lupta

moldovenilor

în

p. 148.
1956, p. 124-125

anul

1377, Buc.,

Dragoş şi Bogdan,

; Historia Polski, I, Var
1958, p. 570-571.
69 C . Cihodaru, Tradiţia letopiseţelor, p. 35.
70 C.C. Giw-esou şi Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, I I , p. 47 ; N.
Grigoraş, op. cit., p. 72, presupu ne că a murit de boală sau asasinat.
71 In Tradiţia letopiseţelor, p. 37, aredeam că eveni mentul acesta a av :J t
l oc in toamna anului arătat. Este cazul să revendm asupra acestei ipoteze.
n 1. Minea, Politica orientală a împăratului Sigismund, Buc., 1919, p. 95.

şovia,

lstorija Pol'si, 1,

Moscova,
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73 Ibidem.
74 M. Costăchescu, op. cit., Il, p. 61 7-618. In traducerea lui M. Costă
c:hescu, cre-dem că s - a strecurat o eroare in pasajul : "Iar d e spre ace;u;tă copti
vitatc Homan nu va pomeni , ndci nu se va jălui, ndci unui om şi mc1 nu se va
jălui cneazului Svita-iga!IJ.�. Expresia ultimă ar trebui redată : "nu se Ya jălui
nici asupra cn eazulu i Svi drigai l " .
75 L e t opiseţul anonim al Moldovei, în Cronicile slav a-române din se
colul XV-XVI, ed . P.P. Panaitescu, Buc., 1959, p. 14. Aici data este corectat ă
greşit in 23 apr.ilie 1400.
7'- P.P. Pana i tesc u , Cronicile slava-române din sec. XV-XVI, p. 14, nota
3 ; DRH, A, 1, p. 15-16 ; D. Onciul, Datele cronicilor moldoveneşti asupra anilor
de domnie ai lui A lexandru cel Bun, în ARMSI, s. II, t. XXVI, p. 210 şi urm.
n Boicrul Vilcea a revenit in ţară prin anul
1407 şi a fost admis de
Alexandru in sfatul domnasc. In timpul rivalităţii dintre făili lUii Alexandru,
el v a fi c:mducătorul taberei care sprijinea pe Ştefan voievod.
1a M. Costăchescu, op. cit., II, p. 619-620. A ici data este greşită.
n

Co ste Viitea.zul a făcut parte din sfatul lui Roman vv. şi a lui lug·�.
sfatul lui Alexandru nu se ma.i întîlneşte. Prin u r
mare nu pe.tntlru acesta se a ngaj ă el, oi pentru Iva.'ico, fiul lrui Petru 1.
80 M. Costăchescu, op cit., II, p. 623-624.
81 DRH, A, I, p. 18. Este publioot cu data de 1 septembrie 1400. iar în
DIR, A, veacurilE' XIV-XV, cu cea de 11 septembrie 1400. Trebuie să observăm
îns ă că in fonr.ula de coroborare, apare pisa•ul Iaţco, ca şi in alte documente ale
lui Alexandr:..� dlin anul 1400, poecum şi in cel dat de Iuga vodă la 28 noi,,mbrie
1399. Editorii acestui d o cu men t consideră că pisarul care a redactat acest act a
folosit era bizantină şi inceputul anului de la 1 septembrie, lucru care se poa<t.c
admite. In cazu l acesta trebuie să se admită că acelaşi calendar s-a folosit de
accla!)oi pisa·r şi la datarea actului de la 1 septembrie 6908.
82 Scriptores rerum prusicarum, III, Leipz.ig, 1866, p. 244 ; c:f. şi G. Bcn
gcsco, .illexandre le Bon, prince de Moldavie, Vienne, 1884, p. 2.
DRH, A, 1, p . 3, 7, 10, 12. In

83 Pentru un mormint descoperit aici cu ocazia reslt:aură.rii bisericii Sf.
loan Botezătorul, morm int care avea o orientare pu ţin deosebită faţă de aceea pe
care a luat-o aceasta la refacerea ei in vremea lu i Ş tefan cel Mare, vezi Gh.
Gh i bă nescu , Surete şi izvoade, XV .
84 DRH, A, .1, p. 21.
8 5 M. Costăchescu, op. cit. II, p. 621-622.
86 I bidem.

DE NOUVEAU SUR JURG KORJATOVICI ET
IUGA VOlVODE
Resu m e

Plus d'une moitie de siecle s'est ecoulee depuis que les dis
coussions dans le probleme consacre ci l'existence d'un ,·egne

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

lUI'tG

CORIATOVICI ŞI

IUGA

VODA

157

du prince lituanien Jurg Korjatovici dans la Moldavie ont
cesse, leur resultat etant considere negatif. Uhistorie de la Mol
davie n'a jamais connu un tel regne. Tout de meme, recement,
le professeur Al. Boldur, dans son etude Die HerrSIChaft des
litaunische Fi.irst Juryi Korjat in der Moldau (1374-1 379),
publie dans "Sudost-Forschungen" XXXIII (1 973), a essaye de
prouver le contraire. Il apporte dans l'appui de sa these les
donnees du document de 5 juin 1 374, JXlr lequel le prince cite
fait une donation e son boyard Iacşa Litavor. Le document
en cause a ete considere pour faux par la plupart des histo
riens roumains et le professeur Boldur n-a pas reussit d'ap··
parter des nouveaux arguments pour nous convaincre de son
autenticite.
L'auteur de cette etude a reexamine les informations des
chroniques lituaniennes au sujet d'un regne de Jurg Korjato
vici dans la Moldavie et il est arrive a la conclusion qu'on
pouvai ,trouver ileur origine dans le resume d'un document
conserve autrefois dans les archives royales de Cracovie. Il
s'agit d'une lettre par laquelle un personage de Pologne etait
annonce qu le prince dte, appele par les .Moldaves, a perdu
sa vie dans leur pays. Elle parte la date de 1 432, date corri
geee par l'historien roumain D. Onciul en 1 402. Cette correction
est in diquee par l'autre date, 1 40 1 , de ce document. Il resulte
donc que Jurg Korjatovici a ete appele par un parti politique
de Moldavie, en espece celui du volvode fuga, pour l'aider da11 �
s a lutte contre ceux qui souttenaient le regne d 'Ale:mndre le
Bon. Dans les luttes qui sont :arrive en Moldavie pendent
l'anee 1 4 0 1 , Juga fut fait prisonnier et son alie Jurg, tue. Les
autres donnees des chroniques lituaniennes sant les resultats
des commentaires tardifs inseres dans le rtexte.
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CONSIDERAŢII DEMOGRAFICE
PRIVIND ORAŞELE ŞI TIRG URILE DIN MOLDOVA
IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
ECATERINA NEGRUTI

Cunoaşterea stnucturii demografice a o ra şelo r române.şti în prima
a secolului al XIX-lea prezintă un i111 teres de oseb it pentru
is1Jork, deoarece, în acea perioadă, în societatea românească au avut
j umătate

loc transformări importante de ordin economic, social şi politic, tran
sformări care, în parte, au fost impulsionate şi de dezvoltarea p<>
pulaţiei urbane.
Oo.ndiţiile create dezvoltării eoonomioe a P ri ncipat elo r Române în
urma tratatelor de ,pace de la Krucituk-Kainat,gi ( 1 774) şi, mai ales, de
la AdrilaJllopol ( 1 829), ca şi măsurHe aJdministr:a,ti<v -polirtfr ce de după re 
instaurarea domniilor pălln întbene, mai ou ooamă după 131Plicarea R egu
lamentruJ.ui Organ i-c, au as igru rat un climat mvorabil creşterii ora.şelor
româneşti. La aceasta au contribuit şi unii factori de ordin demogra
fic şi îrn specia•! creşterea densităţii populaţ ie i în tolaltă ţa.ra. Astfel, î n
Moldova, la s fî rş itnJ.il secoJIUlui a.l XVIII-lea, da.toriltă regimullll i fiscal
excesiv şi războaielor purtate pe teritoriil.lll ţării, densitla1ea p01pulaţiei


,

era scăzmtă. Se apre.C'ia, de exempliU, că la 1 7 74 den si t a te a Moldovei era
de 7,7 SJUflelte pe kilometru p Mr a t 1 • Această densitate a creS:cut ÎJn mod
co.n siderabil in dooeniile urmăooare, la 1 803, fiind de ci.rca 1 1 ,8 sru:fle
t·e\ iar 113 1 859 ajungînd la aproape 35 s·uflette pe k il ome:tm p ărtrat 3 •
Aceasta s-a datorat în primrul rm Sip0rlll�u1 natural mai ridicat ca în
tr e oo t, ca urmar:e a dezvolrt"ării
eoonomice şi a Ulnei .oarecare stabil i
tăţi polirt;ico-adaninistraltive oare au asign.trart; sporirea naiba.Jiltă ţii şi scă
derea mo.rtalJită.ţ ii. In 131 doiJea rînd, perslpeOtirvele economice a l.e Mol
dovei din aceas:tă pe ri oadă, administraţia internă mai ordonată şi mai
puţin 31I"bitrară de după 1 832, C'a şi une'1e imprejlll rări de pohltkă ex
tennă4, au înLesnit imigrerea româJlli[or de pes1te graniţe şi 13 stră,ini
lor, contribuind şi pe această oale l a sporirea popuLaţiei.
D e această
sporire au benefi.ciart în special onaşele.

In oraşe sporul naroural a fost mai redus ca în restul ţării. Exisballl
oraşe, mai ales cele mai mari, oa de exemplu, Iaşi, Galaţi, oore aveau
un exoede'Jllt de mortaHtl3te în stare a;pi'TOOpe endemică5• Dacă în a�Cestea
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torat în special imigrării ţă:ronilo.r. Şi în cele:lalte oraşe ale Moldovei,
fălră a l1111a îrn oonstdemţie mară(Le epridiemH de ciiUJmă şi hoiLer'ă oare 3JU bîn
tui>t în aoea perioadă, mor1ta1Jirt:.a'1lea m<:��i ridicată şi na'tali'baJbea mai. scăzută
aiei ca în ·res.tul ţă11ii ar fi deterunin:art: cel mult menţirnlerea Lor, din acest
punct de vedeii1e, Îllltr-o stare de stagn,aDe. Imp re ju rarea ·că omşele şi tîr:gu
ri.le în prima jrUJmăltate a seoolulrui trecut rCliU benJefidtCllt con'tinuu şi masiv
de imigrralţie ·rurală şi de imlirgraţi.e de peste hotare, în S!Peci·al ra. evreilor
din Galiţia, le ....a asigumt creşrte1"1M lor excepţională d in punct de ve
dere demo.grafic .
Fen,omenul creşterii popuLaţiei, în general ş i a oelei urbane, în
special, nu es1e cara.cteristiic nrumari Moldovei. In toată EJuropa centrală
şi apuseană, îUJCepînd din a doua jurmăta:te a seco1UJlrui al XVI I I-1ea şi
in primele decen ii ale seco:liu.lui al XIX-lea, are loc, din acest punct de
vedere, o adevărată revolu ţie demogmfică, populaţia crescîn d în. mod
uimitor, datori,tă mai a:lres ned:uoerii morlalităţii.

In Moldova populaţia urbană a crescut în prima jumărtate a seco
l u l u i al XIX-lea de la circa 50 000 l ooui1ori, la începu-tul secoh.11lui, l a
288 1 6 2 loouitori Ln preajma l1Iliri i cu Va:1ahi:a6• Aşadar, în ours de a
proape j umătate de secol, popu1a�ia u rba111ă a Cl'esout de şase ori. Pro
centul de urbani·z are al Moldovei avLnd un rirtm de creştere fără pre
cedent, de la circa 8,8% l a î nceputul �ecoJu.luli, la circa 230fo în preajma
Unirii7• De acest spor demografic au profitat toate oraşele,
inclusiv
oraşul Vaslui, omş cu veche tradi ţie, datind probabi l din prima jumă
tate a secolului al XIV-lea8, centru economic şi administrativ. Deşi în
această pe·rioadă Va�lmuil, di111 pllliC
ll t de vedere demograf1c, nu făcea
parte dinrtre omşele mari aJe ţărW, popu-laţia lui a crescut considera
bil Î!!l curs dJe jrunnăta'1le dre seooL :
populaţia s-'a menţi111U.t şi chiar a sporit considerabiJ, I1ezrultatrul s-a da-

Populaţia oraşului Va.slui între 1 774-1859
Andi

Nr. capi de familie

Nr. su flete 1 0
-

1 77 4 1 1

129

643

180312

248

1240

183213

333

1459

185914

14 74

4733

In 85 de an.i populaţia ornşu1ui VlaSLui a cresouJt cu circa 630°/o,
ritmul oel mad ridicat de creşrtere atingirudu-1 intre a.niri. 1 832 şi 1 859.
Ori, se ştire că evoluţia nuunăruliU!i. locuitorilor esrte um1il. din criteriile
cele mai sigure de j udecare a prosperităţii şi decăderii aşezărilor ome

neşti.

Din punct de vedere al evolu�iei niWllăru�ui absolut al popll'laţiei
urbane în Moldova, în prima jlllm ătate a veaculJui trrout asiSităm la o
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adevărată revoliuţlie demografică c are a avUJt impoP�rute oonsecinţe eco
nomi.ce şi siOciaJe. Se ştie că unul din factJOif!ii esenţiali ai progresului
şi bogăţilei u:nei ţărti. îl oonstiJbuie populaţia. Sporirea popullaţiei1 a fost
un stimul pentru creşterea producţiei şi dezvolltarea economică. Cr�te
rea popuLaţiei Ul'1bane a pus probleme deooebite, deoarece ea a însem
nat, în acelaşi Ump, 51p0rirrea populaţiei ocupată ou îndeletniciri n e
agrkdle, îtn Sipe<."iall cametroiJal!Je şi inidllll5:trilaJ.e. Srt.lstmgerea popuJICllţri.ei de
la agriou.MJură, ca urmare a imigraţiei ţăraniLor La oraşe, a co111tJ.ibuit
la dezvoltar-ea oapirtJa1islll1Jlll
lll li. în economia ţării, ceea ce a însemnart: nu
numai un mare progres ecoruomic, dar şi social, prin inlăltlurarea for
melor de dependenţă person aJă şi pri111 schilmbarea fizionomiei spiri
tuale a populaţiei care s-a rupt de formele vechi de viaţă. Aceste schim
bări e oonomi1ce şi socia·le eraiU deosebit de imrpo:rtante în acea pedoadă,
cînd relaţii�e feudale dominau incă societatea moldovenească. De ase
menea, din pUJnct de vedere demognafoiJc, orig inea acefYtei popiU:laţiJ no·i
punea pmhleme inrteresaavte şi deosebite, at.Iît sub aspect eltn�, aîlt şi
sub rapontul deplasă·riJ.or de oame ni.
Adaptarea acestei populati·i· la
condi•ţiile dezvoltării economice şi urbaniSit1ae a o raşelor de la no i , im
punea comportări socio-prof,es·iOinl<lle şi morale specilfli'Ce.
AfLuxul popula ţie i SIPre o raşe a oontri.Jbuirt; 1a extinderea în supra 
faţă a acestom, la apari.ţia de n01i cartiere. Această extill1Jdere a avurt; ca
efect aglutinarea SICl te lor din j ur, S�aJtele de la perirferia oraşe loa· ftiân d
cuprinse înrt;ne maha1lalle , proces ce se poote observa la
pri!11Cipa1ele
cent re urbane ale Moldovei , mdusiv la Vaslui.
·
Datorită evoLuţiei onaşe!l.or româneşti în secolele al XVIII-lea şi al
XIX-lea, a sLIClbeli dezvoltări eeoruomke, cît şi a mellltali.tăţii rura1le a
orăşenli.Jlor, cei mai Jl11Uil.ţ:i fd i rui OII'ăş.el!lli. de puţilne gerueooţii, oa·aşul av ee
un a<;peot rural l!a
i:ruceputrull V�ea�oul ui trecult. Extinderea, ma i ales în
suprafaţă a oraŞUI!JUi a contribuit la păstrarea acestu i aspect. Cu toate
acestea se pot sesiza, mai ales din deceniul al IV -lea al secolului al
XIX�Lea, o îndesire a caselor pe acelaşi spaţilu locUJibiJ. De e xemplu,
în mai puţil!l de două decenii (1 832-1 849) în patru o·raşe (Roman ,
Piatra-Neamţ, Tg. Neamţ şi Tg. F.num os) niUmănul oaselor s - a d!Ub.Lart; 15•
lndesirea LoCtU i t ori lo r pe a:cea.şi suprafaţă se poaite constata şi prin mă
tirea spa ţ iulrurl. looutbi1l al oaseLor, a capaciJtă·ţi;i lor domiciliare. Măsu
riLe .u rbanilst�oe JruiaJte iJn a�ooa petr1ioak3lă, mali.
ales
după
aiJ)l1oarea
Regulamerutuillu i OrrgGIIlilc , construirea de edificii publilice şi d e case no,i
:·u etaj , în s.pecial Îin cCiipitală şi or�ele mari, sînt mărtnlriâ a creşterii
d ens i tă ţ 1i urboo.e art;îrt; pe S!Ujprafaţă cit şi pe casă 16• După datele oe le
avem, LiC1 1 832 densitatea medie pe casă în or� depăşea net densiÎrt:a
tea l'W-.ală, dar ea se menţinlea încă redrusă (5,4), cu exoepţ:i.a oraşului
Iaşi un.de populaţia depăşea 8, 7 sud'leltle pe casă, ceea oe penrtnu acea
vreme indiloa o imporlta.nltă activi.JtaJte urbană şi existenţa a nwne.roase
oase în cane domiiCil�au mai ITlllllte famUi1 17• Desiglllr, din acest punct
de vede.r;e există o deosebire netă înltre oraşe şi ti1.1guri, tîrgruri1le în
marea lor majoritate menţi!Ilrurudu-se la o densitate de casă asemăruă.
t oaa·e medicu:lrud nural. Ritanru!l oonsiderabH Îin cane a crescut îrusă po
pulaţia ur:ban.ă de la 1 832 la 1 859 (au circa 1 220fo) a aVIUit drept conse-
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cinţă mar11re:a ooeficioollru1ui de coobiitare pe oase, nll.lJillărul caselor în
aooşii 27 de :am.i nepwtînd creşie în aoe.Laşi :rWtrrn cu p<>�pul•a}ţă.a .
Creşterea loaui.torilor oraşellor, sltr.ăidlulinţeile de mărire a n'l.lll11ă:r1ru ui
caselor, de ex't:limle.re a IClCeS'bolna ca spaţiru. pe oriZ'OIIlltală , dJair şi pe ver
tkală, efortUJI'Ii.:le u:rbanistilce ail.e edil.Hor tilmpuJrui, !dau oraşelor molrlo
veneşti de la mij:loc'Ul seocollu1ud rtreourt un; aspect .ajmes\tleiOat IŞi biizar,
camcterli.stic ·1otca1iltăţHor 'lLI"lbane !Îl!l pliJn prooes de ltrr'CIJI1sformare, aspect
descris ou vervă .şi 'llJilo
l r de scriitorii tirnpu]Jui.18•
Un fenomen caracteristiic vieţii urbane din MoldoiVa în prima j u
mărtate a SIOOO lWui rtlretOUt este 'formarea numeroaseilor rtirgu:ri. Apa riţi a
acestor aşezări semi -Wib.am.Je s-a datomt .atîtt condiţiilor ISIOci.al-e<lOiil.omice
lSpe!Cifioe Mo·ld<Mt, dît ·�i �� rdembgtr�.i.q. Asemenea ,aşerzări
s e-mi-urbane oo existat şi IÎn Valah[a şi T.I1a/I1Sirr'V'an�a19, dar nu au fost
atit de . numeroase ca în Moldova �i nlll au a�V�Ut importaJnţa economi.că
şi mai a les demogl'lafică a acesrt:ora . ,In Molidolva apa riţ ia 1or s -a daltoralt
dezvoltării droosebilte a pieţii interne şi caraoteruiliui spediftc al ecolllO 
mie i Moldo'Vei, preponderenlt agiiioolă .şi SILaib dezvo1tată i rudustrial.
Ce
rerile populaţiei lÎII1 creştere lnill mai pultealll fi satisfăcute de centrele
u rb ane existente atunci, de celle ma! mul te . ori d� cre salte ş� cu
di'IUillluri de acces prosrt; irrtreţiruute . Numeroasele tirgmi noi,, tdezvoJtate
î:n med!iul runal, prin 00I11C€nltrarea QpieraJţiilor de schimb din rregilllnea
înoonjurărboo.re şi în care încep să illllfl1o rească ldil\lell'\Se meş�ugu.ri, răs
pundeau mari. birue nevoilor PQPulaţiei . AceSte tîrgruri prezănlt:ă o deo
sebită imporrtan'ţă demqgrafică daJtorită ooncentrării populaţiei pro ven i 
tă din stabilirea, pe de o parte, a eilementelor străitne venilte de peste
hotare, iar pe de a1tă pante, a stabill:iirii looui<toolor româlni din satele
apropiate în speranţa găsirii fUTlJOr midJoaoe ·die ex isteruţă noii.
Unele tîngurr-i apărurte 1a sfîrşi1ruil secoilJUlui al XVIII�lea aJU evoluat
rapid, ajungînd în prilmele decenii a'le seooliUJ:uiÎ. aJ. XIX-lea ÎII1 rîndul
or.aşieilor, ca Fă'htilceni şi MihăilenL Altele au evoliuat mai greu f:iănd
suptliSe î n deceniile lllrmărtJoaTe 'UiliOr grele probe de rrezli.steniţă. Din 59
de tÎl�uri apă11ute în :acea perioadă (Îill Mo1dova dintre Pnut şi Carpaţi)
numai 1 1 mai sînt considerate astăzi oraşe20• De exemplu, în ţinutul

Vaslui pînă la mijlocul secolului al XIX-lea se înfiinţară 4 tîrguri :
Negreşti, Codăeşti, Boroşeşti şi Pungeşti, dintre acestea numai Negreşti
a rămas comună urbană pînă în zilele noastre.
Deos,ebirt de impontante aJU foolt sehirubărHe carta!Cterelor demo
grafice ale populaţiei urbane mo1do'Veneşti din acea perioadă. Aoeste
schimbări aru fOISt determin.arte, rpe de o pa'!1te, de po:PUJ.aţia prea nU
meroosă (comparativ ou pUlberea economilcă de absorbţie a aşezărilo;r
urbarue de atlllnci), iar, pe de alrtă pa:rrt:e, de o popul<:t•ţie nouă.
I n prima }umătate a secolrul!ui al XIX-Jea alU a'V'Uit loc tramsformăti
impor1ante �n ceea ce priveşte OOJ11!POZÎ1ţia populJaţiei 'Ull'lb aJI1e. Elemen
tele active de bază .în medillll tlll'ban SÎIIlrt in general reprezentate d e
meşteri ş i negusitori. Si/tlll aţia acestora la �!110€puJtul soooliulufi. tJ:'IOOUt î n
Moldova dovedeşte că oraşele din punct ch:! vedere eoonomic erou shab
dezVIOlta<te. ln primul rîiild, ntUilllărnll lor mpoctat la inttreaga populaţie
orăşenească era redus, în al doi!lea rind, mmnăr'lll păimîln!ten i lor care

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ORAŞE ŞI TIRGURI DIN MOLDOVA

163

pnactioatu aoeste OOUipaţii era foarte mic, 'in all trei lea rlnd, nllll!lr
lă ul'.
n.egustoaiilor depăşea pe ael a l meşterilor, � avîrud în special f!lllcll ţii
c omel'!C'i.ale şi in sfî�ilt, îndeletnici!rill.e agrilcoile şi mixte (agricole şi co
mercial-meşteşugăreŞti) er.aiU înlcă dQmilnamlte.

Negrustorii şi meşterii, la tloltalul looulirtoriJ.or au areswt in ruum ăr
tot atît de oonsidembil ca şi nll.lttnăru.l total al orăşeni.lor. !Ja îaroe,putul
seoolUJlJui aJ. XIX-�ea în looalirtăţliiJ.e llll'!bane a1Je Mo�dQvei cilrca 360fo
eratU !ll>egustlori şi meşteŞUJgari. Dirutre aceŞtia ceva ma1i mJUllt de 1 0�/o
eratU pămînteni, ooea oe i!llidlic ă un ,gmd de dezvoltalf'e economi!Că a ora
şelor f01al'lte scărut. RaJpOiitrull niU este Î!llcumjiClltoc nici oailiouiLatt pe fiecare
ana� �n pa!I'te . Catpiltalla MoiLd'OIVeiÎ, pen.tru oare datele SIÎinJt mJai. complete,
avea abia 390fo clinrtlre •loou�tori negniSitor'i, meşrteri, ewei şi snlldi ţi. La
Botoşan� nUJmărru:l lor repre:renrtla 4 70fo (datoTită evreilor imigraţi recent)
iar la Gailaţ i 450fo (dClltorită sUJpuşiLor străilni nlllmeroşi aid). In celelalte
oraşe raporrtull elemett1itelor negrustoreşti şi meşteşugăreşti ena SIUib 360fo.
La Vasln.li. dle ex'etll11Plu, el era de abia l lOfo la rtoltiailrul papwlaţiei. In
priuna jllLIIl ărtalte a veaou1u1 VreiCiut, din aoest punct de vedere, &e loc
o adevălraită ootiltlură. La 1 859, de exempLu, în oroŞe (ex0€)ptjrui ·tkgurile
înfiin�.alb:! ·reoenrt) prQPOrţia lor 'la tota!l1Ul locuitoriJlor era de aproape
600fo. Diiil. eta�re mai muJlrt d e 250fo erau .pămîntenF1• In VasLui, proporţia
ajunsese la 550fo, elemente negustoreşti şi meşteşugăreşti, la jumătatea
seooluluJ. ttroout.
O cMa.obel'IÎ1Sitkă importarută, dilll punct de vedeii'e demoglrafic şi eco11J01Il1 ic, pentru ac'etas'tă jlllm ătarte de ve.ac este napolf'bul drinltre negustori
şi meşteri JJa îruae.putul Vl€!atc:ul1Ui •şi la mij lJOc.ul lu i,, ra;polrt oare imrlilcăi
net o sporiii'e a elemenrbelor m eşteşugăreşti :Î!ll comparaţi·e au cele ne
gUJStareşti, oraşeLe căpătînd din ce in ce mai mulrt 'U!1 aspect industrial.
De asemeruea, niUilllă ru� orăşenilor care se ocupau oo înideli€1hniiciri agri 
cole s-a redus treptalt. Astfel, .că 'Sill!b pres i.unea demognatocă şi această
trăsătiUră fet.��dailă, aamcienisrtlică Oll"aştJLui moMovenesc medieva'l, începe
să dispară căttre mijloaul Sl€colul1Ui. In schimb, aJ>Clir ilrăsătnlri nm , ca
racteristice oraşeilQr moiderJlie. Mtferl, î.n oraşe sporeŞte numărul sJiu
gilor, niU niUiilla i ale boieri·Lor, da'r şi aJe negrustorilm şi meşterilm a
căror ateliere şi cliugh€ttle cere·atU pentru înttreţinere o mină de liu!cru
mai n:UJmeroasă. La 1832 '111Umărul sliugi:J.or împreună cu ţiganii robi ai
boierilor reprez:enta 21,350fo di.n popu l aţia urbană stabirlă, ooupînd ca
număr loool imediart; după meşteri şi negustori (la Vasiliui, nrum ărul a
cestora era de 1 3,77D/or. Un număr atît de ridicat de oameni aflaţi
int.r-<J srt are de depetndenţă malteri..al ă şi, Î!ll acelaşi tiiiTlip, soci a lă faţă
de srt:ăp.in i ne dă o imagine a gradiUluii de servi'trulte a unei importante
părţi a popuilaţiei urbalne. De asem enea, nrumărul lucratorilor angaj a t.i
temporar ca salahotli, zăllieri. s�u care trăi131U diln dilfer'ite expediente
a cresourt oonltillliUIU, î n aoeasttă perioadă, pe măSIUira afllllX ului ţăranilor
spre oraşe şi a imigrării din Galiţia. Cu un rol economic redus această
categorie este însă deosebit de impont.anttă .dilll punct de vedere demo
grafic. Oa şi s1ugii1Je, maj ori;tatea celor di!n această cart!egorie erau ele
mente active imigrate recent în oraşe. In statisticile fiscale cei mai
mulţi erau weCIUiţi iJn rînidiUl "birnidlor" şi mai \aJlJ€5 a "căpătîierilor".
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Desigu1·, ·W1ii di.nt1.1e �tia se ocupau ou di fe rite meştleşll.lgluri, negus
t o ri i sau cu d i:vea-se ocupaţii mixte. AJ:ţii se .am:ga,jau l11.1:c rători la di feri te
î nbreprinderi din omşe sau în ag rii.loultu ră, erau iooă şi Ulnii veniţi de
pu ţ.i.n timp î n o mşe şi fără •ocupaţii certe�3•
Numă•r.ul căpătîieriilor în tirgrmi şi oraşe a fost în continuă c r·eş:te re,
el .fiind îonJ1JJrt:deanJlllla mulrt maii ma11e oa cel
indicat
de
statilSitică,
deoarece, datorită inst:abilităţii lor domicHia11e, scăpatU uşor de contro Lul
inJ•egistrăa·ilor. La 183 2 numărul ne5rbatomiJCilo.r era apreci.laJt inrtt•e 4083
şi 6656 (in oraşul Vasollui fiinrd în j·ur de 100)24• Cei mai mulţi din aceşt i
nestatornk'i, după a.pl:iiCalf"ea Regrulramen/tlul ui Ot·ganr�c. ,ClJU f·oo t trecuţi
irutre bim1ci şi, mai ale;, înttre căipă'tiîieri .
Dezvo1tarea eLementelor CJ<Wittaili81te în ecOilJomia urbană ş i t.mmsd'or
m ări le î n stt1uctura demog1rafkă a oraşeLor a avurt dt'ept ,oons,ecJn1ă o
aece:1,tJuare a stmtificării sociale care adînceau inegala Depant.iţLe a pro
duselor um ane şi sfăl'îma vechiLe tradiţii ale •onaşelm patria rhale din
evul m ed iru . &-;lte p �rio ada cinrd în societatea ut•bană încep să se observe,
di n ee în oe mai .e v ident, -cartegm·ii ;de oamooi aare se sltrădtuăau să
supraveţUiioocă vicis.irtJUdil!li11or sooi.al-economioe. Număm.lll mal'e al oa
meniLor făa·ă căpă1t1Îi, fău·ă oc:upaţii certe şi f ără domirc111il1l stwbil, din
rîndul căl'Ora •se recr,utau Luar.ărtlorH, sa1ahorii, s l'UJg ile , dar şi vagabonzii
şi cea·şooorii, em mmar�ea fitrească a pa!U!pe rizări i po,pul:a ţi·ei de la o raşe
şi sate, proces oe înJSioţea pretuitilrudeni peri.oalda dre treoeme de la feu
da li sm la capitalism .
În ceea ce pr1V�e.Şte aolmlpoiiţia pe sexe a popllllaţiei urhane d'in
Moldova, 1n toată p e rioada sre observă un excedent ce11t ma5oUilin . De
ex em p lu , Ln staJt:isti:ca dlin 1 832 rarpo rtul era de 53,24% par't.e bărbă
tească şi 46, 760io parte femeiască (Ja V�l111i 1eraru 52,91·% bărbaţD. şi
4 7 ,090!0 feme[). Din ne.ferici.re, în aceas1ă s,tatisltică nu s-a'll înneg.is:tra.t
femeiie l•a toote categoriile socilale25• Exoodentul masouilin se oh..,e rvă
�i l a c opi i . Ln aoeeaş.i stat ist ică, 1a .categoriile llllde
li
se ia'lJdică Sle x·ul
C'Opiilor numărul bă ieţ i lo r etra m<lli tidilc<Jit ca ee� a•l f•ette1or. Rarportul
mai ridioa•t al populaţiei Jl"li<IOOUl illle faţă de cea feminiiThă în 1ocali,tăţile
urbane s...,a menţinut şi în anii urmăltori. De ex•emplru, în 1 859 ·femeile
repre zentau 111um ai 48,50% di n pqpui. aţie (la Vasl1ui 49,02%). ln com
paraţ i e ou î nrtre.aga ţla�·ă 'la acea dată obsiervăan că llll.l!măorul f,emeilon
in mediJul Ulrbain era ceVIa mai riidioart; faţă de oel ruml, unde p rocentul
era de 48,370/o femei��;.

După aoeeaş.i. statistkă din 1 8 5 9 se observă că in comparaţie ou
med iul r.ural numă•rul persoaneLor singiure : văduvi, văduve, celihatari
era marl. rildioat Îil1 Oll'laŞe , mai aLes in cap.iltală. Si,tUlalţia oea mai -conSio
l�dată iln ceea oe prirveşte starea diviJă o aveau et1erl11enrtle�e ac,Uve de
bază d'in medi•ul urban de aitn.llndi, ad hcă : �ii .şi comerc i13.1Ilţi i,
atît româl!li cilt şi oei străillli . De exempJru, l11Wl1ăr:ul oopilor de familie
căsător1ţi din aC'JeSte oartlegorii re,pnezenrbaiu d.nca 88%27•

Struatura faanfulială a oreşulrui mo[dolvenesc Îlll prima }wnatalte a
:;ecolu:lrui treaut a căpărt;at 'cl!iln oe în ce mai mu1tle trăsălburi care o a pro 
piau de aceea a omşullui modem. Dacă Ira oraşele mai mici şi l a
tîrguri nu apar preg.naJnrt;, ele mt dim oe 'in ce mai e·vidente la oraşele
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mari. Deşi excedootul masoo.lin se moo.ţine mai ridiloart:, ca de a l tfel ,
in î nt reaga ţară, numănui femeilor în 'Oraşe sporeşte. Mi:graţia feminină
către oroşe, la mi jloourl veaouJui al XIX-.lea devtine diln ce îrn ce m ai
pron!Un ţart:ă..
Familiile din oraşe sîrnrt: maJi manii ca dimensiruni, dCIJto.r1tă nu nu
mai numărului de copii ci şi numărul ridicat de slugi, ucenici şi rude
inrtoreţirnlllte Îrn general, nllll1l1ă·rul copiilor de framilie in arruşe era mai
redus oa irn restul ţării . De exempllll, i n l131Şi, La 1 808, revenea c i r ca
1,6 oorp ii de falffiilie28• La 1 832 niUJil1ăJrul corpiiror in toate m�aşele şi tîr
gu rile se rirdiroo l a circa 1 ,8 de famiUe (La Va.;;lru:i num ărul copiilor era
de aproape 2 d e namiUe)29• Aceasta Sle datora nru nrumai moo:Tt.a lirt:ăţii mai
r'idioalte in medirul urban, dar şi fCIJptul.u i că nUJ1Tlăi1Ul pemaanelor necă
s ător1irte, cel'irbatari şi vădurvi era mai ri dicC!Jt aid decit l•a sate. Se parc
că şi drur.ata medie a căsăltlonii.lor la o1:1aşe em mai mkă deciJt cea din
res tul ţării (după num.ărul ditvuPţ,uri.Lor şi mai ales duipă nrumălrllll şi
virsita văduveLor).
În ceea ce priveşte st nuc trura pe virste a populaţiei urbane dart: e l c
ee S-<CIJU păs-trat sinrt mai puţine şi irrllcompl:e te, tO!lJUJŞi e1le Îlndică cert
că in MoLdova em o populaţie unbană tirnară30, arptă să creeze bunlllri
materiale noi, receptivă l a ideile înaintate, capabi l ă să lupte pe n t r u a
parveni in sodertraJtea timplu i
Miu taţii 1 e demograf.iee obse:rvate ca şi dezvoLtarea ca;pirt:a lismului in
economie aru creat, in mord nrecesar, o morbHi1rate puţ in îrntî:Lndltă în epo
cile anrteri:orar e. Mobi l'itatea geogr a;fică a popllllaţiei moldoveneşti este
in prima jumă brute a seoo Lulrufi trec urt ITIIU1t ma;i mare decilt s-a crezut
şi, in rap(ll'lt eg•a l au creşterea migrnţiirLo.r, are Loc şi o mobilitate inte
rioară sodkhprofesiron�ală. Cîteva exemple sinrt: SIU:fkiernrte pentru a i lu..c;tra
s.itua ţ ia . In 177 4 în mr1ad peste 1 70fo din locruitoci emu ven iţ i recent
din sa1t:ele d'in jur, la aceiaşi dată 51% din con tribuabili i p<mtulu i Gala1,i
emlll imigranţi31• La 1 820 in orn.şul Botoşani niUIITlărul bkrnkHo,r ve ni ti
receJ1Jt, împreu n ă cu ceri făTă căpătîi e ra de part.rru ori mai ma re ca
num ă:nu l birn�ci lor vechi orăşeni32• I n inrt:ervallul ditnrtre două rec e ns ă
minte fiscal!e, 1 838-1 845, din 4 323 bimici a:f laţi in onaşe·Le şi tîrgurile
ţă ri i au fost scăZ'\llţ i 3 1 90 din OOII"Ie 1 363 erra:u fugiţi şi 9trălmutaţi şi
:n 3 · err·a.u trecu ţi la al·te categorii fiscale (meş1JCII" i , negruts1t01i etc.), i.ar
resstu l decedaţi. în s.chimb s-alU adărurgat 3 4 75 birmioi noi dinrtre care
mulţi proveneau dilll S1Cllte33•
ln general migraţia şi schimbările de meserie au atins categoriile
s·ocia le inJeri101are mari l i be re de legăltruri famiJ.iale şi mai cu pu ţ i ne mij
laroce de susţirnere.
Stnuc<truna soci<:lllă a oll"1a.şelror r'Olllârneşti La m i.j lOOUll secollrulruli
al
XIX-lea em foml\:Je diferenţiată, dar in aceLaşi tămp sruplă. Deşi exis
tCIJu bariere Îll1rt: re dtfenitele carl:regocii s.oc·ilalle el1e rnru erau de nett-ecut.
NUliTleroşi meşteri şi negru.c;rtori i.mborgăţiţi CIUliTlpălra!U pl"lopriertăţi I"UUraLe,
tirtlmi de boirerri saJU in!ta'au în rin,diuJ. SIUidiţHor (SIU!puşii llU1IUli co.oouLat
străini). Unii dintre birnicii şi căpătiierii din oraşe, mulţi de prove
ni·enţă recenrt:ă, reuşeau să i1111tre irn rindul meşteii"Ii.Im şi negusltorilor.
Dacă, de la o categoriile sooirală Ira alrt:a nu erou balriere de nettlrecurt,
.

'

u
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in schimb numărul celor care le puteau trece scădea pe măsură ce
diferenţa de avere de la o categorie la alta creştea şi stratiifioarea eco
llOmică se accentttlia .
La adîndrea procesu1ui de strat ificare economilcă s-alU adăn.Igart; şi
contradicţiHe profWlide izvoll"Îlte dintr-run regim ffiscail. şi jmidlic ine
gal. Deşi, diJn caJuza acesrt:or contradicţii, forţele sociaLe or�nreşti au
foot fărămilţiart:e şi s:Labe, nere�irui să impună o .traru;fol"llllJalre pe cale
revot1uţiCllr1ară a societăţii româneşti, to;f;Juşi ele au fast capabi�e s ă dea
lovituri ilmpolrltiaJnte feuldalâsm'Ul!Uli. Poplllla
l •ţia
orăşenească, Îlll special
negustorii şi meşteTii,
au luptat 00111Wa
ingrăJdirilor de breaslă,
a
monopolrumiJor şi a ;bUJtumr
priW!l.egiHoii" ofeiU:dalle . Chllar
dacă a.CiefaSită
luptă a fost mai mult
Sip<mtană ş.i fără oriiZOtnlt, ea a start; rtot:Juşi la
baza tr.ansformări1or sociale şi poJI.i� de La rnirJlooud vetaiCIUlJuli tlrec'llt.
Şi, in acoostă luptă un rol hotărîtor 1-�au avrut şi 1110i Le trăsături de
mogmJii.Ce Oll'ăşeneşti de artnmci, care alU fos1: îm. măsură să SIU!bmineze
vechiul aspect al oraşeliO!r româneşti şi să asiguii"e funnaTela Ul!leti. so
cietăţi urbane moderne .
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CONSIDERNI'IONS D:f;MOGRAPHliQUES CONCERNANT LES
VILLES ET LES BOURGS DE LA MOLDAVIE DANS LA
PREMIE:RE MOITIE DU XIXe SIE:CLE
R e s u me

Ayant comme base d'etude certaines donnees statistiques,
l'auhteur observe l'accroissement exceptionnel de la popula
tion urbaine en Moldavie dans la ,premiere moitie du X!Xe
siecle. On constate ce q:>rocessus dans toutes les villes molda
ves, y compris ,la ville \de Vaslui. L'auteur analyse les causes
qui menerent a cette jaugmentation de la population urbaine
et les consequences d'ordre economique, social et clemographi
que de ce processus d'accroissement. Le developpement ecli
litaire des v illes, l'extension de ,leur superficie, l'accroissement
ele la clensite des maisons dans les villes, �'apparition de nom
breux agglomerations ,semi-urbains (bourgs) ·sur le territoire
entier du pays, l'augmentation du nombre des commer{:ants
et des artisans dans les villes, la reduction des adivites agri
coles dans le 1milieu ,urbain, ,z'augmentation ele la domesticite
dans les maisons des boiards, ainsi que dans les maisons des
artisans et des negociants, mais d'autre part l'accroissement du
nombre des vagabonds, tous ces phenomimes constituient les
symptâmes qui montrent que les villes roumaines etaienl;
engagees dans un nouvel processus de modernisation.
Ce processus pouvait etre robserve aussi dans certaines
mutations demographiques qui 1eurent lieu dans le m'ilieu ur
bain (le nombre plus eleve de femmes dans !les villes que
dans les villages, le nombre plus eleve des celibataires et des
veufs, le nombre ,plus reduit d'enfants, etc.). Dans ces concli
tions (la lnouvelle r>opulation urbaine 1allait :avoir un .râle
important dans les transformartlion sociales et politiques sur
venues au milieu 'du siecle rJXlSSe.
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DESPRE STAREA DE SPIRIT IN SATELE
VASLUIENE IN DECENIUL PREMERGATOR UNIRII
DUMITRU VITCU

Anii ce s-au sour.s după cQnD�uana�ree. ev·enJ.unenteJror de le. 1848 şi
pină l'a înrfăptuitrea U:lrUJia d�:1��� obiectivele esenţiale ale revoluţiei
burghezo-democrtlltioe, Unitrea, alU fost an� de i ntense prrefrac.e.ri de na
tură nevQLuţiOIIlară a societă,ţii
româneşti în ans•aJfbi
fil Lu,
care alU dia,t
conţmrwt şi �ndi:virdu.allitaJte acesteti. perioade iSLtorke de pregăltălre a pl·e
miselor r eali ză ri i statului naţional român modern . Deceniul al VI-lea
al veaou1ui treout s-a caracterizat la no1 prin întreţin·erea şi i.Jrutens.ifi
canea unei stări rerVIOI�UţÎOinaJre 1!11eîntn"ell1lpt
ll e asigurntă , mai 1nljJii, de
disputa SIUTdă îrutre boierrim!E."a c:Jn�Seuwalt.'OO:l,e (con:vilnsă de nre:cesirtatea
UJnor tran&formă•ri,, dar pe ca:re le voia di!l:i,jate de c ărtre si111e ) .şi bur
ghezi.e, ÎlniSIUJfircient oc:nsolida!tă ca crbar,;ă, diaJr aV'Cllnrtajată de pozirţia port
dmpel Clll lrUJPtelor pe:rubnu �nfăptuirea idealwl"i:lor paşoptiste.
DerciS!irve pentnu peTsimanţa şi agrr;aV'area acestei stări revoluţionare,
de <�gonie a s ifo;ibemu:Lui fe,udal, C!IU fo:Sit ccnf11llinrtăa·Ue �oci,ale deschise
din Lumea satelor, între ma<;ele ţărăiilie.şrti, lipsiirte de cele mai ebemen
t.Clll� dJr,eptUJr i, şi marea boierime, deţinăitoare a puitleri i eeonromirce î n
stat ş i ou S!Ufdeiente nesltlirse aJ.e pulterii poliltli�, 001,e�i fălou.., e di,n
Re�u1amsntJu1 Organk un ii!1Sft.T,UIIl1Jenrt a1l domirna ţ iei de drasă.
Perl"ioada 1 848-1 859 este, &?adar, peni:oracl.a în ca.re forţa de stimu
lare a r.evGiLuţiei esrt;e exrtrem de vie Îln rin1diul mCliSelor, cind dorri.nţa
arzăto.arr-e de înlărt:rumre a ornircănei asupTill"i s.e eonrcretizează într-o ac 
centua:ne a spirriltlll�ui de l:uprtă pe tănîm s.oeial şi, pe acest fond, ÎJll pre
e ipirba rea
eve111rimrenibelorr ce avela/U să oondrUJCă J,a neabi7l�a Unlirii, a
stattnl1u i nraţi·oiilal român, ou alte oUJVÎJn!ţ)e, într-o oorreilaJre o ngarn ică a lrlllp
telor �::Jioi�a�le şi n�a�tionale ca mijLoc de emancipare a poporului mmân,
de înscdere a ţăll"ii pe făgraş modem1•
Departe de a corufinna pretirnsele adevărrur'i pu.9e în circulaţie de
către unii irsrt:orici de maJi tî'l'Ziru, portnivit că rona în perioada regtt.lll ramen
tară ţă,răin.imea ar fi manid"•ffi,tJat o totlală Lipsă de combatiJVi.ltJaJte, oapi
tulînd în faţa lovilburriiliorr "crude şi rneoorntenite aJ1e solaJI'Wi"2, fiilndu-i
stnăiiilte , ,orice duh de împotrirvive, orice mîndrie SICIIU orice gînrd de
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răscoaJă'0, frămintăr11e ce aJU aVIUit loc Îlil. Lumea S<ll1ruil.ruJi moldovenesc
dovedesc cu prisosinţă vitalitatea şi capacitatea revoluţionară a maselor ţă
răneşti în preajma şi în timpul marilor înfăptuiri naţionale. Ţăranii au
participC!It activ şi iJntens La fu-ămînttăriJ.e epocii, Şli-'alll �it inltegral
obiectivele de luptă impuse de mamerutrul istoriJC, aviDd credinţa fermă
C'ă venise timp'LIIl ca şi reverudlLcălni:le lor să capete o S0:1Juţi01Il'are favo
rabilă. Im:>1U.Şi Gh. P1aJn.U, ref,e!f'i.l1Jdlu-se la ,peri.ooJda. imeidârart; Ull'!Iltloa
l:ăl
re
Lnt1'ării î n vi,goare a Reglt.ll1amenlbuln.lli. Onganic, apreciJa că "ţăranii Îlncep
a avea oonştiiJnţă de si1ruaţia lor şi a.I'1a.ffi în mod desrul de Zlgorrt�otos
că [ . . . ] a sosit timpul ca o reformă radicală să se facă, dacă nu in
situaţia lor faţă de proprietari, cel puţin in raporturile dintre ei şi
aceia"4•
Spaţiul nu ne îngălciuiJe să s.tămulilm asrupm oorud:ilţiilor eoonomice
genemle şi parti.oul.we pe tsemeilllll. cMona erau, SlaJU avearu. să fie, clă
dite ne-l·aţiile agnare şi regimul! ag�rnr Îln Moldova şi care a•u generat ,
pe ansambLu, raJP0111tluri·le SOC'Iilall.e la oote5• Ne permiltetm doolr să subli
niem că limilllarea oonrtrilruuă a dreptru:l'llli. de :OOlosiinţă al ţăTanHoc, aso
ciJată g001nei dUipă S1Uipram1.11l11Că, a oonstituilt eXI}lresila evLdanJtă a efor
turi,lor gE!II1Jei1ale
. înttreprilnse în epocă în di:reoţia e.l:Lbemrii propnietă ţii
boi,ereşti de sel."'VJtuţilJe feuidaJle, a mooridării aoesteila l.a neoesirtăţile
pi,eţii, a tmnsformării ei Îln Îl!l'irepl"IÎlnldere proidiUJcă'tloore, în propri.erta te
crbsoLUttă de tLp burghez. AcesrtJor Sltrădam.ii srusţimn.llte de repreZie'Ilrti8Jn ţii
vechiului regim, ou vLgoo!rea pe oare ll1fl.lll1iÎ1la ll\.lipta penrtmu Sll.lpl'avieţJu ire
o poate conferi, li s-au orea1 Uln oadru juridiJC prqpioe : aJrtîft Regulla
mentul Ot�ganic, cLt şi a:şezămînwl agmr dim. 1 85 1 , ooru;acrimd defini
tiv total.it:Jartea avanrtajeLoc creaJte marii propritettăţi · de dÎ1'i!PoziţiiJe şi a�e
zămilrutele anrterioare, aJU legrlrt:imlat - pemrtmu petriOOtda caire ar\'lea să
Sle sCIU r.gă p�nă La inlfăptuinoo refummei agrare - ofumsiva moşie ·rim ii
asupm dmpturi•Lor de folooilnţă şi asuJpra mi1j looreLor de prodruJCţie ţă
răneşti, in !1iUlme1e şi s.pill'l1JUJI. "ITIJOillicw" neg�lemarutăTi ale 11aportru.rilor so
ciJale Îll1 1urne a sateLor moLdioveneşti.
InsufiJCieruţa suprafeţeLor de pămilrut ooordJartle spre folosin�ă ţăra
ni:Lor pr.iJn Regu lament, pe de o palf!te, oum şi lilpsta Îln'Vetnilalrulltli agricol ,
a miLnii de 1uCTIU libere, a oapitJaJn.vl.llli necesa�r, .pe de aLta, i-eiU detet·
mina•t, atît pe ţă Mirli cît şi pe proprietar1, să reourgă La îm•loiteLi., cat·e
au cons'tiftlll it "� geruemlă de :reg1lemeni1:Jare a relart;ii.do.r agrnre în �n
tr·eaga periioadă a ReglllJamen1n.u1w Qr,giamitcM. Siliţi a cere "prisoa.se",
clăC'aşii aJU foot puşi Îlil. sirlruaţi.a de aJOaepta l.lJl ansambLu de sardllli oare
punea, �n fapt, întreaga 1o!r aotiiVittialte La d ispoeiţi a "legală" a moşieTălor
şi arendaşiLor. P ro ceSIUl de depooedalre a ţăinăallim ii de pămînul aşazis
legruilt a foot ac.oelena.t, intr-o măsură apl1€tlÎialbiJă, poo generalitz.area
arendăşiei către mij Loollll. veacuLui trecn..ut, feniOI!nEm oe a Îln'l"ÎIUri;t ev i
den t t�aporrtrumhle �Bg�r.an1e, iiiTllplicit sisrtemuWurl. pro!Prietă.ţ ii.
Sp1�e iiT!Jtregiu.'€1a tabl.oUillu1 generlaJI.,, nu toobuiie pî.er.diuJt dlin vede re
faptul că leg;i.l\.lie
il a din 1 832 îniZeSitnase siaftUJJ. ou Slllilf cierute mijloace de
oonstritngere pentru a .as.i,gura maa-ii boi1e1imi cîştig de caru.ză în acţiunea
de spoHe11e a ţ ăJt'ălnJmii. UzÎI!lid, in gen.e.rnl., de aoeaelaf?i fonne de con 
strîn ge1,e extnaecoo.cmkă şi profdrtind de starea mireră în care
se afla
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ţărănill'llOO, da1lonită , att.ilt oorudi,ţiiJor obiective owrerube, cit şi aiiTum
starrvţe 1oc agmv.a:nte, ca : ep�demii, SIOOeltă, lă.cruste, orupiBJţii millitare srt:ră
in.e etc., proprietarii şi werudaşii şi--aJU ÎlnSIUJŞit ou W?IUrilruţă aN�anta,j el e
ce li se oorufereau şi priln ruoruJ aşezămînt agnar din 1 8 5 1 . Ln aceJ.a�i
timp, gMerol.izarea pi"!aiCI1:ridi de măsura re a moşi illor şi de repai11lizare
a loturilor ţă.rărrle
l şrt;i , cru precădeii'le ÎIIl tere1Il1Ul!1i}e IIlla1 ptUţin felilliJe , ca
şi eXJtiinidenea wmnidăşi1ei7 asoci.altă efec1Je,lor părtmundetrii capiltailJuJln..ui că
mă tăre.sc la sate aru asouţilt 1a maximum comJtrodilcţiHe Lnrtre cel-e două
clase. La aooota a con1tri.Ibu:ilt, desigur, şi 01bligaţi i:Le f� de Slbalt şi co 
mlliile , îndeajlllli1S de <l!păsăltoolre asupm oondLţiiJ.ar de viaţă ale ţără 
nimii .

Avindu-şi, dar, songlJnJt.ela in rea:liftăţ ille eooruomlco-sociale proprii
nu numai oocietăţii mo ldo v€111eşti , ci sooiletă1ţii vomâneşrti în ansamblu,
conrtr:adicţiiLe aa:t1Jagonli1oe profiUIIldie desfăJşumte Slllb
l fOIMle şi irutensităţi
vtar.i!arte de 1Ja Uln. oapărt la aJltull al ţări i ii!Justrearză preglillalrlt, pe de o
pante, efor,truJriJe disperate aille u:nei c1ase SOICilale parnrziltare, boi,erimea,
de a-şi conserva clirerptruril1e şi prirvilegiille OOil"€6IJ)l1Z
lln ărtloare pozi-ţiei de
ţinută Îln iemrhila socială şi, pe de aLta, J:'lerei"Vla de energi1e revoluţio
oo nă pe oatre satul mmânesc - Îln po:fliidla nrefi1lUIIllă mtelor şi gneleloa- în
cercă:t'i - n-<> e,puămse, de-a LUJiligiUil SleOOLeloc, oi o oferea potJenţată
momenJteLo.r c.ardinalle alJe i.srtlorfue i noastre ruaţionlalle.
Stăpî,niltlă de aceJ. " duh de !'1eVJO.IJtă " , de nes'Uiptllle
l re şi de "an�arhie",

redramat miE!trell de autorLtăţi ÎIIl aa:tii care au oomart; înăbUJŞirii mi�ării
revoluţiona.re de la 1 8488, masele ţărăJneşrt:i: diln MoLdova aru d:esfăşumt
ample acţ1umd., pe rm•l!tătple plia:nrumi , împOitlrJ:v�a asupril1:Jo�I1tlor de orice fe l ,
în treţ ilnmd o stare efevvesoerută specilfi!Oă, î nsoţ ită de alerta COillltiiiliU.ă

a aparartJUllui de represiune. Oamaiotenul s,peoilfic al acesJteti s:bări revolruţi

ona;re rezildiă in Sip01l11tlain.eitaroea, ie.olialrea şi ruesincron.irz:area acţiiUJ11JiJlor de

ll.IIJ)tă ţărăneştli mtr-o mi.Işcane gene11ală, oore, în condiţiile istoriiCe da
te, nu e ra însă e xcl,ueă , oi , dilmpotrivă , i.Imilne1111bă . AProape că n�a exis
tat moş ie , oomună sau c.ăWin din MoLdova ]n care să domnească Liniş 
tea, fie şi apa.vemtă, in dooeillifud. de r.etferiJn.ţJă. Se s'illlbinţe!l.ege, aşadar,
că inti.Insul ţi.Inrut al Vaslruilul.rud 9, numărÎinld căltne mijJJOOUl v€'ai00 Lui tre
cut 1 73 de salte oupri1111S!e în 5 .ocoale (Crnsna, Mij1Loc, F'lurudur.i1e, Stem 
n iiCul şi Ra.oova), 1.a oare s�aru ooăugat satele oupri.Inse pe a1runci în ţi
nurtnlrti.Je FăiLCiitu şi fu1JOVJa. diar îngLobaJte astăzli ÎIIl �i jlllJCie.ţ , n-a fă
oUJt e xcepţie de la reg1t1·la getneralJă, ci ofei1ă SIUgleS/tliVJe i.Im.agdari asn.I�pra
stării de spirilt m rîJndrul m.aselJOr ţăriiiilJeşti ÎIIl anii ce aru premers actu
lui politi c de la 24 ila!ruuarie 1 859.
P.linger'iăe ţărălrueşt i , dezvălwrud srtăa:ă de li\JIOnu iJ.n.stUjportabiLe, jaLbe
însoţite de aventlismenrte 1a adresa propriJeta.r:iJlor, arerudaş�lCir saru chi ar
m�ie pe
a autorităţilor amdinistrative, strămutarea şi fuga d e pe o
alta, refuZJUil de a mai lruiora în oonrtrul boileresouJui SiaJU al aLtor obliga
ţii faţă de Si�ÎJliUil moş ie i , inoercă.rdle de rălf1uială diflectă ou e&plOiata
torii , c:oncl."'etizate Îln oouparea ou fo rţa a uno.r pămâ1nltru1ri., inoemdie rea
bumUJrilor pl"'Q}ll'!Î!etă.ţii , art".a.cia,rlea şl m00:E.'61tlalrea amerud�iJ1or şi a celo r 
lalţi inte.rplU1i ai proprite'tialrUr
Jo , �pLasarea în masă la isprăvnide sau
chia r în c.a!pitta lă penrt11u satisf·aoor,ea I'eW!l11dli1C ăll'iior legJt�me şi, Îln sfîr-
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şirt:, revoLta, sînt tot atîrt1ea follill1 e de lUiptă Î1mtiln.ite ou o frecvenţă va
riabHă în m ai toate SlalteLe ţiruurtruJliUii V�aSLui .
Cea mai simpLă şi frecventă formă de probeslt a ţălrăndmiă consta
în plîngerea S.aiU j<wLba ooleotivă înailrutart:.ă aJUtlol'irt:ălţHor admill'ristnati,v e,
Looa1e şi centrale, � comksdiior de anchetă n1umilte de cărt:Te acestea,
domn::ei sau căinn ă'cămiei (după 1 856). AcţiiUill'ea pett:i.ţionlară a ţărăni
mii, adevănat fen101IT11oo de ma'iă în perd101adă, dezvăllllile Î!Il tonalităţi si
tuate �ntre umiJinţă şi avefltismern t, realttăţi obSiesive Cla : insuficienţa
loouri1L01r de hralllă , a păşuni.Lor şi fîn,eţellor ; lipoo lemnelor de foc ; ne
dreptăţi'1e ooaJzionartle de prestarea zilel.Joo.· de boi�e,reSIC sau la execurtarea
"meremeturilor", transporturilor şi cărăturilor legiuite ;
povara
sU··
pMmetntacr'ă a tran�po:riluriiloc "ffil pmvilanlt" şi a întreţinerili
oiŞ'ti lor
�trăine atftLwte în vară ; dlisper�a�rea cau:zm-ă de ră�putnderea soJidară a
Slate,lor penrtru 1ruootoriride cellor f.ugi•ti ; extinderea samavoJnică a uno1·
propriletăţi în daluna pămÎ1111ru
1 ri.illor răzăşeşti şi înc-dlecu�ea unor drepturi
tradiţiJclrla[e ale ţă.năn.imăi Liibeve.

Ln decembrie 1 849, de pi'Ldă, loouito.I"id din VuLtureşti reclamau pe
arendaşul Teodor Alexandru ban, care, după luarea în posesie, în 1 84 8 ,
a mU"Şiei de la mîniăs·tiooa Vă mUc , le s.chimbaseră Loollll1iJe d e hrană,
Hnaţ şi imaş, dirudu-1le în Slchimb rul,telle, necm:e5iptllruzăto�are. Cercetări l e
întrepriln!-ie l a faţ1a LoouliUL d e către prti.tvighetiorul l a ocdl, care - po
trivit spuselor reclamanţilor - "au fost şi este purure partizan d-sale
po�esm,uilui", şi i-a inciltat şi mai muh pe �ă'l"laJili, fădndu-!i să se gîn
dească la pritbeg1i1e10• în acela-şi an, ţărarui din Berezeni (fOSihUll ţ i'l1llllt al
Fălcw,Lui) maintaseră ruurt:Jordtăţi.loc admi1111is.trative două ptlîllllgeri î n.drep
tlaite
împotriva
clucei1Ulruli
Ştef,anache Gheo�ghilll, posesm"lllll moşi·ei,
pentnu n el e-g ilui1ni �n aroondlarea loouritlo r de h ra n·ă şi de fî:naţ 1 \ dar şi
împotriva anchetei pătltinirtoane înrtr€ipll"linsă, la pof11.l[lca isprăvlrli:eieri, de
căl1:11e dnovnilc<ul ei, Ioni ţă 'DaJŞă, oori:nd n UIIl1 il,e>a unei aLte oomis.id de
cercetat1€, condu.<>ă. de fosbUil arendaş al aceleiaşi moşii, Slpărt::a nul Cos
tache Şendrea:•�. Jalbe ou un conţinut asemănător aJU dat aiUiboll·ităţilo·r,
atunci C'a şi mai tîrzitu, deznobiţii din Git�beşti ai agăi COISrtache Vohes
C"U 13, cei din Căn..lli.eşti împotl�i va spăti3Jnului Allecu Răşumu '\ locuito rii
diill Coz,me-şti împo:tii"iva pdvi,g hebonuiliu i de oool 15, ced din Hîn:'Şova ne
mulţUim iţi de condi ţ HI�e itmpmprid de tmi pe moşia pahmm ioului Ioniţă
Si on 16, ţăramhl din Mu:�rteill.U de JIOIS, ispirt;i,ţi de a se strămu ta pent11t1
"indestulare" pe moşia tîrguLui VasLui 1 7, şi desigur încă mulţi arlţii.

Îill unele jalbe sînt înscrit'ile, alMturi de SIUfe riJnţ,ele maJteritaJle, chi
nurile fizice ale ţăranilor, �upuşi bătăilor şi umilinţelor de către aren
dCIJŞi şi vechiH itndeos·ebi. Bună:001ră, legarea in "heră ş.i bultUci:" a ţă ra 
nilor care-şi e xprilmtaJu în vreun chip nemultţumi:rea, şi ţmerea lor "în
chişi la hambal'e zile şi nopţi înrtJreg;i", OOioU'>ti1JUia lliniUl dintre mij loa
cele preferote de o01ns.trîn1gene aido:pt'alte, în 1 85:1, de poseoonul moşiei
Dumeşti 1 0 • Foş.tili mbi ai f,ami,lwei Sifon, de la moşil(l Coş,eştli., rec1Lamau
autorităţilor centrale, imediat după eliberarea lor în 1 3 55, cumplitele
maJlrt:mtări
su fe rite din p�artea rudmristrert:J()Inuiliui moşiei, Mihai Sion,
cane, în,f,ull"iat de oute:m11n ţa dezrobi.ţ Ho r de a fi sesi1Zl31t CVnmUii!r:ea asu
pra nelegiuj.r�Lor, în todu.l nopţii "l(lill tăbărît ou oilo.rrlagllll de ne-1(1 uds
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c:a pe nişte fiare sălbatice [ ... ] s-au suit cu picioarele pe noi zdrobindu-ne
cu căkîirul11, iar Sipre revărsatul zorilor 1e ....a pretins tr·ei ga lben.i "p<m
tru ca să răsplăltim ootiiilJelallia ce a înrt:mbui.rvţait ou schingillllirrea noru;.tră,
sau de nu, ne omoa.ră" 19•
I n pofida dilferirt:.elor modalităţi de in tim idare la car2 l'ooua·geau
propr it eiar i•i sau anm.darşii î111 Sleopul prev.en:irnhl reclamaţiHor ţărăneşti ,
<1cţiunea petiţionară n-a putut fi zăgăduită. Susţinîndu-şi c u insisten
ţă revendi.c:ărHe minima1e, ţănanii îşi îniCheiaru a de�:>e0ri pl în,g•e rj;le nu
prin obiŞilluitele asiirgurări de supurH�re tot•ală date autovirtăţi lor, ci prin
amen,irnţJa1·ea ou f!UJga, nestă1pî1Ilirrera, s.au deplasa.Pea în masă spr,e eapi
tală, aşa e1..11m aru pmcedlat, 1n 1 8 57, :lJoClUIÎtorii de pe moşia Mu n t en F0•
D31Că jalba a conrstirtn.Lirt, �n genere, o modaJ.itaJte curentă de dezvărl.u
i re a tutumr cauz.e1or oare au conoumrt 113 impil'area ţckănimiJ, implicit
un mijloc de protest atl ei, o formă imediat Silllperiooră de Lurptă, răs
pîndită şi îrn oupri.n6rul j udeţlll!Lui Vasllui, a fost fuga ţănanHor de pe o
moşie pe arlta. Fără a mimima:liz.a ef.idenţa arceSite>i căi de acţiune, în
care eonf!riUIIlltl3•rea deschisă cu prop ri elt<liPUl SlaiU ou iii1Jterplllş i i săi este
ineă e v itată, fuga -- ca formă pasi!Vă de Lll!ptă -- eS<te revelartolie asu
pra ag1·avării situaţ1ei malterriale a ţărănimii, nu însă şi a supra creşte
rii oombatti vi•tăţii SlatLe. Cîtă v re me Sle 1n t î 1n ffie pe aceeaşi platfmmă
exploatatol"ii ş.i ex!ploataţi (loou itto nii rămaşi pe moşie) 1ruteresaţi deo
potrivă în neutrailizanel3 Ull1or astf el de acţhm,i -- ca, de pildă, pe mo
şia T o d i reşt i, �n 1 85 1 � � , sau pe proprietari ori arendaşi ardemenilnd lo
cui•torii altor sate Sip�e a se aşeza pe moşii:Le lor (vezi caZiul at�endaşu
Iui Evdochim a mo�irei RalfaUa) 2�, c01ll1ba tivi11atea de cla<>ă a ţărrăiruimii
e diminuată şi lllJU periclii1Jează siSiteimul. În pofida llll1ei efidenţe red'll6 e,
!-;Ubli.nierm frecvenţa mare a caZJuriJor de stll"ămutare sau pribe:glie, de
te r m i n a,te de sărăcila excesivă şi de f.eluri:1Jele abuzu ri aLe pmpr.i,eta�rilor,
;;•re.ntdaşilor vechillilor şi văltalf:illor. AsJt:f.al, 1n 1 848, Uln mar.e număr de
locuitori de pe moşita Petreşti fugiseră şi S<e stat oi'IIli.citSer ă pe
moşi a
Dogdărueşti (Baoălu), spre dispero�rea prqpri•eltarulu:i 1. HICllndooa23 ; în
anul u�măitor,. 1 4 locuitoli diln Blaga se strămiUJttaseră -- din pricina
stăpî·nrUlrlhi Mihalarche Doopin esou -- pe m�i·a BÎtmova fără untcuviinţa
rea autorităţilor ; pericolul "spargerii" satului ameninţa, în 1 85 1 , şi
pe arendaşul moşiei Muntenii de Jos�5, Ştefan Angheluţă, în urma îm
prăşt i eri.i lTllUiltor Loou irtori de aool1o. Uneori, ţăn'1Miti d:im. s1a1tele de pe
m alu l P11u1JUlui p referau să treacă în srtînga fluvitU:Lu;i spre a scăpa de
poverile ce-i apă.saru (vezi ooz.ul loouitorriJo r di.n sate le Pogonteştir şi Stă
n ileşt if6, tneoel'i fadliltla!te de silialba orglalniZraJre a paz,ei 1a hort:ar, ca m
mare a efeotiVQlllui redus� 7, şi de d e.zi rnrte resu l manifestat de cănmuirre
pe n t ru ameliorarea sistemuLui de veghe.
Măsuri.Le · înrcencate de către a'llrto litt:ăţ i le oentr'aile şi locale în di
l,ecţia preillltîmpinărili pribeg.Lrhlor SalU a readucerii fuga rillor pe moşia
unde erau înscrişi ou birul (înrtre care ITlăsutri am.illlttd m, îndeosebi, în
grădirea dreptuLui de Sltrămutrare prim. SIU(ptriiuna.rea , în 1 855, a ant. 1 9
din aşezămînitruJl în vigoare) s-&I dovedirt iJnWwctruloase.

Cea mai larg răspîndită formă de protest, şi de acţiune în acelaşi
timp, a ţărănimii vaslluiene împoltriVIa oo:nid!iţiei socila'l-eoonromi.Jce 1n ca-
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re se zbălbea la mij1ooul veacu lui trecut, a foot netăgădtuăt nesupun,erea
la Luorru. şi, in genere !, la indlatorinille faţă de proprietar. Chestiunile in
lii tigiJu e-rau cvasi irlenJtice cu cele înscrise in jalbele locllllitorilor cu sin
gurn deosebire că rolul de aCIUZat şi a.ouzator se inrversează, evidenţiin
du-se creşterea combatiMi.Jtăţii ţărănimH.
F€ll1JC)([Ien
l ul de rue51l.JlPUle
l1 re ruu s-a manifestat şi nu trebuie î nţeles
însă numai sub forma abţinerii looudtoriror de la Îll1deplinirea obli.ga
ţiiloc falţă de stăpîni, astlfel � acte fiind mult prea ciU.l'"e!llte . Abţinerea,
ca fază primară a nesll.lJPUille rii a fioo t Ulm1ată adeseori de fonme supe
rioare de reW;it:enţă acti:vă a ţăraruilor, precum : opozilţia prin violenţă
la efectrua:rea ou prilejul împă·rţiTH loaurilor de hrană, păşune şi fînaţ,
la încheierea SIOCOteliJlor cu proprietatea, ori la cercetăriJ.e diabate de că
tre autoriltăţi "la faţa lOCIUlLui" - acţiuni curente î ndeosebi, în alfllul in
trării in vigoare a noului aşezămint agrar, şi se înţelege de ce. Mulţi

mea oorvezHJor impuse cu deosebire in vremea ocupaţiilor străine a
gJene rat o formă specdifică de acţi!uare a loouii torilor din ţiruutlli"ile de
jos ale Mo1dovei, iJnJ>liairt VaslUÎIU!l, FăiLciul şi Trutmna, etichetate ca ac
te de newpunere nu nrum.ai la irndatoi"irile faţă de pmprietarul moşiei,
ci, mai ales, la oole faţă de stat şi faţă de auJtorităţiJe de ooupaţie : este
vorba de dispensarea loouitorilor de animale de tracţiUIIl e prin extin
derea, pÎlllă la generali�are, a vinzărHor de vite. Stăpînirea era înşti
inţal!ă, de pildă, în 1 849 şi în 1 854, că locuitorii din ţinllllt , "s;tă(pîrniţi de
vid.�ug", îşi VÎII1d vi·tele "slllib nUJmi de a scăpa de havalele" sau "ou
scop de a fi sm11ti. ţi de cărăturile ce-i calcă în trebuill1 ţi publice şi a oş
ti rilor împărăteşti fiUS ăeneşti" . La care înştiinţări, Departamen1rul de
Interne ordonă isprăvniciei yas lui să asigure o strictă supraveghere şi
să împiedice astfel de vîn.zări28 •

NeSIUpunerea ţărănimii vas 1ui ene 1n perioada de referdnţă a Lua t
însă cel mai adesea forma răfuielilor directe, a atiaourhlor şi molestă
riloor exponen.ţilor clasei e:x.ploaltartoare, a incendieriJ.or sau distrugerii
unor bunuri aparţin�nd acestora din urmă. Registrul m�jloacelor uti
lizate era foarte larg : de la diferendlltl persooa l - dar Îlll numele unui
interes obştesc - pu rtat ou feciorul boieresc şi pînă la oon:fUctJUl co
lectiv desfăşurat îrutre să.t eru, pe de o parte, şi a !"ell1daşi, proprieJtari
'>Iau aulborităţi de oroine, pe de &ta. Dintre multele e xempJ.e pe care
documentele v remi i le reilevă despriJndem doar cîteiVIa. Ln mai 1848,
Departamentul de Interne ena in.:flormat de c1uceJ:"II.lil. Alecu Sotirescu
că răzeşii din Suhuleţ se împotriveau "sovolnic" la stăpînirea unei
părţi de moşie, dobîndită de reclamant, şi la inchiderea unei ţarinF9•
I n aceeaşi vreme , bknicii din Sooposeni intnaseră "samavolnioeşte" in
pădurile din preajmă, bătînd pe vechilii moJ?i ei şi luindu�i lemne de
foc trebuirtoare3J. Potri'Vit reclamaţiei arendaşului moşiei Tîlhăreşti, din
noiembrie 1 85 1 , 1oouirtorii, "dispreţuind ou totul driturile propri:etă ţii " ,
nu s-au s fi irt ca, chiar î n prezenţa l!uD. să iasă .pe cimp " ru sa.pe ş i cu
prăj ină", să-şi măsoare fiecare ":La un loc cîtte 60 prăjini" să ş.i le în
SJemne prin tragere de brazdă şi �poi să le şi are-3 1 •

La numai cîţiva ani, în 1854, un nou in,trus pe pămînturile răză
şeşti, pahamicul Oostache Ioam., voind să facă ax-ăltură ooouriilor cump ă-
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rate în Suhuleţ, a fost intimpinat cu reacţia energică a răzeşilor care
"au s.ărit buntu de mi-au bătut vătaful şi plugarii, maltratîndu-mă
şi pe mine şi pe Hul meu. Mai deunăzi - scria acelaşi la Departamen
tul de Interne, în 1 857 - iarăşi au sărit de au bătut nişte oameni de
la pl11gruriJe logo.făltulu1 Mihrul şi, dJe I1IU fllllge vechUrutl călare, 1-a.r fi
stîLcit şi ,pe vechil"32•
Neaulai Manu, proprietarull. unei pă·rţi din moşia Brud�ti, re
dama autoriltăţilor in 1 849 pe ră�ii de acolo, care, în loc a faoe sau
repa ra gardiurile La ţarini, "au înoopwt a le a.rde şi a le desfiinţa pe cele
existente, cutezind chiar a izgoni pe vătăjelul rînduit de arendaş, supt
cuvîn�1 că nu a r avea treabă ou dînşii şi nu voiesc a şti de n imen i " .
Fecio.rrul boiel."'essC trimis spre conciliere a fost b ărout , iar liniştea n-a pu
tut fi restahili!tă, în pofida măsu.rUo.r ooercitive aplicate oolor m a i oo
noscuţi la administraţia ţinutului ca "buntuşnici şi zurbagii"''3• Ata
curi asrupra oameni.JLor proprielt::aiUlJui reclamau autoriltăţil:or : pitaruJ.
Costache Găl�U.Şcă, arendaşul moşie.i Călpoteşti, bieiruit şi "băltwt cumplit"
de răzeşii de acolo34 în 1 850, aga Costache Voinescu, în acelaşi an, de
cMre unii dezrobi,ţi din Grnbeşti35, vechilrutl moşiei Creţeşti. Îlngrijorat
de "stîkil:ea" unui fecior boieresc de către răzeşii din CrăsnăşenP6,
apoi spătarul OaJn,tean.i·r, în 1 853, la mo.şia Dumeşti37, Ştef.an Anghelu
ţă, la moşia Băhm.ari38• arhimandritull. Nlifon aJ. mănăstirii Fistîci, la
moşia Bălteni39, apoi la Moara G reci·lor, Ştillllborăni, Slobozia Pocrecii
etc.

'Ln mai toate ca2l'llri le de nes!Upunere, indiferent de forma de ma
nifestare, mij:1oacele de oomsrt;Iirngere deveneau din ce în ce mai mult
netemurtJe, cărultî�du-se mel'leiU alrt:.ele. Pe de o parte, ţăranii se a rătau
neclintiţi în dedizlili, chia'r şi artn.mci cind emu amendn1Jţaţi ou forţe jan
darmereşti, şi pe de alta, însfu;;i aurtlorlităţile centrale înJoepuseră să se
convingă de ineficacit!altea pedepseJor aplli�eate celor nes'lliJ)U.şi . Nici iz
gonirea de pe moşii a răzvrătitorilor, pînă atl.llnci la modă, nu mai dă
dea reZJUli.alteJ.e SICOII11:Jate. lngmjomrea .proprietarhlor şi arendaşill.or, pe
de o parte, a allltorirtăţiJor adrministrative locale şi cenrtrale, pe de alta,
era genemtă şi înlbreţinlurt;ă de posibillilatea reală în împrej1t1ră.riJe de
atunci. ca o acţirtllil e (de genru[ oolor aminlti,te) să se extindă şi să se
transforme, printr-o �rticipare majoritară sau ge-nerală a loouito·rilor
unui sart, în răzvrărtire saru. chiar în răscoală, forme superioare şi ulti
me de mani:f.estare a liuJptei de clasă la sate. ReaJittăţile jsltorîce ogHn
dite în dOC'Ul11entele epocii oferă probe elocvente şi în acest sens.
Un inceput de răzvrătire constatăm, în iulie 1 848, în rînduJ locu
itotilor satului Brădioeşti, care, poate şi sub in:li1uenţa evenimentelor
revoluţionare petrecute în ţară, se ridicaseră împotriva Regulamentului
Organic, declarînd arendaşuliui că !:se vor împotrivi la orice silă, chiar
şi ou arme de va cere trebuinţa". ingrijorat că exemplul lor a fost ur
ma�t şi de 1oClUJirt:orii sa1ruJIJui ve-ciJn Buneş.ti, are!l1idlaiŞ'ul avertiza isprăv
nici-a ţinu:truiliui de posi1bilitatea inltinderii "acestui mare rău, din loc în
loc, încît să fie chiar ocirmuirea în neputinţă de a-l stăviJa" 40• Rezis
tenţa ţărănească a S/}JoriJt în imltensiltlarte şi amploare în anul intrării în
vigoare a noului aşezămîlllt agricol. Răzeşii din Deleni s-au împotrivit
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cu violenţă efectuării Ull1or măsurători ale moşiei lor plin împuterni
citul isprăvniciei însoţit de jandarmi, pe care i...JC�Ju bl1UScaJt şi amenin
ţat că "să f·aci moarte di om". F�a:p1la ror, potl'iiV�t apoocierill•:x oficiale,
depă-şea plin gradu� vi,novăţiei posibiUtăţiJJe de "înfrJnare" ale inspră·v
niciei41. Un coofliot de proporţii apropiate era semnalat aulboriltă-ţHor de
că•tre spămrul Al.ecu Lupaşou, oopărtaş în arenda moşiei Vllllrt:ureşti, în
toamna anului 1 857. lnc.redin.ţaţi că "urmează a să faci aşezămînt nolll " 4�,
l ooui-torii au declarat sol-emn că ".nlll mai voiesc a face pll1Ilt"43, ceea ce,
conchidea r·eclamantul, "ar putea ave foarte mari şi triste cOIIlsecinţi"'.
Reacţia ţămnirLoo: trebu�1e pni:vi!bă în srt:oosă l·egătură ou pmb}em.aJtica
în dezba,terea Divanuri�or ad-hoc şi ou pozi·ţia adopt<lită acnlo de către
deputaţii ponlt.aşi.
În i<linuarie 1 858 comiSIUl Ca-stache GrimaLdi înştiin ţa Minisrt:erul de
I nterne că des.oopel"ise la loouitorii m oşiei Deleşti (annda.tă de el) un
înscris prin oare "fac un gilllrămîn.t uniUl a<rupra altuia că vor ţine cu
rea mai mare scumpătate la unil,e, căruia cuvÎint de Ull1 i r.e, după. cîtă
conSJultaţte i-am făout, l-am înţăles a fi apliiCat mai cu seamă la trei
cazuri şi anume : îl în•ţeleg ca să fie poffie ca rtlill vot Clil loc la Unirea
Pri nţipa,telor, S<lJU uniţi la vreun funtişag, sau la răpirea vieţii mele".
Fireşte, pentru recl ama nt, sensul UJLtim era şi cel mai alarman t, dar in
urma anch etclor întneprinse la faţa looUilu i s-a conchis că m obilul legă
mîntuLui era altul decît supoziţiiLe enunţate44.
De altfel, în anii imediat premergăt:ori Unirii, efervescenta în lu
mea satUILUJi moll.ldovenesc Sle srup1131pune e.fo.I'tulruli general de
înche
gare a statului naţionaJl unitar român, î ntărind, pr1n panti,cruilla rită,ţile
5pecifice, val•enţa naţională a l'uptelor sociale desfăşurate şi pînă atunci
în consens. Obieotiveole mari în numele căl'ol"a acţiona ţărănimea re
prezentau :flundamenteLe noului arganisan naţional în cal'e ea vedea
chezăşia dobîndirii dretptluri1lo.r pînă atUIIl ci refuzate, a năzuinţelor încă
amînate. Caimacanul N. Conachi-Vogoride era înştiinţat asupra gra
velor abuzuri săvînşite de autorită·ţtle administmtive în dauna locuito
rilor din mahalaua Cotmooni a tîrgului Huşi. Dwpă înfiinţarea eforiei
în 1 840, şi extin derea vetrei tîrguLrui asup!'a mahalalei Co,troceni, pen
din te pînă atu nci de Slabul Oonrui, afialtă Îln pmprieil:atea Epi0C101piei Hu
şilor, loouitorii .statornici-ţi ou cooele în acele loburi s-au aflart: deod<J.,tă
sUJpuşi unrui dublu regim, de tîngoveţi - întrudt îşi aveau imobi.JJe le
în vatra tînguLui, obligaţi deci la oontl"ibuţiille in bani şi în muncă co
respunzătoare - şi de pOIIltaşi, întru�eît primiseră locuri de hrană pe
moşia Episcop1ei. In pofida reglementări-lor încencate pdn hrisoave sau
anaforal1e la 1 848, 1 85 1 şi 1 857, ei continuau să fie dubau îndatoraţi,
nu însă şi supuşi45•
Una dintre cele mai
ample
acţiuni
răzvrătitoare
raportată
chiar la teritoriul întregii ţări, a avut Loc în cursuJ anilor 1 858 - 1 859
pe moşia tîrgului Vaslui. lncepUJtă din toamna anului 1 857, prin refu
zul tîrgoveţ.ilor vasluieni (al căror regim fiscal era identic cu cel al
clăoaşHor) de a presta boiereooul. ÎIIl proif,itJu[ pnqpri.cllalrilor �iei, Ele
na Şubiln, mişoarea s-a în.tilns în timp pînă OÎind forţele jandarmer:e�ti,
condruse de colonelul FO!te, aru preiluJa:t misiunea alllftori,tăţhlor civile spre
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cercetare şi au reinstituit, prin forţă, "liniştea şi buna rînduială"46• O
atare moldalilta11:e de sol'll!ţiOirllare a UJ1eli chesttlilliiili în esenţă gmvă, dovadă că în ou:rsul aruuJ.ui 1 859 ea avea să ajiUngă în dezbaterea Con
siliului de MiJniştri
nu pu1leta fi dedît provizorie, de cir<lurns>tanţă.
Stăvilirea "răului" reclamat de proprietari, arendaşi sau de reprezen
tanţi ai administraţiei lOCia'le nu putea fi, înfăiptuită decit prin revi2JU
irea raporturi lor sociale e x isten te atun:c i, în sensrull emandpă.rii oe l ei
mai n uune roase clase, a diminuării obligaţiilor acesteia faţă de stat şi
de S•t ăpÎ!Il, în fine, a acocdării U!IllllÎ Jl'cinim de dre:pturi, ve111Jtilate în spi
ritul înno ito r al veacului.
Unirea nu a însemnat şi rezolvarea conOOIIIl iltentă, mult aşteptată,
a celei mai arzăto•are prolbleme, inteJ"esillld majoriltatea covirşitoare a
populaţiei ţării, împroprietărirea. Dar aotul de la 24 iaruua rie 1 859 a
deschis oalea 51Pre SIOlllilţiOI!larea în sens burghez a p roblemei agrare.
Prin reforma agrară înfăptu ită de către Al. I. Ouza, la 1864, s-a asigu
mt pătrunderea pe scară li<wgă a reilialţiilor capitaliste în agriaultură, cu
Loate COif'llSiednţ.ele de OOOilll e10010
1 rnic, poil:itiJc Şi, mai aJIJes, SOC!Î.ial deri
vînd din aoeas,ta.
Şi dacă prim reforma agl"ară a fost evitată "cartastrofa unei cum
plite răs co wle ţărăneşti", atunci, soluţia şi� dovedit uLterior vremel
nicia. Numeroasele frămîrntări soc ia le manifestate în lrumea satelor în
deceniile de sfîrşit ale veaouiliui treout, care aveau să aprindă f!llg'Ul ma
rilor răsooale de la 1 907, au demon strat, fără ,putinţă de tăgadă , că
p robl ema ţărăineas-că rămăsese şi după 1 864 cea mai arzăltoare dintre
toate cite preooupau societatea româneiască abi111 tJ'eoută în stadiu� ca
pi t a list al dezvoltării sale.
-

.
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DES DONNEs CONCERNANT l'ETA� D'EJSRRIT DAiNS LES
VILLAGES DU DISTRICT DE VASLUI DURANT LES
ANNEES QUI ONT PRECEDE L'UNION DES
PRINCIPAUTES
Res u m e

A l'aide des documents qui existent dans des divers
fonds d'archives de notre pays, l'auteur a reconstitue les rap
ports sociales ,specifiques aux �villages de l'ancien district du
Vaslui 'durant �a periode historique comprise entre la revo
lution de 1 84 8 et l'Union des Principautes (1 859). Ayant les
origines dans les ,relations economiques et sociales specifiques
pour la ,societe roumaine les contradictions antagoniques, m1t
nifestees sous des formes et intensite en variant d'une ex
tremite a fl'autre rlu �ys, rnous demontrent 1les efforts de
sesperes des boyards pour conserver leurs droits et leurs pri
vileges itraditionnels et en meme temps l'energie revolution
naire �ont ont despose ·les villages (lu district Vaslui.
Les
plaintes des paysans accompagnees par des avertissments en
vers les proprietaires, les fermiers .ou meme envers les auto
rites administratives, le ideplacement d'une 'J)Topriete fonei
ere a l'autre, le rrefus de travailler pour les boyards, les ten
tatives de reprirrumder les oppresseurs ainsi que la revolte
ouverte, :sont les divers formes de lutte qu on a adopte dans
la majorite des villages clu district de Vaslui. La resistance
des paysans rL augmente en lintensite en 1 8 52 par rapport n
l'entree en v igeur la neuve •legislation agraire.
Durant la .periocle anterieure a l' Union des Principautes,
les troubles sociaux des villages du district ele Vaslui se sont
associes a l 'effort general J>OUr l'acheVement de J'etat natio
nal roumain moderne en donnant IUne valence nationale au.c
luttes sociales manifestees jusqu'a ce temps-la. Meme si la
realisation de l' Union n'a pas solutionne le probleme agraire,
l'acte historique du 24 Janvier 1 859 JS'est •constitue en premisse
essentielle rle �a Bolution dans le sens bourgeois.
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LUPTA PENTRU DESFIINŢAREA PRIVILEGIILOR
ECONOMICE ALE SUPUŞILOR STRAINI IN TIMPUL
DOMNIEI LUI AL. 1. CUZA
STELA MARIEŞ

Aflirmarea aulbonomiei im.tenne a PrlincipaJteiLor Unilte a srtat în cen
trul atenţiei guvern'UJI.ui lui AL I. Ouza după actul de 1a 24 ianoorie
1 859. Norua siruaţie politică creată Principatelor Române prin recu
noaşterea oficială de către Convenţia de la Paris (1 8 58) a autonomiei
lor interne era �ncompaJt�biJă cu aplicarea capitlllllaţiilor puterilor euro
pene cu Poarta în Principate. Ll.llpta împ>tri;va regimuLui, capituLaţii
lor, oare eonferea SQlpillji[or &tlrăini aJf:!Jalţi pe teri,toniul fiOII'I1.âln îlllSemna
te privirlegii economice şi jur�dice, a sttat la ordinea zilei în tot eursul
domniei lui AL I. Cuza.
Printre formele muWple de manifestare a lruptei .românilor pentru
1�espectarea aJUtbonomiei in,terne s-a înscris şi acţiUil1ea de lichidare a si
tuaţiei excepţionale, sub raport eroruomic, a SQlptLŞi[or străini. In vi rtu
tea regimului eapiltulaţiilor, supuşii străini (cum.asiOO\ti îndeo�te sub
denumirea de sudiţi) benefici.aru. de iJr:nporilante priiVilegii
economice
(scutirea de impollirtul personaJ) ·şi jiUidiciare, care le asilguraj o poziţie
privileg�tă î n comparaţie ou pămîntenii. Prin intel'!Pretări arbitrare ale
dispoziţiilor tratalteilor dintre puterile europene şi Turcia, care sC'Uteau
pe străimii stab�liţi în Imperiul otoman de pLata inl1Jl0Zirt'lll1ui personal,
comru lii din Principate pretimdeau ca SrUJPUIŞii lor să fie scutiţi de orice
sarci.ni fisrnle ; chiar îndelettnicinoo-se ou comerţrua i nterio r cu amănun
tul, la fel cu pămîntenii.
•

GruNennul lui Ail. I . Cuza, pornit pe calea apărării şi consolidării
autonomiei Principatemr Uni,te, a luat măsuri enengice de îngrădire a
privilegiilor economice ale supuşilor străini. Printre acestea din urmă se
numără şi legea din 2 septembrie 1 860 1 penrtrru contribuţia de poduri
şi şosele şi legea patentei din anul 1 8632•
In Moldova, în.că de l1a 4[16 irunie 1 859, printr-o decizie mi.nisteri
ală, confirmată de AL 1.

Cuza,

s-a hotări·t că supuşii sltrăini rnre sint

stabiliţi în ţară şi care exerciltă vreo meserie saru. comerţ cu amăruuntul
vor fi obligaţi să presteze 3 zile de lucru pe an pentru construirea de
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drumuri şi şose1e sau să plătească echivalemul acestei taxe în bani
1 6 piaştri3•

-

ConSIU.lii străini, in fturute C'U consuln.lll. fraJnCez din Iaşi, Victor Place,
pr.otesta!t vehemenlt pe Lîngă Secrerba!ri.lartlul de Slba.t ali. Mohlovei 4 ,
la 29 iunie şi la 2 iUJI.ie 1 8595 impotriva acestei imilJUll1eri pe care au
calificat-o "ilegală", "ai'Ibitrară", "contrară" spiritului capitulaţiilor ca
re exclud orice impozit pel"SSIn al asupi'Ia sUidiţ i lor. Opiinia Ulll animă a
consllll i1or străini e ra că in conformirtate ou articol!Ul 8 dil!l Convenţia
de la Patis (7[19 august 1 8 58), capitUJJ. aţiile sint încă în vigoare în Prin
cipatele Române6• Inrterpretarea dată de consuli artiaoLUilui respectiv era
însă vădit unilaterală şi tendenţioasă. Ei ignorau finalul articolului 8
din Convenţia de la Paris care declara că trata.tele mari�o r puteri ou
Poarta rămîneau în vigoare Sll.lib rezerva imunităţilor de care Principa
tele Române se buOUI'Iau. Pun:înd aC<:le'l'11tlul tocmai pe autom:xmia lor in
ternă garantată de Coovenţie, guvernul Al. I. Cuza a afirmat hotărî
rea sa de a nu ţine cont de capitulaţii şi de a aplica �iLor străini
stabi liţi �n ţa ră şi care făceau oomerţ cu amăllluntlll l acelaşi tl'laillament
fiscal ca şi oomei'ICianţhlor autohtoni, oeea ce a şi re�it. Pînă la urmă,
insişi ambasadorii puterilor garante de la Constantinopol, care au luat
în dezbatere chestiunea respectivă, au oonsimţit ca sud�ţii statorniciţi
în Principate şi care exercită comerţul cu amănuntul să fie supuşi la
i mpozibul "prestaţiei", "dacă taxa este aplicată exclusiv pentru mtre
ţinerea marilor dl'IUIIl1uri sau pentru constrUICţia de poduri de o utili
tate generală"7•
Demnă de remarcat este motivarea dată acestui consimţămint de
către consulul britanic dilll Iaşi, H. Churchill, care, cel dintîi dintre toţi
agenţii consUllari străini din Moldova, încă de la inceputul lui octom
brie ,1 8598, a înştiilll ţat gil.llVe nnlllil local ,că guvernul britanic este dte
acord ca su,pm;; i i şi protejaţii britanici din Moldova să fie supu�i la ta
xa de 14 piaştri cu titlul de contribuţie pentru întreţinerea drwn.uri
lor. Consn.1il!ul britanic arăta că guvernul său a înouviinţat
"soootin ţa
ară,ta:tă de Excelen:ţ;a Sa (A l. I. Ouza - nm.) că străinthl statomiciţi în
Principat
şi exersînd oarecare negoţ pot fi consideflaţi, in g.enere, ca
şi cei mai favorieaţi din sllllpuşii locali de clasa lor, şi să fie admişi a
unelti meseriile lor cu aceleaşi avantaje şi dezavantaje"9• Era o re
cunoaştere oficială de către una din puterile care au apărat cu mu l tă
�trăşnici-e regimul capitulaţiilor in Turcia şi in Principatele Române că
de vreme ce supuşii lor beneficiază în Moldova de o sirtJuaţie favorizată,
ooupî-nid1u-se ou :oomerţruil. C'U amămun.Wil şi ou meserii�Le pe acelaşi picior
cu autohtonii, este normal să partkipe 1n mod legal şi la plata obligaţi
ilor fiscale.
;ru

!n 1 8 6 1 , consruli.i Franţei, Austriei, Prusiei - au exprimat aoor
dul guvernelor lor ou privire la măsura impunerii sudiţilor la taxa
"prestaţiei". Prin Legea din 1862 aceasta a fost extinsă şi in Ţara Ro
mânească şi un.id'ormizată Ia 1 2 piaştri in ambele Principate10•
O re3!cţie putermcă din .pantea cansul iloll' străiirui a rpt"Ovooart; şi le
gea paJtentei pe .comerţ şi meşbe.şuguri, impusă mali. înrtîi Îlil Moldova,
prin ordOOliaJn·ta dilll 20 mJai 1 86011 şi , gerue'l'1alizartă, 1n 1 863, iÎI!l ambele
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Principate. Artieoiltul 1 aJ. Legii part;entei di n 1 863 stabilea că orice indi
vid român sau srtrăin, care exe.rcită în Principatele Unite vreun comerţ
sau meşteşug va fi supus la contribuţia pa'tentei12• După cum se ob
servă n-au fost exd�i de la această obligaţie nici supuşii străini şi,
fapt demn de semna•lat, nici chiar stlld iţii come rci an ţi "en gros". In ba
za RegulamentuLui Organic a�tia au continuat să rămînă ca pînă la
Regulame-nt scutiţi de paten•tă. Iată că prin noiUia lege înceta unul din
privi legiile cele mai importante de care benefi.ciaseră de mai bine de
trei sf:elf'bUJri de veac SJUJdd.ţii c0111e rdCIII'lilţ
.cu riK:liciaJI:Ja,
Duipă Cllliill era
de aşteptat, legea patentei a provocat p rotes tJU1 general al consumor
străini din I aş i şi Bucureşti. Consu!lJul britanic, Green, a pro!J;estat ve
heme-nt in nlllie
ill Le "capiibulaţiilor", Îlmp::Jtr1va impunerii la plata pa
tentei a doi nJegiU6toni ou ridicartla din Galaţi, Sill!puşi briltanioi, A. L. Pa
viu şi Constantin Balsamachi, cerind restituirea sumelor percepute de
la aceşti a13•
De asemenea, conSIUlul general fraTliCez din Bucureşti, Tillos, la 22
iunie / 4 iulie 1 86414 a înaintat
o reclamaţie
Ministerului
Afacerilor
Străi.iJ.e împotriva măsurii Luate de administratia di'SII: rictUJlui Galaţi d �
a i m pune la plata patentei d e dasa I - a pe unii bancheri d i n Ga·laţi,
s upuşi francezi, ca de exemplu banoherul Petru Nicoli, Şeful Societă
ţii comerciale Niooli fraţi, uma din.tre oele mai ma1i case comerciale
din oraşul port de la Dunăre. ConSIUilul invoca în sprijinul refumlui de
a admite impozi'tlll l paitentei faptul că bancherii nu p::Jt fi consideraţi
eomercianţi "en detail", pentru care patenta e obligatorie. Ei nu pot
intra decît în categoria come rci an ţilo r "en gros", care în vi>rtl.lltea capi

tulaţiilo r sînt souti.ţi de acest impozit. C onsu l u l francez înştiinţa că a
�.esizart; de 1ruceste măs:uri aLe g.uVIem!ulrui llm?al pe M.in.D.slbrnlll die Externe
Drouyn de Lhillys, care a considerat penfect Îlndl'eptărţită reclam.aţia SIU
puşilor respoot ivi şi a trimis în consecinţă o telegrarrn ă în aoest sens
căt11e Donmitonu[ AL I. C1U2Ja., în chesrtiiUII1ea juliiisdlloti·ei OCII11S1UI!Jare .şi a
impozitului patentei în Principatele Unite 15• Spre a mJ i ndispune gu
vennul franoez, Cuza a hotă.rît să SIUSpende pînă la noi dis.pozi.ţii înca
sarea paterutei de 1 a bancherii şi angrosi:ştii Slllpll Ş i străini16•

Guverruull au."Sitlliia.IC, pus 11Ja ourerut de consulid s.ăd din Iaşi şi Buml
reşti, cu privi.re la măsurile luate de guvernul Cuza, in sensu[ impu
nerii supuşilor austrieci elin Principate la plata patentei, a reclamat
această situaţie Porţii, care prin Ministrul de Externe, Fuad, s-a a d r e 
sat domnitorului A:l . I. Cuza, semnalîndu-i că internunţiul Austriei la
Con�";tantinopol s-a plîns de une-le abuzuri exerci tate de autorită\ile dh
Iaşi împotriva unor Slllpu.<;i austrieci, rugînd:u-1 să ia măsurile necesare
ca astfei de acte să nu se mai repe.te 17•

Cu toate pi"otestele pu terilor europene la Poartă, şi ale reprcz2n
ta nţilo r lor îrn Pri n cipal!:e, intenesaţi în menţ inerea privilegii lor supu
şilor străini, autorităţile româneşti nu s-au lăsat intimidate �i au co:-t
tinuat să ap'!Lce imp::Jzitul .patentei asupra comercian ţilor slllpu şi stră
ini domiciliaţi în

Principiate,

care făceau

1idicata sau exercitaJU meserii.

Veniturile

comerţ

oo amănuntul

Îl!l·casate

de

sau

cu

la meşteşugarii
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şi negll6torii sudiţi partentari de eLasa I, II, III din capitala Moldovei,
18•
pe anul 1 860, reprezentau o sumă î nsemnată : 93.264 lei
Dacă ţinem seama că meşteş�UJgarii şi negustorii pămînteni plăteau
pe acelaşi an in impozitlllil patentei 104.83219 atUJnci veniturile încasate
din patenta asupra ,sudiţiJor nu par de negllijat.
Pînă la urmă, cu toate proteste'l e, conS�Ulii străini au trebuit să ad
mită, nu fără o oarelcare rezervă, plata pa1te ntei de că<tre supuşii 1or
domJ.citlJiaţi ÎII1 Pr.iJrucipa!IJe, .oare e:lUe.ncitJaiU OQIIllerţJUl ou IiidÎJCiaJtla şi ou a
mănUJntuF0. ReCUJnoaş.terea acestui drept al autorirtăţilor locale s-a con
cretizat in art.icol'llll 42 din proiectul de regulament pentru exercita
rea jurisdicţiei ·consulare din Principatele Române, redactat de con
suli in laJI1JUil. 1 862, in oare e� ,au II'ectUJnooout că aJU .aderaJt 11Ja cererea aJU
torităţHor locale de a impune .pe s1upuşii străini domiciliaţi in Principa
tele Unite nu numai 1a plata taxelor va�male dar şi la plata pa.tentei
implliSă aSIUipra comer cianţilor şi meseriaşilm autohtoni, fără a excepta
comerţul cu ridicata care pînă la aoea dată fusese sCIUtil\: de plata pa
tentei.
Deci, în artioolJull 42 din pl"'Oiiecl!ul de regulliamenlt cimt !S-a adm is de
eătre cooSIUJli că onice stll'ăim. domi cili at in Principate are datoria să plă
tească :
a) taxele vamale fixate prin tratate, a.tit la importul cit şi la ex
portuJ mărflll.riilior,
h) taxele municipale stabilite in oraşe asupra articolelor de con
sumaţie iln!tlennă ,
c) patenta asupre oomel'ţuJui sau meseriilor, fără a excepta co
merţru.J. "en gros" şi
d) oontribuţiunea pentru poduri şi şosele, dacă străinul e Sltabi lit
Ln ţară22•
Rămînea în vigoare numai scutirea supuşilor străini de plata im
pozitUJI.ui personal faţă de fi.soul ro.mânesc. Prin legea din 8 i anuarie
1 863 pentru uni·ficarea contribuţiei personale se stabilea că toţi locui
torii stabiliţi în sate, tîrguri şi oraşe, fără excepţie de condi·ţ ia lor so
ciallă SlaJU !de profesie, oare alU IÎIITljplilnit virnrt:Ja de 25 de ani �Şi .emu jn depli
nătatea .fiCJ..CIU Ltăţilor fizitoe eMU �i la canrtJribUiţila pe.rsonallăP.
Ou
acest prilej s-a propus ca şi S�Upill'i i i străini domiciliaţi in Principate,
să fie impuşi la im;poziltUJI. personal iilil!PUS pămîntenilor, nu numai la
beneficii de care alU profitat un ,t imp aş.a de indelungatr3•

In Iaşi, H'll!Ş i, P\i,art:ra Neamţ, R.oman ,ş1 Botoşanli s-.a şi rtmeOlllt la
î ncasarea impozituLui personal de la Sllldiţii proprietari de imobile ur
bane (case .şi vii)24 sau oare se OOUJPaiU Cl\.1 agricultura.

Chestiunea a foot examinată la un loc de toţi consulii din Iaşi,
care au redactat în acest sens un raport oonSJUlilor generali d i n Bucu
reşti, pentru a obţine încetarea impunerii Sllljpill?i lor s,trăini l a impozitul
personal. După o corespondenţă cu consUllii generali din Bucureşti,
purt.altJă Îln august 1 86525, guvernuJl Principaltelor Urui'tte , reiOUIIloocind jrus
teţea motivelor expuse de oonsuli, a acceptat cererea aoestora oa pînă
ce o nouă lege va regla de!finiti:v chestiunea, suplll.Şi i stră!ini să fie
scutiţi de impozitul personal. Soo·tirea lor de impozitul personal era
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in vigoare şi la 1 8 7 1 cînd Ministrul Afacerilor Străine al Românie·i
CaHilmachi-Catargi, rezl.lmÎind întreaga chestiune a impozitelor S'Udiţi
lor, într-o notă, din 8[20 mart'ie 1 87116, adresată Agenţiei Serbiei la Bu
t"llreş ti arată că străinii plătesc în România urmă<toarele
contribuţii
fiscale :
- Ei plătesc la fel ca autohtonii toate impozitele indirecte sltabilite în favoarea fisouliui de judeţ şi de comrună,
- patenta pentrru profesilllne a pe care o exercită,
- impozi1Jul funciar pentru imobile pe care le au în ţară.
Ei sînt scutiţi numai de impozitul personal, în virtutea principiilor
dreptului ginţilor.
In concluzie, subliniem că regimul de privilegii fiscale al sudiţilor
din Principate a încetat drujpă legille patentei, prestaţiei şi impozitului
funciar, sancţionate de Cuza Vodă, legi .care au pus a<tîot pe me�teşugarii
cîrt şi pe comerdanţii sudiţi, atît cei cu ridicata cît şi cei ou amănun
tul, pe picior de egalitate cu pămîntenii faţă de fiStC. Impunerea co
merciJanlţ�IJor sudli.iţi ,"en gros" la pLaJta patenrrei� IJJa fe� CIU pălll1lÎ mtenii�
a însemnat desfiinţarea unuia din oeile mai im,portante privilegii fis
cale ale su:diJţilor. Recunoaşterea de către oonsuli ca impozi·tele menţio
nate să fie achitate de su:diţi a însemnatt victoria punctului de vedere
românesc în lUJPta drusă mai bine de tOOi s.f�rturi de veac cu repre
zentanţii statelor străine Ln privinţa impozitelor sudiţilor. Guvernul lui
Al. 1. Cuza a obţinut ÎII1 felul acesta confirmarea .autonomiei interne a
ţării. Totodată, îngrădind priiVIi.Legille economice ale siUditţilor s.aJU chia1r
desfi.Jinţîndu-le pe .une-le, pe altetl.e !reducindu-Le illa: J.imirtJeliJe pre·Vă ZIUte
de trotate, el a dat o puternică lovitură regimuLui capitulaţiilor în Prin
cipateLe Unite.

NOTE

1 1. M. Bujoreanu, Colecţiune de legiurile României vechi şi noi, Bucu
r�ti, 1973, vol. 1. p. 1248. In 1 862 5·<1 dat o lege penltru unHioa,rea contribuţiei
de poduri şi şosele in ambele Pnincipate. Ibidem ,p. 1249.
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24 Arhi va M.A.E., Secretalriatul de Stat al
,

Moldovei,

voi.

63,

do >a�r

27,

f. 81-82, Pachet 2H, dosar 13 ; voi. 8, d� 44, f. 15, 20, 00, 64, 79. 84. 1 1 7.
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26 Ibidem, voi. 98, dosar 137, f. 206-209.

LA LUTTE POUR L'ABOLISS®MEINT DES PHIVILEGES
:EcONOMIQUES DES SUJETS ETRAINGERS PENDANT
LE REGNE D'AILEX:A!NDRE JEAN COUZA
R e s u m, e

Au cadre de ,za lutte contre le regime des capitulations dans
les Principautes Roumaines, le gouvernemen t d'Alexandre
Jean Couza, ·engage ifermement sur la .voie de W. ,defense et
de ·la consolidation de ,l'autonomie interne des Principautes
Unies, a pris des mesures energiques de l'abolissement des
privileges economiques et juridiques des sujets etrangers q ui
se trouvant sur le territoire roumain. .Par la loi du 2 Septem
bre 1 860 pour ·la contribution des ponts et chaussees et la loi
de la patente sur le commerce, de 1 863, ,le regime des privi
leges fiscaux des sujets ettrangers des :Principautes est defini
tivement abolie.
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De cette m.aniere, les commerrants sujets etrangers, ceux
en gros :et ceux en detail p.ussi, ont ete remis en droit d'egalite
avec ,les autochtones vis-a-vis ·le fise.
En particulier l'imposition des commerrants 'sujets etran
gers "en gros" au payement de la patente de memes que les
autochtones a signifie l'abolissement ·de 1l'un des ţplus impor
tants JPTivileges fiscaux des sujets etrangers.
Les consuls etrangeres ont du reconnaitre qu'il faut acquit
ter les impâts mentionnes par les sujets etrangers aussi. Ce
fait a signifie la vicioire du point de vue roumain dans la
lutte de plus de trois quart de 'siecle contre les trepresentants
des etats occidentaux en ce qui q-egarde le regime fiscal des
sujets etrangers.
Le gouvernement d'Alexandre Jean Couza ,a obtenu de
cette maniere la confirmation de l'autonomie interne du pays,
et en meme temps, limitant quelques privileges economiques
des sujets etrangers, reduisant d'autres aux limites ,prevues
par les traites ou meme ·en les abolissant, a donne un puissant
coup au regime des capitulations dans les Principautes Unies.
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PARTICIPAREA ŞI CONTRIBUŢIA LOCUITO�ILOR
JUDETULUI VAS�UI LA RĂZBOIUL PENTRU
CUCERIREA IN D EPENDEN'!'EI DE STAT A ROMANiEl
•

1 87 7-1878

IOAN MANCA';i

[-

.�

"Războiul de la 1 8 77-1878 n-a fost important nl.lliTl.ai prin scopul
pe care şi l-a pus înainte şi pe care, ou atît de scumpe jertfe. . . l-a atins,
ci mai ales prin starea de spirit încrezătoare, optimistă, capabilă de
eLamlllri vJirtJoame pe care 1a rtrezi't-<o. n te�mdrr11am au pderderi, dar pest€
amaraciunea ceasului prezent se ridica tarea şi singura conştiinţă, a
unei naţiuni libere care îşi verificase pe cîmpul de luptă virtuţile mo
rale . " 1
Este o carad,erizare vnedn ică d e condeiul unui mare istoric, -rare
rt
sintetizat în cîtev,a cuvinte momentul redeşteptării naţiiUTI.ii române,
moment care avea să fi,e punotu1l C'Ulminant al unei întregi perioade
din epoca modernă a istoriei noastre naţionale.
Reformele înfăptuite în timpul lui A'l exand1,u Ioan OuZ'a, intrarea
României î n concertul european, au cuprins cum era şi fi resc şi sec
torul miliilba.r - formarea llllnei aJnm<llte mllţdiO!IllaJl1e biirue oll1glrundzată, in
�truită şi echipată, plasată î n diferite centre ale principatelor unite.
ln feliUil aoes'ba, în aJnJUJl ma·rti�IOI!' refurme - 1 864 - la 27 nJod1embr'i1e,
prin legea organizării puterii armate, apărea şi î n judeţun Va:slllli un
batalion de miliţii.� Tl'ansformat î n 1 872 în batalionul II al Regimen
tului 7 Dorobanţi, prin decretul domnesc
din
26 noiembrie 1 8 7fi,
care hotăra înfiin ţarea a încă 8 regimente de dorohanţi pe lîngă cele
8 existenrte, acest batalion este translformat î n batallionllll II al Regi
menttului 1 3 Dorobanţi ou sediul la Iaşi, fădnd P!<lrte din Diviz:La a
TV-a tel"irtorială.3 Re.gimentul 1 3 Dorobanţi cuprindea deci două bata
lioane ; unul cu sediul la Iaşi, iar celălalt cu sediul} la Vaslui, Hec.are
bataHon fiind compus din cHe patru companii. Batalionuil 1 Iaşi era
compus din companiile : Laşi, Turia, T.g . Frumos şi Souleni , iar bata
Hanul 2 Vaslui era compus din companiile : Vruslui, Negreşti, Stemnicu
şi Racova .4• Tot în actualul judeţ VasLui (facem specificaţia că actualul
judelţ V<IS�llllli î.ngllohetaZJă şi foote·Le juld��e Tlultmna şi Făldu) se mai în
fiinţase şi Regimenturl 1 2 Dorobanţi, care luase fiinţă în urma aceluiaşi
decret domnesc, ou două bataHoane : batalionul 1 Birlad, format diro
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compCilili�l·e : Birlad, 'DultoV'a, Siaruiilla , Cooodu şi baballiJolll!Uil II FădJCiu, for
mat din compan'iile : HlliŞi, Podoleni, Mijlooul şi Crasna ; regiment ce
făcea parte din Divizia a III-a teritori,ală.5
Comandanţii celor două regimente de dorobanţi : lt. colonel Petro
varuu, romam.danltiuil. Regimenrtulu:i. 13, şi 'locdtenJenlt coJ.onel!u[ Raooviţ ă ,
c:omandantul Regimentului 12, s-au îngrijit de la început c.a situaţia
efectivelor vaslu'iene să fie dintre cele mai bune, avînd un sp1ijin de

osebit din partea genera·LuiJJui Cernat.
Că 4 aprilie 1877 s-a încheiat convenţia cu Rusi.a.6 La
•

1 8 7 7 s-a

6

aprilie

decretat mobilizarea.7 Iată momentele plecări'i de pe aceste
meJ·e aguri a regimentelor vasluiene care vor ajunge La s[îrşitul lunii
aprilie în preajma Bucureştilor. Regimentul 12 Doroban·ţi făcea parte
din cadrul bri,găzii a II-a, Divizia a III-,a a Corpuiliui II de anna:tă.8
cygimentul 1 3 f.ă cea parte din brigada a II-a, divizia a IV-a a aceluiaşi
Cantonaţi în preajma Buaureştilor, la Jil,ava şi Cotroceni, o
parte din tflupele D1viziei a IV-a, între care şi Regimentul 1 3, sînt
trecute în revistă la 25 aprilie 1877 de comandantul suprem al arma
0
te) .Române. 1

�

\f
�.9

� In
•

ziua de 22 apriUe 1 8 7 7 se stabileşte itinerarul Corpului II de
armată, din care făceau parte regimentele 1 2 şi 1 3 Dorobanţi, cu ple
rea ' din jurul Buc.'lll reşHlor prin Talpa, BaLaciu, Şel'/băneşti, Greci,
tina (itinerariul pentru Regimentul 12 Doro}?anţi)
şi
Bucureşti,
ciumeni, Olejami, Talpa, Ballaciu, Stoicălneşti., Drăgăneşti, Caracal
(itinerariul pentru Regilmentul 1 3 Dorobanţi) 1 1• După o:rzdinul de marş,
comarudarubull Regimenlulu.Ji. 1 3, co1Lone\lull Peltr,OManru, priJn.eşte linşltlr!Uc
ţiuni oa unitatea sa să meapgă la Dobro�tii de Jos i ar el să meargă
la Bechet pentru a prelua comanda trupelor din Bechet şi Dobroteştii
de Jos 1 � . Din documentele cercetate aflăm că la 1 2 mai 1 8 7 7 majori
tatea etfectivelor vasluiene se înscriseseră în itinemriul primit prin
or.dinul de zi. Cu două zi.le mai tirziu, RegimentUII. 1 2 din cadrul Di
viziei a III-a urmează itinerarillLl stabilit în 22 aprilie, avind ca punct
final Slatina, dar ou neputinţă de a trece Oltu1 la DrăgăneŞJti. In acest
timp, in jurul datei de 30 aprilie găsim prezent Regimentul 13 la Pia
tr,a 011, illm rle srtă pînă Îln j urul dalbei ,dJe 5 mari., cînd va mtra în Ca
racal. Efectivele tutovene şi fălciene trebuiau să ajungă pînă la data
de 21 mai la Băileşti, trecmd prin : Ba'lş, Craiova şi Radovan. 13 In ca
drul armatei române grupată in dreapta Oltului, căreia i -au fost sta
bilite citeva pUIIl cte prindpale, Regimentul 13 Dorobanţi a asigurat,
inoepînd ou data de 1 9 mai J»nă la 24 mai 1 8 7 7, sertvidul de avan
posturi in zona Bechet. 14 Din această perioadă in care trupele au sta
ţionat în zona de sud a Olteniei, din rapol'tul Corpului II de armată
către Marele Cartier GeneraJ, aflăm e.fecti.Jvele celor două regimente de
dorobanţi din judeţJul Vaslui : Regimentua 1 2 cu UIIl efectiv de 1 6 ofi
ţeri, 8 1 3 trupă, 2 cai şi Regimentul 1 3 cu un efectiv de 1 6 ofiţeri, 654
trupă, 2 cai. 15
Ajungind în zona Dunării şi apărînd-o de numeroasele atacuri ale
baftbuzucilor tuflci, La sfîrşitul lunii mai 1877 vasluienii
au primele
e:ontacte ou inamicul. AstfeJ, la 23 mai, in zona Ostroveni, batalionul
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II al Regimenltruluă· 1 3 IUrm�şte Şli atacă o bandă de turci care de
barcase pe teritoriul românesc şi furau vite. După mai multe ore de
urmărire pe malul Jiului, înspre Bechet, căpitanul Dumitru, din Bata
lionul al II-lea, a tăiat drumul inam icului (în nlll m ăr de 40-50 de oa
meni) şi i-a obligat dlllpă schimburi de foouri să se retmgă, reluîndu-le
to.ată prada.
Soldaţii conduşi de lt. Olărescu, sublocotenentul S cărlătescu, Teo
dorescu şi Alexandresro s-au compo rtat vi1ejeşte,
acţiunea
termi
6•
O
nîndu-se fără nici o pierdere din partea batalionlllilu i vas:IIUia n. 1
altă acţiune a başbuzucilor se repetă în ziru.a de 30 mad, cind aceştia
debarcă în zona Orăşeni, unde sînt urmăriţi de soldaţii Regimentului
1 :3 ; au loc cîiew s.chitmbumi· de foc inlbrle ViaSlllliÎeni şi r1rurci1 .a�Ce�Şttiila din
urmă fiind obligaţi să se re1ragă peste Dwnă re. Acţliunea se termină
şi de data aceasta fără n ici o pierdere din pantea vasl.Juienilor. 1 7 La
sfîrşirbul llll n ii mai 1 877, Regimentu[ 13 se găsea cantonat în zona sa
telor Orăşeni şi Ost roven i pe malul drept al Jiului, sate care formau
o fortăreaţă natuooJă. Din aceste puncte, companiile Regimentului 1 3
merg l a Dăboleni de unde l a 5 iunie vor intra în Beche1. 18 Inceputul
lunii iunie găseşte Regdmentuil 13 la Bechei, de unde mai multe sub
unităţi vor fi trimise pentru a OCUipa zonele strategice de la Grajdi
bodu şi Cele i . 19
Î n momentul în care se duceau tratative pentru o participare a

m�ma,ted mmâJn.e alărtrurd de armaiteQe �i ,!Ja 11ăzboilll� împoltlni'Vla TIUr
c i ei şi cînd se ştia deja că trupele româneşti vor trece Dunărea, uni
tăţHe primesc ondin de marş pentru direcţia Corabia. Î n cadnul bri
găzi i a II-a din Divizia a IV-a, în acest ma·rş Regimentul 13 a asigu
rat avangarda. 20 La 1 7 iulie 1 8 7 7 Regimentul 13 din brigada coman
dată de colonelul Borănescu ajlll nge la Corabia, unde lasă o parte din
efective, iar ou restul, pentru că nu se putea trece Ol·trul pe la Izlaz,
se îndreaptă spre Moldoveni.21 Prin acest punct - Moldoveni
s-a
stabilit să treacă trupa, iar restul brigăzii (artileria, călăraşii şi baga
j e l e) să treacă pe l a Giuvăreşti.2'2 Pină la o!1a 1 dUJpă amiaza zilei de
1 7 iulie, Regimentul 1 3 trecuse Oltul pe l a Moldoveni şi se îndrepta
spre Turnu Măgurele.23
-

Divd.zia a III-a prime.<;rte o rdinul de ma1-ş din Băi leşti la 20 iulie
a OCIUi})a ;1oow rămas lilber Îln zona Bechet--:Co:naibiia.24 Diln
col oana princi.Jpală a diviziei a III-a făcea parte şi Regimentul 1 2, care
trebuia să aj1ungă pînă la 2 1 iulie la Amzul�ti.2�. Deci, m işcările divi
zii lor din Corpul II de a.rma·tă erau : o avansaPe a uneia (d,Vliz�a. a
IV-a) şi trecerea Dunări i pentru a sprijini armata rusă în acţiunile ei
şi completarea looului rămas liber de divizia a III-a, astfel ca în ca
zul unei ofensive turceşti să se poată apăra linia Dunărid şi chiar să
se poată exeouta o eontraofensiJvă s'UIS·ţinurtă. TI"e''e rea Dunării la 20
iulie de o parte a tnvpelor diviziei a IV-a, printr.e care şi Regimen
tul 1 3, şi înaintarea spre Niropole făceau parte dintr-un plan bine
stabilirt de coopera•re a �r române ou trupele irrnperia:le lnUISeşti,
plan care pînă la acea dată consta în sprijinirea armatelor ruseşti şi
exeoutarea unor mişcări auxiliare de către trupele române. Astfel, la

1 8 77, pe.!'llt:nu
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22 iulie 1 8 7 7 Regimentul 13 Dorobanţi asigura la Nicopole paza şi or
d.Jinea în oraş, făcînd parte din avangaroa diviziei comandată de co
lonelul Canti!l i.26 După ce exeoută timp de o săptămînă paza oraşului,
Regimentul 1 3 pleacă cu avangarda SIJ)re Gălureni-Seioova, astfel, că
în junul datei de 28 iulie regimentul nu era încă ajuns la Bresleniţa,
de unde Cantili anunţa la acea dată comandamentul diviziei, despre
acţiunHe avangandei .2 7

In timp ce Divizia a IV-a acţioneaZă la sudul Dunării, Divizia a

I I I-a se grupa şi tnecea Jiul în fllllt
lrl e cu Regimentul 1 2, aj1ungind la
Gorabi·a, apoi la Celei unde, începînd cu data de 2 auglUSt 1877, sint
cantonaţi dol'Obanţii tutovenâ şi fă1cieni.28 La înoeputul lunii au€�lSt,
fiind dat o rdinul de trecere a Dunării, Divizia a III-p. trebuia ca, în
cepînd ou dalba de 4 .aJUgli..ISt să t rea�oă f1uviluil pe la Tlurnn1 Măgrure'le.21
Trupele Diviziei a IV -.a desfăşurate pe un front mai larg, dru.pă ce exe
outaseră o mişcare de inaintare spre Plevna, pe Vâd, trebui·au să oou.pe
pozi·ţii le Riben şi Calişovăţ, al•egînd zonele cele mai bine fortitficate
perut nu a .reuşi să .resp�rugă run a1laJc drlm ,pa1:1bea turd1or. Bil\llolaiCfaltă pe un
platou de lîngă satul Chreta, brigada a II-a a colonelului Borănes•cu îşi
ot-gan izează linia avanposturilor în eventai, avînd flancul drept asigu
rat de companiile regimentu1ui 13 care, începînd cu data de 2 1 august,
execută s.ervieiul de avanpos.tu.ri .30 Din urmă, divizia a I II-a trece Du
nărea pînă la 1 5 august, o parte din ea îndreptîndu-se spre Gi.gen (Ghi
ghen - Br1€1S·t) de unide �e flli•il BŞtle mr-o sJngură CIOIOOiaJnă ou oea�altă
parte, a cărei avangardă cuprindea şi Regimentul 12. Traseul era stabi
lit s pre Milt·rovi1ţ.a, pnim ��crtJoea şi Gomorovo pentru a •abaioo o rtnu.pă
inamică care înainta s.pre Dunăre, atac ce trebuia exeou.rt.at împreună
cu efectivele Diviziei a IV-a.3 1 D�pă aceste acţiuni, Regimentul 13 este
prezent în zona Calişovăţ şi Verbiţ.a, de unde la insistenţele marelui
duce Nioolae, Divizia a IV-a va primi în ziua de 25 a ugus t ordin de
marş spre Griviţa, l•oc în care armatele imperial·e Jluseseră de mai
multe · ori respinse ou pienderi destul de mari.32 Sarcina trtllpe lor ro
mâne în faţa Griviţei de cooperare şi partic1pare alături de armatele
ruseşti la cucerirea rdutelor, va duce la acţiunile din zilele de 27-3 1
aug•u<>·t 1 8 77, zile în care Regimentul 1 3 se va aooperi de glJorie. La
27 a ug w.i t , după ce de mai multe ori trupele imperi'<lle au fost respinse,
a intrat în !ruptă brava armată română, divizia .a IV-a. "La această
luptă (din ziua de 2 7 auglUSt 1877 ____: n.n.) a luat parte -Regimentul 1 3
Dorobanţi şi un bartallion dlim. aJ l V-J.ea de lilrui•e. Sub fomrl neLnltrerupt
a l unei redute inamioe, ti1Upele noastre au înaintat şi ocupat un re
tt·anşament. "33 La ocuparea acestui nedan, Regiiffi entul 1 3 în frunte cu
locotenent-colonelul Voinescu şi un batalion din Regimentul V linie
sub focul inamic care a ţinut peste 2 ore şi j umătate, cu COIIIlipa n iÎ'le 1
în partea dreaptă şi a III-a în stînga, au rezistat avînd 63 de răniţi.�4
Din raportul comandantuLui Batalionului I din Regimentul 13 Do
roban ţi, m aiorul Leoca, dat l a 28 august la Gr.1viţa, a�lăm date des
pre participarea şi rol!ul Regimentului 1 3 în bătăHa din 27 august.
"îndată după primirea oPdinului de la locotenentul colonel Voinescu,
şeful StaJtuJl•ui Major •a Dilvi!Zi.leli. ·a IV-a� dădui oridiiin cornpamlilffi a I-a
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căpitanului Botez a face o diversii\.IJI1e spre dreapta prin valea ce se
fa('e în acea parte, formind dreapta ; compania a IV-a a căpitanu:l ui
I ri m i a din tllifărişul de pe coastă. centrul ; compania a III-a a căpi
tan ului Andronesou pe platou, stînga, iar a doua cu drapelul, a loco
tenentuLui Dumitru, rezervă. In această formaţie, cele dintii trei com
panii acoperiie de tirailiori se azvirliră cu cea mai mare repeziciune
pe poziţiile arătarte, ooupinld d!ooap ta plaitoul.uli. ce predomÎlnla fortul
Griviţa. Vălziind focul tare şi compania a I·V-a angajată pre a mult,
aruneăi şi compania a II-a a locotenenbului Dumitru pentru a intări
l anţul, trecind d rapeLul l•a oomtpani a a Vil-a din aL doilea bata�on.
După două sau trei ore de luptă intră pe lini e şi compania a V-a c u
maiot,ul Maord".35 Cu ra.ceastă ocazie maiorul Lecoa eJ1ogilarz.ă .oompo rta
mentul l0100 tenentului Dumitru, a căpi.taruului AndroneS'OU, Botez, Iri
mia ş.i a SIUiblocoterrenllru:hlii Ro2mov.anu. Despre oomportta.rea. Regimen
tului 1 3 în ziua de 27 august vol"beşte şi corespondenbul italian Mare
Anto n io Canini în scrisoarea adresată ·din Verbiţa la 28 august, ziaru
l u i său, " . . .două batalioane din al 1 3-lea de dorobanti sprijiniţi de un
batalion de linie în:aintară în ordine perfectă, asemeni
unei
vechi
trupe contra unei poziţii fortificate de turei . . . şi ou mare el an au tre
out la altaoul cu baione!ba. Onparea Zli[eli a fost mad. l8ll.es a ourcanillor.
Poporul îi numeşte aşa pe doroban ţi pentru că poartă o căciulă fri
giană ee o au pe cap cu o pană de curcan. In concLuzie, românii s-au
arărlJat 1n ZiÎtUa de 2 7 arugrust demni de S\tră!bunid [or, oare seooli au apă
rat de barbari frontierile imperiului roman, şi în evul mediu şi după
au susţinut străLuci te lupte cont ra turcilor şi al tor popoare . 14 36
La 29 a\.lig1\JSt , oomoodanltlllll armatei româlllle , generaM .AJ.exandf'u
Cernat, anunţă din Verbiţa că atit împăratul Rusiei, cit şi domnito
rul Români·ei, apreciind vaLoarea şi fe'lul în care s-a purtat Regimentul
1 3, dădeau de fiecare companie cîte 2 "C ruci St Gheorghe" şi se de
cora cu "Steaua României" drape lul regimentuluiY
In ordinul de zi nr. 1 1 5 dat de comandantul Diviziei a IV-a la
Verbiţa, colonelul A. An.ghelescu,. se arăta : "Cind se decorează un
dra.pell va să zică toţi s.oldaţii din acel regiment au meritat. De azi
înainte Regimentu'l 13 Dorobanţi şi-a asi·�urat pentru totdeauna stima
tuturor corpurilor de armată. Purtarea Regimenrt:Jului 1 3 . . . intăreşte
mai mult încrederea ce am avut în noi. Mă mindresc să comand ase
m en e a trupe. 14 38 Luptele au c.ontinuaJt şi în zilele următoare ale sfîrşi
tului de august, Reg imentul 13 aflîndu-se mereu în prima linie. Ata
C'Ul hotărîtor asupra redutei Griviţa I s-a dat în ziua de 30 august
1 877. Trupele ţariste au fost de mai multe ori respinse şi cind totul
părea pierdut. a� lroill ână <JlliCieri :rediuJta CIU p ierderi destu[ de ma ri .
în această luptă din 30 august găsim p rintre soldaţii din Regimentul
1 3 propuşi pentru decorare şi numele caporalului Constantin Ţ.urcanu
din compania a III-a a Batalioruu lui 1.39 Pentnu faptele de anne să
vîrşite în zilele de 27-30 august au fost deoo raţi cu "Virtutea mili
tară" vas.luienii : Petreoou Mihail, Roman Alecu, Olaru I9an, sergen
ţii Criman Vasile şi Mihai Costache.40 Pentru bravura demonstrată i�
acele zile, pentru contribuţia adusă la păstrarea redutei Griviţa I

i�
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ziua de 31 aJUJg�U�St de către Regfum€1111ruil 1 3., codiOlllellluJI. Atnghelescu co
mandantul Diviziei a IV-a, propunea avansarea maiorului D. Macri şi
numirea Lud La COil11JaJI1da, aoesJI:Jui. regilmenrt. 41
In această perioadă o pail'lte .a Divliziei a III-,a pa.rrt;.icipa La Juptele
din zona Plevnei, iar o parte care constirt!Uia rezer-va, printre care şi
Regimentul 1 2, se găsea la Oalişovăţ, unde <:�lupă mai mrulrte acţiuni de
r.ecunoaştere reuşeşte să prindă un ofi ţer turc de la care au aflat im
portante lucruri referitoare la fortificaţiile Ple:vnei şi asupra efectivului
aoe>Jtor foirltiJf[•oaţii, estim<llt it:a 57 600.42 lJupteJe �n junuil p,Lerviillei con
tinuă, foarte multe a<>altturi sînt date pentru cucerirea redutei Gri-v iţa
II, toate soldindu-se cu eşeouri mai mici sau mai mari. De o importan
ţă deosebită pentru noi este atacul din 6 septembrie 1 8 77, la care par
ticipă şi Regimentul 13, asal t ce se soldează cu multe pierderi, prin
t•re răniţi aflîndu-se şi căpitanul Andronesou . După această dată, dato
rită faptului că efeotivul Regimentului 1 3 suferise multe pierderi, el
inoepe să primească diferite sarcini auxiliare. Aflindu-se mai departe
in poziţiile oele mai înaintate, cu toate sarcinile auxiliare, Regimentul
1 3 are însă multe contacte cu inamicul. Astfel, la 30 septembrie, prin
ordinul circrular nr. 1 26, Regimentul 13 OOUipa reduta Gri·viţa 1 cu şan
ţurile şi bateriile din stînga redutei.43 Ultima luptă, ultimul asalt al
Regimen.tului 13 este cel din 7 octombrie 1 877 asupra redutei Griviţa
II, cînd pierderile fUnd foarte mari, este trecut definitiv la îndepli
nirea unor misiuni ajutătoare. Printre cei răniţi la 7 octombrie amin
tim pe locotenentul Şte!fan V., swblocooonentul Scărlăltes-cu, Vasilescu
I oan, Găluşcă Eugen şi Vasilescru Grigore.44
Regimentul 1 2 Dorobanţi aflat încă din luna august în bi·voac la
Calişovăţ, execută misiuni de recunoaştere şi asigură
avanposturile
brigăzii de cavalerie a colonelului Roznoveanu.45 In ziua de 28 n oiem
brie, cind trurcii ies din Plevna, companiile Regimentulrui 1 2, a VI-a şi
a VII-a, aflate în avanposturi şi comandate de căpitanul Lupaşcu şi
lt. Dilarrnand eiSIC'IU, •aru vărut pe turCii irudreptilndlu-se sp� Vid şi Op.anez.
Companiile a VI-a şi a VII-a au încerpUJt atacul, trurcii retrăgîndu-se
într-o mare dezordine srpr� Buoov. Companiile Regimentrului 1 2 conti
nuă atacul, ocupind Buoovul, captu:rind o însemnată cantitate de muni
tii (94 lăzi cu 94 000 cartuŞe pentru arme Henri Martini), care au fost
transportate în bivoac.46 In reportul făcut de comandantul Regimentu
lui 1 2, lt. col. Raooviţă, se arată că printre ofiţerii şi subofiţerii evi
denţiaţi în acţiunea din 28 noiembri� se nurrn ără : cpt. Lurp�u, lt.
D�amarudeoou XI€U1Pifon, oobil. Io111 Peitmesou, capoii"Ialln.cl Darile Gostache
ş.a.47 După predarea lui Osman Paşa, la capitularea Plevnei, prin ordi
nul de zi din 1 decembrie 1 877 dat la Poradin pentru infiintarea unei
se
noi dli.'V'izili, oare să exCIO'r'tleze priJronilerii <tumci .pînă Ja Buou�tli,
formează Divizia a III-a comandată de colonelul Gh. Anghelescu, din
oare făoea parte şi Regimentul 1 3 Dorobanţi. In această nouă s·truc
orobanţi trecea în DilVizia a II-a, brigada I-a,
turare Regimentul 1
Cereh
a col
La 5 deoembrie 1 877, printr-un inalt ordin dat la Verbiţa, refe
ritor la regrurp �rea a11m �tei de operaţi.i , ordinul nr. 1 74, Regimentul
·
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12 era trecut în brigada I-a a Diviziei a IV-a, comandată de genera
lui Gh. Anghelesoo , iar RegimenltJul 1 3 rămînea în brigada I-a a Di
viziei a III-a comandată de generalul Raoovi·ţă.49 Du!Pă sosirea în ţară,
dlatorirtâ ooanportlăriii deooehilte a Regimenltiulllllii 1 3, primltr-4ll1 Îlr1alJt ortlin. de
zi trupa acestui regiment este lăsată la vatră : "Regimentul 1 3 Doro
banţi încă de Ia fun!C'epurou1l camprun.ieti a foslt unul d:in co:rpuriile care au
avut să îndure cele mai mari greutăţi şi care a aVIUt fericirta ocaziune
de a se distinge în toate însărcinările ce a avut să îndeplinească. în
faţa ilnwniJauilruii , &leSt reg.imienlt a dat probe de devotla!metnlt şi oornj,
luînd parte la mai toate atacurile contra întăritw-ilor de la P levn a ��_,o
Regimentul 13 se demobilizează la 5 ianuarie 1 879 î n zonele de unde
plecase în urmă cu 9 luni, dlllp ă ce se acoperise de glorie pe cîmpurile
de l.JUptă şi dtupă ce Ollio
il souse rtOOJte onorruri:le mililtlare.
In acest timp, Regimentul 1 2 Dorobanţi continuă luptele pe cîm
piile Bulgariei în cadrul Diviziei a 4-a, cu misiunea de a ooupa Ta
targi.oul, făcînd parte din aripa dreaptă a diviziei şi avînd drept scop
să oprească ieşir-ea inJ<lllll �cuJJui în porţillliilea şoseiliei. Vidin - VirtiboP1•
î nc€pîn d cu 15 ianuarie 1 8 78, Regimentul 12 este prezent la V'itibol
(între Dunăre şi ViJdin) penrtDu ca m a i tîrziu, î n a doua jrumătate a lunii
i�:�.ruUJariJe, să.-1 găsim mre 1�egimoottrele carre prurrtJi:C!Îlpa 11Ja 0U!Cerill."eta Belo
gl.'1adciku1ui .52
în ţară, începînd cu data de 4 februarie 1878 încetează mobili
zarea într-o serie de judeţe, printre ca re şi Vasluiul, Fălciul şi 'Durtova.
Pe cimpurile de luptă, vasluienii din Regimentele 1 2 şi 1 3 Dorobanţi
s-au acoperit de glorie, mulţi din ei fiind decoraţi, drept mărturie stînd
:num eroasele ordine de zi in care aceştia @nt citaţi. La fel de bine
se ştie că foarte mulţi vasluieni au luptat şi în alte regimente (de Do
robanţi sau de linie), dar lucrarea de faţă nu şi-a propus decit să
marcheze participarea vasluienilor num a i în cadrul celor don.Iă regi
ment� de dorobanţi înfiinţate după decretul domnesc mai sus aminti t.

După o l u cra re apărută în 1 8 98 şi intitulată "Eroii Războiului de
Irudependenţă,", oare a ICIJ}Jarţinllllt Jrui Geongre Coşbuc şi în, care sinrt; şi

pagini referitoarre la eroii vasLuieni, număml morţilor din judeţele Vas
lu�, Tu:tova şi Făld.u (socotind şi comunele care azi nu m ai sânt în
aceste judeţe) trece de 400 .53 Cei mai mulţi vasluieni (afară de cei care
ruu făcut parte din reg iment ele 12 şi 13 dorobanţi) îi găsim prezenţi în
Regimen tele 5 i 7 de linie, 6 călăraşi, oare erau din această zonă a

1n afară d participarea armată, vasluienii au mai contribuit ma
terial şi moral l a îndeplinirea ceLui mai mare vis al naţiunii române n eatînnarea. Pe toată perioada anului 1 877, numeroase care de ali
mente şi îmbrăcăminte au luat drumul frontului ; mari sume de ban i
au fost dart;e de locuitorii acestui j udeţ pentru cumpărarea de arme
sau în foloSIUl armatei. După un tabel al ofrandelor pe judeţe alc ătu
it în 1 8 79 de Alexandru Pencovici, actualul j udeţ Vaslui a dat sub
formă de ofrande următoarele : suma de 6 1 1 4 1 ,50 lei pentru cumpă
rare de arme, suma de 9 608,98 lei ofrandă, 1 1 6 boi şi vaci oferite ar
matei, 321 hl fasole şi alte leg.wne, 26 hl porumb, 2 hl şi 28 l vin şi
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rach iu , 15 647 �g făină, 76 Iq: pastramă şi carne.54 In cadrul acestei
ucHv1tăţi deos ebi te de S�prtj.inî.re a arunatei române se fuce demn de re
marcat faptul că mulţi d i ntre locuitorii judeţului au renunţat la des
păgru bi rile pe care statul trebuia să le plătească in urma t'OC'hiziţiilor,
printre aceştia not îndou- i pe : Panaite Aristide din Unţeşti, tirg·oveţii din
corn. Plopana, locuitorii corn. D ragom i reş ti, Vasile Roou din Corodeşti ,
G h e ra sim F. din Zorleni, Nicu Costin din Banca, Vasile Buţa din Blă
geştP5.
care au dăruit armatei române bani, alimente şi im
familia profewrul·ui Belocscu din Bîrlad, care
oferă armatei române 300 lei noi56, Iancu Anastasie oferă armatei ro
mâne o vacă57, Soarlat Creţu din Mînza�i oferă un caP8• Listele apă
rute în Monitorul Oficial pe anul 1 8 7 7 sint pline de donaţii făoute de
locuitorii judeţului Vaslui armatei române. La loc de cinste î n cadrul
acestei activităţi se situează Siprijinirea eforturilor ţării şi de către co
mi·tetele de femei din Birlad, VasJ.ui şi HW?i. "Comitetul Doamnelor"
din Bîrlad, format din Cleopatra Dyamandi, Iooe\1)hine Sturza, Agri
pina Rosseti, Aristiţa Nanu, Ana Gane!. C. Co d t'eSCIU şi C. Lepăd atu au
desfăşu rat o bogată activitate în silli ţ inerea materială a a rma te i ro
mâne ş i aj.utorarea os ta şi lor români răniţi care au fost internaţi la spi
tal!uJJ. " Elena Beo1d iman " din Bî�lald.59 • Ca doVJadiă a aclivirtăţili deooebite
desfăşurate de "Com i t e t ul Doamnelor" din Bîrlad stau numeroasele
scrisori şi telegrame trimise de personalităţile vremii, acestui comitet,
prim care se aduc mlllllţn.lmlill"li şi omJaJglii . ln aoestt sens sint scnisorile
Dintre cei

bră<'ăminte

am i nt im :

telegrame ale lui Carol Davila, inspector general al Serviciului Sanitar
al a rmatei române60• La fel d e ediificatoare este şi scrisoarea trimisă
f'om i te tu lui bîrlădean de Vas i Le Alecsandri61•
Pe l îngă numeroasele
mulţumiri adresate de Alecsandri, acesta adaugă şi citeva exemplare
din volumul " D u m bra va Roşie", care să f ie vîndute in Birlad, iar su
mele de bani să fie folosite în sprijinul armatei62• "Comite tu l Doam
nelor" din Vaslui, printre care o găsim pe
Sultana
Lazu, îi sînt
adresate numeroa�;e scrisori din judeţ, în ca re se s ol i ci tă crearea unor
subcomitete, desfăşoară o bogată activitate i n zona vasluiană, trimi-·
tind numeroase ofrande î n folosul luptătorilor63 • " Comi te tul Doamne
lor" din FălciJu, pe Li:ngă efecteLe trimise armatei in prima jumătalbe a
anu lui 1 877, adaugă in l una octornibrie a aceluiaşi an următoarele :
fi8 d e cămăşi , o saltea, 4 1 5 lei şi 50 ban i 64 • Sprij inul i tregii populaţii
v as l u ie ne la victoria i n războiul pentru i n dependen ţă a f<'->t compteta.t".
şi de învăţătorimea vasluiană, pe care o gă�im prezentă în anul 1 87 7
donindu-şi salariile i n sprijinul ostaşilor români răniţi
sa u
pentru
cumpărarea de a rme. Invăţătonul Anastasiu din Laza donează s a la
riul pe 9 lun i armatei române65• Invăţătorul Dumitru Popa din jude
ţul Tutova dă 5 lei pe lună din salariul s ău pînă la sfîrşitul războiu
lui in sprijinul armatei române şi al soldaţilor români răniţi interna ţ i
in spitalele judeţulrui Vaslui".

t_

Con.oentrarea tbuturor forţelor celor trei judeţe : Vaslui, Tutova,
Fălciu, participarea armată a locuitorilor acestor judeţe la cucerirea
independenţei de stat a României, sprijinul material şi moral aoordat
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de populaţie, situează jllldeţul Vaslui pe unul din loourile fwntaqe
intre celelaUe judeţe ale ţării. Vitejia dorobanţilor vasluieni, rolul ju
cat de Regimentul 1 3 Dorobanţi în zilele de 27-3 1 august 1 877 la cu
cerirea redutei Griviţa I, au înscris pe vasluien i în cartea de aur a
independenţei de stat a României ; în memoria celor peste 2 000 de
vasluieni care au fost sub arme în anul 1 87 7, parafrazîndu-1 pe bardul
de la Mi rceşti am spune : "Plecat-am mii şi din Vaslui".
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LA PAiRTICIP .NI1ION ET LA CON'DRIBUTION DES
HABI�ANTS DE Df:PAJRTElM:BNT DE VASLUI A 14A..
GUERRE POUR L'INDf:PENDA:NCE D'8TAT DE LA•

ROUMANIE, 1 877-1878
Resume

La participation e t la contribution des habitants de ce
departement it la guerre pour l'independance nous avans tra
tees (y voir aussi le [f;i1;re) d e deux points de vue, dans la
premiere partie nous avans etabli - sur la fois des docu
ments existents dans les Archives de L'Etat - Bucarest et
Vaslui - de meme que sur ceux publies jusqu'iz present dans
'
DI R, les volumes concernant la guerre pour l'independance
de la Roumanie - l'itineraire que, les deux regimentes d'in
fanterie 12 et 13, ont suivi an partant de Vaslui, Bîrlad. et
Huşi, jusqu'iz l'occupation des position de la zone de l'Oltenie
dans l'ete de l'annee 1 877.
Apres avoir traverse la Danube, au moins de juillet 1 877,
nuos avans signale la presence des de regiments dans les
grands combats du ISUd du Danube, dans l'ete et l'autamne
de 1 877, it partir de 27-30 aoUt, quand les soldats d'infante
rie du regiment 1 3, se sont couverts de gloire sur les champs
de la Bulgarie ou, seZon les affirmations d'un correspondent
italien : "Se sont montres dignes de leurs ancetres qui, pen
dant des siecles ont defendu contre les barbares les frontieres
de l'Empire Roman, ou Moyen Age aussi et apres, qui ont
remporte de brillantes victoires contre les Turcs et contre
d'autres peuples" .
Tout sela est "renforce " offi.ciellement par la remise au
drapeau du regiment 1 3 de la decoration "L'Etoile de la Rau
manie" .
Des noms comme Petrescu Mihail, Roman Alecu, Olaru
Ion, Ştefan Vasile, Vasilescu Ion,
Găluşcă Eugen, ne sant
qu'une partie de ceux qui ont ete presents, iz plusieurs rapides,
sur les ordres du jour de l'armee roumaine.
Dans la deuxieme rJXLrtie de l'etude, nous avans, tou
jours iz base de documents, la contributions materielle des
habitants de ce departement iz la guerre pour l'independance
de notre pays. Cette contribution s'est concretisee dans des
chariots charges d'a:liments et de vetements qui ont pris le
chemin du front, de grand des sommes d'argent dannees par
les habitants du departement pour acheter des armes ct ce
que, iz notre avis, est le oblige iz payer a la suite des .requisi
tions faites dans l'automme de 1 876, l'hiver et le printemps
de 1 877 et la " transfarmations" de cet argent dans des dona
tins.
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Rappelonn quelques noms : ,St:roe Beloescu, Cleopatra Dy
amandi, Aristiţa Nanu, Ana Galne et �es autres.
IL nous paraît tot aussi significative le fait que les inte
Zectuels du departement ont donne leurs salaires pour soutenir
la guerre.
Partie naturellement integree a câte de tout le peuple rou
main dans la guerre pour l'independance de l'Etat de la Rau
manie, la participation et la contribution du departement Vas
lui est parmi les plus significatives.
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ASPECTE ALE DESF AŞURARII RASCOALEI
DIN 1 907 PE TERITORIUL FOSTULUI JUDEŢ VASLUI
COSTICA-IOAN G]RNEATA

In conştiinţa poporului român, marea răscoală a ţăranilor din pri
măvara anului 1 907 a rămas mereu vie, amintirea ei fiind an de an'
reîmpmspătată de mişcarea socialistă, de oamenii progresişti ai wemii,
de inte lectualii de seamă.
Aniversind 70 de ani de la izbucnirea şi desfăşurarea ei, Partidul
Comunist Român, cvntinuatorul celor mai înaintate tradiţii !revoluţio
nare ale poporului nostru, moştenitorul direct al .pildelor de eroism
înscrise de ţăranii răsculaţi în primăvara ·anului 1907, Sllllb lini ază în
documentele sale importanţa răscoalei, apreciază in mod just în.sem
năta·tea ei istorică.
Programul Partidului Comunist Român apreciind că, de-a lungu l
milenarei existente a poporului român, ţărănimea a reprezentat cea
mai importantă forţă socială a progresului, arată că : "Pr in propm·ţiile
şi in tensitatea ei, răscoala din 1 907 a scoo in evidenţă necesitatea im
perioasă •a înlăturării relaţiilor feudale din agricultura Românie i, a
rezolvării problemei agrare in favoarea maselor largi ţărăneşti. Toto
dată, ea a dezvăluit marile energii revoluţi0'11 are ale ţărănimii, care a
inscris în acel an una din paginile glorioase ale luptei sociale a popo
rului român" 1•
Avînd rădăcinile adinc şi organic in)lplîntate î n realităţile economice
şi social-politice ale ROIIllâniei acelor vremuri, ·Î n situaţia deosebit de
grea a maselor ţărăneşti apăsate de jugul exploatării semife.udale şi ca
pitaliste, lLpsilte de pămî1!1Jt, SllJIPUS€ aii"birtmarri•Ulw
l
şi ablueru.nhlo:r din pas:�
moşieri1lor, ai"eiliCi'aşillor şi I(!Jurtoci:tălţilloc bUJI;ghezo-mqşie!OOŞ'ti, mar·ea năs
coală a ţărani1Lor din 1 907 însonie lllllrbimuil oopitoil aJl ilJUpte[or •rev.clllluţio
1
l secolelor ; lll.lipta ci erokă s-a
na.re purtaJte de ţărănime de....a lllli1gn.il
ridkat în prwăVIara aniUilui 1 907 la niJVellull marilor obiooti:ve de ordin
istork pe oare dezvolmrea pe oallea progll"elSSUUln.ui 1e punea in fa.ţa Romimiei1•

Progu:mrliUil. Palrtidulliu i Coml.llnist Roanâln SICOOltie de asemenea în evi
denţă importanţa răscoalei pentru cimentarea alianţei şi solidarităţii
muncitorilor cu ţărănimea, subliniind că : "In cursul desfăşurării ră.-.;-
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eoa1ei din 1 90 7 s-au mam.'Îif,eetJait penrtmu prilma dlart:ă im mod mali. ob�ectiv
colaborarea şi soHdaritatea in lurptă a muncitorimii cu ţărănimea, pre
vestind zorii alianţJei mundto�ti-ţărăneşti ce avea să devină cea mai
puternică forţă socială şi politică a societăţii n o as t re" 3 •
•

*

*

Cu brutalitatea unei forţe elementare, Tăscoala din 1 9017 a ruprtJ
vă:liUJl
<IJJ1ti1HciiloT
oore
asOUIIlooa ţam şi a pus Îl!l fuţJa W!nii mtregi
realitatea înspăimîntătoare a "chestiei ţărăn�ti" din România. Faptul
C'ă legea rurală d in 1 864 n-.a asigurat satelor izla:rurile necesare a per
mis moşierilor să reducă la cheremul lor şi pe ţăranii care aveau su
ficient pămînt de arătură, dar, care, pentru păşunatul vi1elor lor, tre
buiau să se învoiască şi ei cu mare-le proprietar sau cu arendaşul lui.
,,Nu vă puteţi închipui - .a declarat la Cameră un deputat - ce mij
loc de a ţine pe ţărani în sclavie sînt suhaturile (păşunile)"4• Lipsa de
pămînt a silit pe ţărani să ia ou arendă de la marele proprietar, care
le-a impus sistemul învoielno·r agrico le. In MoLdova, arenda pămlîn
tului era convertită în zile de muncă, fixate în timpul iernii la preţuri
derizorii, încît ţăranul ajungea să plă teoocă arenida hectaf!ului (1cum
pă.nart;ă de amnd.aş cu 20-25 .de lliei) ou 80-100 de iLeli..
De�pre modul în care arendaşii urcau arenda, conştienţi că sumele
mai mari oferite rp ropri·etarilot· puteau fi scoase prin exploatarea ţă
rani lor, s-a scris foarte mult, în perioada premergătoare anului 1 907.
U n caz, care a făout obiectu l unor dezbateri furtun:oase în cadr'l1l A c a
demiei Rorrnâ ne, a fost cel referitor la moşia Moara Grecilor-Vaslui,
proprietate a A cad em ie i. AstJfe'l, in şedinţa din 27 martie 1906, Petre
Poni nellata că : aJrelndlaşJUil moşiei Moama G:reaillor de llia Vias�lrui uroase
ane:-;ida de ilia 28 000 'la 68 000 •Ici, ceea oe însemrua că arerudiaişud "ra Iru.at
de la Academ i e pentru preţul ce da nu numai dreptul de a cultiva pă
mîntul, ci şi exploatarea fără margini şi fără milă a ţărani1or"5•

Spit�u Haret, în sprijinul declaraţiei lui Petre Poni, adăuga 'că :
m i a este nu numai o insti tuţie de literatură şi de ştiinţă, ci este
intii instituţiune naţională şi grija ei cea dintîi trebuie să fie în to•a te
privinţele să garanteze naţionalitatea". P. S. Aurelian a susţinut teoria
" Ac ade

că fostul propri·etar a donat Academiei mo�ia pentnu a uşura situaţia
ţămarrtiJ1or, ll1lU pen�tmu a penmite aJI1Em�iilor "o :expllolaltalre nem�loasă ! "
Rezu ltatul acestor dezbateri a fost anularea contractului de arendare
şi încheierea altui contract, care fixa cantitatea minimă de păJmînt ce
weburl1e as�gtl.limtă s:ălten.illor, preţJull maxtim, pe care aceştia 13JVlelaltl să-I
plătească pentnu ch i ri a :pămîntutui de murucă şi pentru păşunea vitelor
şi preţul minim al zilelor de muncă6•

Modul de rezolvare a acestui caz, a constituit o fericită excepţie, î n
maj oritatea situaţiilor ţăranii fiind la discreţia lăcomiei arendaşilor, luînd
pămînt în arendă de nevoie, efeotu[nd arenzi "de foame". Fenomenul a
rendării pămîntului de către ţăran'i în scopuri lucrative, care presupune
învoieli pentru suprafeţe întinse, era ou totu'! sporadic.
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Un alt indiciu care reflecta caracterul înrobitor al arenziLor efectuate
de majoritatea cov'irşitoare a ţărănimii constă în aceea că cele mai multe
învoieli se încheiau în toiul iernii, sau primăvara, cînd marele propri
etar specula nevoia de produse necesare hranei ţăranilor nevoiaşi şi
le irn!P'Unea aceeptarea unor preţuri mult mai scăzrute, mai dezavanta
joase pentru prodlucătorii nemijlociţi, decit în sezonul muncilor agri 
cole cind, o dată cu creşterea cererii de mână de lucru, sporea şi pre�ul
acesteia7• De asemenea, învoielile agricole erau de scurtă durată .(cele
mai multe se încheiau pe timiP de un an), f.:llpt oe con1venea mari lor
proprietari deoarece ele nu limitau posibi lităţile de a urca cu fiecare
an condiţiile de învoială, a spori .deci norma .� xploatării.
P rivirt; diln pUU11Ct de ·VIeldetre .ad. deslfăşucării liuptei de oltasă. il.a sate,
acesrt fenomen n e oferă indicii grăitoare as·upra cauzelor şi conţinutul;.�i
•)biecti v al acestJeia, înrtmllc.Îit .răscoaLa a manJifestat ten(Ciioruţa de II11Jaximă
amploare şi intensitate toamai în părţile gr:evate mai mult de persis
tenţa sistemului bautt pe dijmă. Prin multiplele :consecinţe pe care le
avea pe plan economi:c şi social, sistemul muncii 'în dijmă docea, prin
urmare, �a agravarea contradicţiilor sociale la sate, d.eltenmin[nd, pe
planul luptei de clasă, o ridicare violentă împotriva lui şi a suportului
material al acestui a - mal'lea pr01prietate moşi.e r:ească8•
Supramunca exeesi.vă şi scăderea părţii ce-i rev·enea ţălranulJUi în
voit din rec oltă străbat ca un fir roşu perioada posterioară reformei
din 1 864 şi se a•ccerutooa:ză în ll.liLtimJUl pă:tre•r aJ. secoLuJruti al XIX-Loo şi
începutul secolului al XX-lea. Efectele crizei agrare de lungă durată
de la sfîrşitul secolului al XIX-lea au contribuit, de asemenea, la inten
sificai1ea exploatării pe baza vechilor relaţii de producţie, La agravarea
factorilor ce duceau la înrăutăţirea situaţiei maselor ţărăneşti. Eliectele
ei au agravat criut de structură a î ntregului sistem economic agrar,
a accentuat condiţiHe social-eoonomi:ce la sate, deja exis<tente, ·ceea ce
a dus la asouţirea luptei de dasă, la o penmanentă încordare a nelaţii·
lor dintre moşieri şi ţărani.
I n primii ani ai secolului XX, starea de tensiune la sate a cu
noscut o creştetre, agirt:JaJţU!le şi miŞcărhl!e ţăTămJeşti deveruimld frec<veal,tJe.
Privite în perspectiva evenimentelor reV'Oluţionare din primăvara a
nului 1 907, mh7cările ţărăneşti din anii 1 904-1906, premergătoare ma
rii răscoale, au o deosebită semniiicaţie intrucit aruncă ·lumină asupra
climatul ui specific, a condiţiilior nemLjlocite in care avea loc pregătirea
forţelor revoluţionare ale ţărănimii pentru dezlănţuirea viitoare.
În lunile din vara anului 1 904, presa publica tot mai des ştili des
pre mişcăril:e ţărăneşti. Ziarul "Adevărul la sate" din 15 iun'ie 1 904,
menţiorua de eXleiilu
liPl , imJtlr..;u,n a�I"tiool imrtrittnllm
l
."Revdlrt.eaJe ţălrăneşlti" :
"Tot mai des ne vin ştirile vestind revolte la sate. In cutare sate ţă
ranii ucid pe proprietar, dincolo aduc contra voinţei proprietarului vi
tele la pă·şunat în pădure, dincolo iară reclamă pămîntul 1or, şi aşa mai
departe"9•
Aceasta era situaţia către începutul lunii august cind presa vremii
comu n i ca aLarmată că la sate se conturează perspectiva unor nod şt
grave tulburări. "Ţăranul îşi pierde răbdarea - rele•va ziarul "Ade-
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vărul". De prin sate ne sosesc ştiri îngrijorătoare" 10• Către Sifirşitul lunii
,i!Ugust Şi la inceputrul lJUa1ij septembrie, fierberea din si.nfllll. ţărănimii
s-.a transformat in adevărate revolte. Mişcările ţăranilor au c-Uiprins zeci
de sate şi localită,ţi diin judeţele : Vaslui, laşi, Roman. Centrul acestor
mi'Ş'Căll"i l-a oonsti'built ji\Jide,ţluU V�aS!Iru.i, cu oomuneil.e Suhmeţ, Dumeşti, Ne�reşti, Codăeşti, Tam.a, Găureni, Ţibăneşti. Într-un articol publicat "Pro
sUil UII1Jei 1'ăscoo!e de ţămn.iJ", Nicolae Iorga menJţ.iorua. că ţălraruii răseutlaţi
elin Suhuleţ "au trimis olăcari la toate satele de prinpll"ejur, unde şi
pe agoare şi în inimi era aceeaşi stare de lucruri". Pe n tru înăbuşirea
miş.cărilor ţărăneşti, autorită-tile au recurs la puternice forţe militare.
La dispoziţia lor au fost puse regimentele 2 şi 4 Roşiori, Regimen tul
4 Călăraşi, batalionul 1 din regimentul 14 Roman şi un detaşament de
tunari călări din Regimentul 8 artilerie 11•
Autorităţile manifestau ing:rijomre şi pentru ea nu cumva propa
ganda socialistă să pătrundă la s ate in perioada agitaţiJlor ţărăneşti.
lntr-o circulară a Ministerului de Interne către prefecţii din judeţe �e
menţiona : "Din instrucţiunea ce se face asupra răscoalelor din \·a'iliui,
rezul>tă că s-au împrăştiat in toată ţara următoarele broşuri : "Noua
epbto l ie către muncitori şi ţărani", "Manifest al partidei muncitori lor"
şi o "Revistă a Id eii" fă'C'Ută in scop de a răscula pe ţărani. Cercetaţi
foarte aproape dacă asemenea broşuri nu s-au distribuit şi în judeţ l a
d-voastră şi sechestraţi-le ori unde le veti găs i "' 12 •
Din judeţul Vaslui mişcările ţărăneşti s-au propagat şi in judeţele
vecine : Roman şi laşi, fără a atinge a-ceeaşi amploare.
în septembrie 1 906, săteniJ comunei Dăneşti, judeţul Vas-lui, au
pătrluns ou plugurille pe �ia arenidJaşulllllli. VieCIÎIIl şi au .îrrroepwt să are
lliil Lot de pămîJrut. La falţa iloouJliui a .foot chemat lliil �ton de jandarmi,
ţăranii au fost înlăturaţi prin forţă de pe moşie.13
Astfel, începută in nordul Moldovei, pe moşila Flămînzi, judeţ!ul
Botoşani, răscoala din primăvara an u Lui 1 907, a cuprins cu repeziciune
zone întinse iar unu:t din cele mai vii şi mai evocatoare episo ad e ale
luptei ţăranilor din Moldova pentru pămîn t a avut loc, fără îndo-ială,
în j udeţul Vaslui.
Energia de care au dat dovadă ţăranii in timpul acţiunilo r petre
cute in o;raşul Vaslui, hotărîrea şi dîrzenia lor in luptă, ega leaz ă vio
lenta evenimen telor petrecute în ora.ş.u� Botoşani. Puterea de l u ptă a
ţăranilor, exprimată, la n i ve lu l metodelor şi forme l or pe ca re le im
bra<'ă răsooalele, in dewstările şi distrugerile provocate conacelor, si
tuează evenimentele ddn judeţul Vas[ui pe unul din loiCIUril.e de frunte
in ca drul zonei molrlovene de desfăşurare a răscoalei.
Cele mai importante acţiuni ale ţăra n i lor au av ut loc in oraşul
Vaslui, Pe.şedinţa judeţului . Procurorul Tribuna lu lui Vaslui, N. A. Va
siliu, anunţa Ministel'lul Jlffititiei că in ziua de 6 martie, orele 12 "un
grup de sătenli in număr de 500-600 din comuna Zăpodenă ameninţau
8raşul"'.14 Ţă ra n ii din Zăpodeni, i n frunte ru " capul răRcoalei - Simion
Polcovnicu", la care s-au mai adăugat săteni din oomunele Mun te ni şi
Lipovăţ, sUib pretextul venirii la iarmaroc, încercau să pătrundă in
'lraş, cu tootă opozitia trupelor trimise la bariere. Tl'wpele focmate din
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rezervişti (regimentul din oraş era trimis la D oroho i) acţionînd li.psite
de con vingere nu au putut opri pe ţărani·, cao:e au âmpmZit stlrăziLe
ce ntra le ale o raş ulu i şi au .pus stăpî ni re 'pe mai multe magazine cu
mărfari. Ziar:ul "UnhrersuJ" re1ata că "ei au început să strige că vor
pămînt şi că s -au săturat a pl ăti 100 lei falcea, că, dalcă pînă acum nu
li s-au făcut dreptate, or să-şi facă singuri".1 5
Ca şi ·în alte pălrţi, ţărăndmii răsculate i s-<a adăugat un număr
mare de locui to ri din rindu l populaţiei nevoia!Şe vasluiene . Un depUitat
declara în parlament la 7 ma·rtie că este mu lţum it să oonstate că "lo
c•ui:t<orii serioşi din VlaSillui n-au ilruat pante cu ruratlti venLţi din comunele
meg i eşe", ceea ce înseamnă că au fost şi alţii "neserioşi" care au luat
parte, i ar deputatu'l Pavel Gorgos a i nterpe lat pe mi nistru l de 1n.terne
in legătură c u e.venirnentetle din Vas;l ui, propun.'ind înffinţarea unor
gărzi o răşeneş ti , formate din "cetăţeni ser:iiQIŞi", eare să activeze impo
triva ruralilor.16
Deşi nu toţi ţlălranii intraţi în oraş form ultau expres o revendicare
(dr<·a 200 de să·teni cereau în faţa prefecturii desfiinţarea taxei de
;j Iei - destinată înfiinţării Casei de asigurare a ţăranilor î mpotriva
seceitei), totuşi ei• pălti'IUIT1Jdeau în va[mi în � pwvoctind patnlică printre
reprezentlamtţii autorităţi.Jlor localLe.
La 7 martie, ora 9 dÎim., ţămnii din Munten ii de Sus, Lipovăţ, Va 
lea Rea, Tanacu, Moam GrecHor, C h i ţoc şi Zăpo d e ni , în număr mare se
găseau ,La bani.erele oroŞUJlui faţă în faţă CIU cordoane!le de so!k:laţi care vo:iau
să le impiedice î ruaintarea spre ,prefectură şi palatu[ administmtiv. Ei
erau hotărîţi să meargă la prefectură pentru incheierea unor noi eon
tt·acie ag ricole , cit �i 1a a ren daşul Loibel, în vederea uşurării con.diţii
lor de invoialăY După mai mu lte incerJCări de a intra in oraş, ţăranii
au rupt rindurile armatei, "aleng.înld pe aleea Naţională". Ei erau foarte
diilrzi - scria ziarul ."Adevăr.ull " din 9 martie 1 907 - şi nu voiau să
ţină seama de somaţiile oe Li s-au făcut oa să se retragă, ci spuneau
că au veni t să ceară pămîn t şi nu vor pleca pînă ce nu vor izibindi".18
În piaţa pa Latu lui adrrni n istmtiJV, ţăranii veniţi prin mai multe bariere
ale o mşul ui , la cao:e s-a adăugat populiaţi.a nevoÎia!Şă a tîngn.!!lrui, s-au
îndr.eptat spre paliat unde au'tlorită,ţile au ÎJnoell'ICat să-i lini.ştească prin
promisiuni oare nu mai erau .crerute de n imen i . In telegrama trimisă
de .prefrotrum V�lrui., Mdnisteruillll[, de �e se rellaita că "ţămainlii... au
rupt co rdoanele mi'1ita/re indrepbindru-se spre prefectură unde voli3u a
pătrun de cu forţla. Maiorul L. N. Colori fiind rănit la cap şi spate de
locuitori C'U domegele, soldaţii au descăreat citeva focuri cu gloa nţe
răn in d 1 2 locuitori". 19

CoreStpondentul z ia rul ui "Opinia" din Iaşi, descrimd evenitmentele
petrecute lta Vaslui a răta că "pe la oreLe 9 dimineaţa vine ştirea că un
-grup mrare de săteni din comune!J,e Munterili de Sus, Valea Rea
ş,i.,
Moall"a Orecii!Jor alU i.nJcercat să pătrundă Îln omş IJ)Iriln bariem I�hlor şi
au fost opriţi de către o companie din regimentul 35 Racova, dar să
tenii se arătă foarte dirji şi atacă pe soMaţi. Mă î ndrept spre barieră,
dar pînă să ajung in Calea Na ţională da.u de adevărate lupte de stra
dă. Sătenii reuşiseră să rupă oordoanele de la barieră, păt rull6e ră in
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oraş, devlasltlaseră 1xYt 1pîală lli oolrţJUJl OaiLefi. Niaţio111.alLe 1t.llilde se găsiră în
unei companii de la reg. 12 Cantemir in frunte cu maiorul Dimi
triu, pl'OC'UI'Oirul VasdJ.J.u şi judete i ns tructor Gr1goriu. Aici se porneşte
in
o luptă diSiperată. Să'tenii atacă pe solda�i care trag salrve în aer,
timp ce cîţiva ofi·ţJeri treg ou nevolvere . . . mulţimea se î ndr·eaptă spre
paLatul adrninistmtiv care era păz it de un co11don dublu de so•ld a ţ i sub
camatnidla maJioll"lllll
l l i Croori . Sălten.ii sWrut sottnaţi să se me«magă, diar eli.
devirn 1Jolt ·marii dî:rzi şi art:acă pe ooilidlalţi . . . Lrucăli.e'flali'iela este exltrnorrli
nară şi se dă o ad e vă rată l uptă de stradă. Maiorul Colori esrte încon
jur.at de să·te ni, crunt bătut şi cu mare g reuta te poate să se refugi

tiaţa

eze".20
1n ciuda �a�Cţiunii ,trupelor care încercau să-i evaoueze, ţăranii s-au
menţinult in oraş timp de 2 zHe. Jn acest răstimp răooulaţii au în(.-ercat
să atace illJChisoanea, în vederea eliberării celo,r arestaţi.21
In •UJ"ma tratativelo r purtate inrtre a u torită ţi şi o de[egaţie a răs-
cula:ţi1or, ne ma i crezînd în •p11omisiuni, aceştia din urmă s-au hotărît
să trimită o d elegaţ re la Bucureşti pentru a prezenta autorităţilor ('€n

tnale principalele lor dolJetan ţJe .
Ingrijo.ra.rea autor ităţi lor locale, reieşită din rteleg.r�ClJJre le a1arnn an te
t r1mise Boou,reştiului, amtă amploa r.ea acţiunilor revendicati ve care au
avut loc 1a Vaslui, pl"esi.uni.!le şi ameninţările făoute de ţărani pentru
cîştigarea unor COilld iţii mai bune de muncă şi de arendare. Astfel ţă
ranii decLarau că dacă pînă la 13 marti·e nu va fi eil.aborată o lege
merută să adtroă modifiJOări im rta�p<Wtrulr!hle lor ou areJlldaşii "' .. în acea zi
mii de oameni, cu femei şi OO!Pii, vor năvăli asupra VasluiiUlui pentru
a-l deVJaSta şi inoen dia " . 22 Pentru a preîntîmpina o astfel de situa;ţje,
trupel•e de pază din oraş comandate d e colon.elul Re1nesou au fost men
ţinute în stare de aJarmă perman�ntă. Abia la 1 7 martie s-au ridicat
măsu.rile cu caracter mihtar şi ora�ul a in t nat oorecum în făgaşul obiş
nuit de viaţă. 23
Oorobortîrrudu-.şi acţi•lllilile ou c.ele aJ.e ţămndllo.r năSIOUILaJţi , în Zii ua de
martie 1907 muncitorii FabriJCii de spirt din Vaslui au încoDtjurat
clădirea administraţiei oerînd îmbunătăţirea condiţiilor de trni. Relativ
la această acţiune , Prefectuna Vaslui inifornna Ministel'IU1 de Interne
astfel : "Mai mulţi lo-c."llitori în număJr destuJ de considerabil s-au adu
nat în ograda fabricii şi au început a face scandal. D-1 Metaxa, pro
curatOO'IUl D-'bui Tqpa1ea a ieşirt IC!lfa,ră şi a spus ilocrllliltJorliiliolr că cedează
şi oferă tot ceea ce dînşii oer, însă loc uito r i i au dart; jos pe D-1 Mertaxa
şi 1-atU lovillt la cap, oare 11a l1Î•n!druJ şăru fi.iJ!lid ajrulbalt de oomooli. de-ai
fabricii au fost rid i ca t şi dus la un magaz ione r ; lOC<Uitorii atunci au
pus mîna pe D-J Manole, inte nden tul D-lui Topalea, l-au drescă<lţat �i
1-.au dus la Rrimărie de au făcut co.n.tract dUIPă oondi)ţ:ii1e dictate de
l ocuitori . "24

8

Con'OO!ll i..tent cu acţiunile de la Vaslui, în perioada 6-9 martie au
avut lac puternice acţiuni ş i în aJ.te localită.ţi din judeţ. Astfel starea
de agiltaţie din tirgul Neg reşti şi dirn satele învecinate s-a tnansfornn a t
la 7 maailie nr-o răooolalăl. pultemdcă. Maî mUJl1e gl1U!Puli dte ţărnni
r.lsculaţi
din ootele .apropiate {PMpamţla,
Buh.ăieşti.,
VultU�reŞti,
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Glode,n:i), 8JU păltmulnS in tirg $n jiUrul oren 14 ÎmJPI'Ie'Ul!1iă CIU JXl!p!U�aiţia
tîrgului, au devastat prăJVă:liile negtl.S'torilor. Nemulţq.mnJxj.Le ţăraniLor
erau îndrepuate impdtr.i.Jva arendaşului Hei'IŞIOU Naht (arendaşul mo
ş i ilor Buhăieşti, Pa1'\I)ani1ţa şi Glodeni), precum .şi ÎlirliPOtriva negusto
rHor spoHatorL Semn ificati vă este mărturia arendaşului făicută in faţa
lu i T. Grig10riu, jude insti'IUICtor pe lîngă Ttihuna.Lul V>aLslui : "îndată
după ce am incuiat uşiLe am văzurt că au venht la casa mea toţi 1oame
nii ce erau adUinJaJţi la ParaschiiV intre car,e .am cunoscut in frunte pe
N. Strimbu, V. N. Str!imbu, D. StrâmibU. N. Lliii1igiU, Gh. Oonidlurache şi
N. Hancea.nru şi Gh. Ciobanru zis Olaru ; acesta din UJrmă voind să sară
în ogra d ă am strigat la dinsul să nu sară şi el cu toate că în faţa
casei mele e ra arunata, împrel.lln.ă cu celll.ailţi oameni mi-au stricat uş a
şi intrind în casă mi...u
..,a
stricat toate lucrurile şi mobiJel.e ce le arvea.m
î n opt odăi, rupîndu-mi şi stridndlll-mi ,pînă ,şi haiiilele şi luîndu-mi
1 800 Lei dimtlr-U!I1 Slailitar ; .. .m -'alll illulat !lJa bă'tlalie cu .ci:omegeile şi oo un
hînleţ de fie-r spărgÎinldll.l-mi capuă şi tl"'Întindiu-mă j.os, . . . .scăipind dintre
dînşii am fu git la primărie şi mai pe ·urmă am fost internat in spital
unde am .stat bolnav mai multe ziJe" .25 Şi in alte doc ume nte păstrate
la Fili ala A rhivelor Statului j ud . Vaslui26 s1nt informaţii bogate (rpro
c:ese verbale de anchertă, mărturii, oochizitolfii, e tc.) privind desfăşura
rea everuiunente[or din Negre.ş ti şi a.Jte loca.Jităţi din judeţ, care arată
amploarea pe care a avut-,o .răsroala pe mele agur i le vasluiene.

La 8 martie răslooa:la a Ol.llp rilns Slaltele Vlalliela &a, Ghelflg�leu, Bîr
zeşti, Moara DOIITi ne,ască, Frendugi, Bioo, Bi rzeşti , Buhăeşti .şi Dăllleşti.
Din simpla enumerare a aoest.or localităţi reies'e aria largă de desfă
şurare a răscoalei, care OUIPrin.dea aproape întreg jude �ull.. In seara ace
leiaşi zi1e sute de răscula ţi din comunel•e Corbu, Brăhăşoaia au p ătrun s
în curţile propri,etarilor şi au împărţit intre ei proviziile dJe cereale
din h81mbare. 27
Ţăranii din COiffiUne·le Căzăneşti, Parpaniţa .şi Glodeni, care parti
c ipa.seră la acţill.liil iJe din Negreşlti "s....,a u îndreptat către moşiile Glodeni
şi C ăză neşti spre a opera acolo îmJpotrli,va arendaşhlor Gorgos şi Decu
s eat�ă."26 Intr-un mo d simirrar au procedat şi grupurile de răs.cllll aţi care
partidpaseră la evenimentele din Vaslui.

A:mploarea răscoale'lor din Vasllllii în ziJ.ele de 7 şi 8 mart ie este
de ooreSIPOndentuil zia.rrud ui " Opini a " : "întreg judeţul

redată s.uges1iv

Vaslui clocoteşte cu foc şi distrugere"29• D1n rindllll participanţilor s-au
remarcat Gh. Trofin, Vas1le HOII'i.'j.că , Gh. Potooavă,30 Gh. Butnaru, E

n:ache Tofi3JI13\ Meleti Simota?2 şi miU..lJţi ailţâi.

în 1ocal!irtlăţ!iJJe : PUIIl�ti� Codăe!Şitli, Pri:�tli, I văru$ ti, Cio:rteşti,
Chii'Ioeşti dim. jllldeţrud. V�asllnl,li :a:cţill.liilliliJe ţămnillor �ră$ouilaţi anJ. 10\.liOSICI
i1J
I.llt ace
eaşi al'll!P loane, urmărinidru-se distrugerea regli.sbrello r de :în.voiel:i agricole,
cCl�IllSiJde�Mte de ţărnnă, ,pe buJI1ă d\reptlalbe, n.edmpte. In ci01C111i.ri1e avute
d e ţămni au armata au fost şi muilte victJime. Ţă ran ii însă s -au răzbu
nat pe arenda ţ ii hrăiJ)ăreţi, devastînd proprietăţiile lo r, incendiind co
nacele şi distrugînd bunurile obţinute de aceştia pr:i.n exploa\tarea tA
rănimii.
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care laiU fost deVtaSba'te loouitnţele �r şi mo
p rălvătiiflor comeroianţiUor şi negustorilor, avizi şi
spoliatod, oazurNe relati v frecvente de ma l1matare a marL1or a r:enda.<?i
şi proprietari funciari, precum şi a personalului admin is t raţiei mofjii
l o r, exti&ruderea operaţiilor i nt repri111se şi as�p11a acMtetruriJor, a clădi
rilor anexe gospodării[or moşier-eŞti, semnalarea unor caz·uri de incen
diere a a'VlUltrului propdetarilor şi intreruperea legăturiJor telefonice
sînt indici i ale complexităţii luptei ţăroanilJor din Vasllllti , momente ca re
imprimă culoare, interusiltate şi reliief trăsălturilor răscoalei din acest
judeţ.
Semnifi1eativ este faptul că după ce parti cipaseră la acţiuniLe din
c-entrele in care se renniseră răscullaţii dm mai multte sate, ţăranM se
răsfirau ca un evantai şi continuau să lupte ]ITl!J)Otr:iJva arenda:şilor şi
moşi e ri lor în co iTlll.le
ll1 le de care aparţi neau . Aşa a fost cazul ţăraniLo r
�trînşi la Va�lui şi la Negreş ti , care au răspîmldit flacăra răscoalei şi
in sate le lvr. G rnviia tea ţăra.n.ilOT spre a1111U1111i'te looaJittlăţi şi acţiun ile
un·ite desfătŞurate acolo OOI'l'Stituioo un facto r de mobhli za re a ţăronHor
pentru lupta ulterioară. 33
Abia s.pre jumăJtatea lunii martie nOIUl perfec t dr. Radovici putea
in forma MLnistenul de In terne că este "Lini�te in tot j udeţull "3\ chiar
da c c"'1 a e e a �tă l in1i:şte era numai aparentă, datorată arestăr�lor şi repre
si unii armate.
O acţ i une intreprinsă de dr. ROOovid, similară ou a a!rtor prefec ţi
de j u de ţe din Moldorva, a fost oonvooarea la sediul judeţului a moşie
rilor şi a rendaşi lor, in a doua jrumăta te a Lunii martie, cind s-a făcut
apel, ca aceşti a să înţeleagă situaţia şi să "uşureze" condiţiile de mun
că, să imbună.tăţeas că preţJUrile m11.1nci� cu pnrrejuf pel"'feotării viitoa
relor învoieli ageioole. In fondul Pel:'fecturn j ud. Vaslui, se păstrează
un dosar35 oare cuprinde în to talitatea lud, decl ar'aţii ale pr01prietarilor
ş i arendaşilor "pentru îmbunătăţirea soarttei ţăranHor", cum se intitu

Violeniţa

şierilor,

CfU

încălcarea

la.

I n af a ra unor a re ndaşi , . care, pe motiV'll l devastărhlor şi p agubelor
suferi te, au refuzat să îmbun.ătăJtie;ască preţul muncii şi să md\cşolreze
preţul suhatului, majooi tatea au înţeles să faca m ici concesii, diiil do
rinţa exprimată de a fi pe plac ul altltoritlă.ţilor şi de a vedea cit mai
repede inti'ate luci'l.l.rile pe făg,aşu1l "normal".
Din toffile decilialraţiille stuldilartle, unJa mi S-ia părui !'lll8li inrtleresantă
prin expunerea de moti,ve pe care autonuJ. ei se simte "obligat" s-<0 fa
oă. Acesta este SterÎla!n Ma'Ori, prQPrÎJeltlalrflll moşiei Coribu, jiUid. V�C�Blui
oare prinltlre �J.teile anată că : "Oonlvtingetl'!ela mea de om cinstilt, corect
şi de român vă spun : Că situaţia trrl.stă în care ne a.fllărn astăzi şi cau
za tnllbu ră ni lo r cel pu ţin locală şi in Moldova nlll e din caJUza J.i,psei de

pămînt, ai :
1) Că au fost ilnstigaţi şi aceste instigaţii au fost de natură stră
ină care vă·zind &tarea infloritoare a ţări:i noastre credeau oo e Ull1 pe
ri col pentru ei care se găse:;c mai pre jos decit noi şi
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II) De natură internă prin intirltrtarea in mi ntea ţăranill o r a u.no r
i dei deşi 1U1I1tele din ele folosilt.oare lor, iJllsă le-�Cru înJţeles în mod greşit,
şi apoi în momentul de faţă de grea oumpănă pentru ţară nu rămîne
altc-ev'a de făcut decit cu toţ ii in uni're, să căutăm a indrepta şi îmbu
pe
nătăţi o stare de rucmwi, existentă care deşi chi'ar un'Î'Î proprietari.
alo curi ar fi voito nu o pultea farce decit spre ruina sa şi s-13. lăsat tîrîţi
de curent. Considerind că dacă am admite cei!a ce nru este, că revoltele
la n oi au fost o mişcare agrară apoi Il!U 11Jpsa de pămÎinrt; a săteanului sau
scumpkea pămîntulJui e oaJUza ci :
1) Lipsa totaJlă de ool tură in care se găseşte ţăranul.
II) Preţ/ul mic al munoii". 36

In afara celor ex puse mai sus, după ce "anaHzează" evoluţia pre
ţ.ului La diferite mll.lntai' tagrilcoa�e, OOO'liChiide că "Penrt:ru imbuillă1:ăiţirea stă
re i �ăranului mddovean fie că are pămînt, fie că niU două sint mij1oa

c·2le :

I Cultura şi
II Să i se plătească bine munca"37 reCIUnosci nd că d e şi valoarea aren

zilor moşii lo r s-au u�cat in m od

fabulos, preţul mUliliCii nu s-a urcat in
C'Oncordanţă cu arenda, rămînînd CIU 20 de ani in urmă.
Din toată expunerea lui Sterian M ac ri se desprinde ideea neîncre
derii î:n capacitatea ţămnlllllui de a-şi ouH;i!Va 1lolbul de păminlt in condi tii
rentabile, considerînd că "dacă pămîntul acestei ţări ar fi azi să se cul
tive de săteni producţiunoo ţări'i s-ar reduce lla un sfert din ce este
azi. .. Ja.
Ideile puerile ex p ri mate drept cauze ale răscoalei ţăranilor ca şi
ex p r esi a de "bună stare", in ca re se găsea ţaro., presupune nu numai un
caz tipic de "miopie" politică, dar a rată o dată mai mrult faptJul că pro
prietarii de pămîJnrt nu v ede au , niU doreau să vadă cu n imic mai mult
�

de interesele lor partticulare, de i nteresele lor de clasă.

Marea luptă a ţărănimii române din primăvara an.u1ui 1 907 se pre
zintă, CIU cî teva mici şi ne'Însemn ate nl.llal'l ţe specifice, oa un tot care o
situează în rîndurile celor mai impom<liil te mişcări s.ociale cunoscute de-a
lungul zbuciumatei istorti a poporului român. Avînd ,prof'lllll de co nseci n 
ţe social-poHtice mai apropiate sau mai îndepărtate, răscoala a co nstitu it
un moment crucial Î!Il viaţa ţărănimii române. Ea a spulberat pentru tot
deauna mitul cu oare fusese c rea t în legătură cu fi rea ei răbdătoare şi
docilă, dovedind totodată că fără un condlucător incercat care să-i cana
lizeze u ria ş a sa e nerg.ie revoluţionară, ţărănimea nu putea să
rezi s te
presiunii onganizart:e exercitate aS'lllpra ei de clasele conducătoare.

Minunatele acte de eroism de care ţălrătnimea a dat dovadă in ma
rea î ncleştare :revoluţionară dim primăvara anului 1 907, au scos î ncă
J dmă m ewderuţă settea de dre!l)tlate socia:lă :pen.tru Qare ooetasta '<!. !lnJJptat
de-a lungul veaourirror, hotăriooa ei Îln ll\JiPtă şi spirit de sacrificiu, com
ponente ale trăsăfuni,lo r de bază ale poporuilJU.i român.39

Cd3. 5515 coal& 14
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LES ASPECTS A U DEVELOPPEMENT D E LA REVOLTE DE
1907 DANS L'AiNCIEN DISTIRICT V.AS\LUI
R esu m e
Evaluant que au Zong de Z'existente milenaire du peuple
roumanie, la' paysannerie a represente la plus importante force
sooiale
du progres
Le Programme
du
Parti Comunist
Roumain, montre referir a la rrevolte
des paysans de mille
neuf cent (1 907) : �ar les proportions et par l'intensite,
la
revolte des paysans de 1907 a mit en evidence la necesite
pressante d'ecarter les rrelations feodales de l'agriculture de
Roumanie, de resolver ·la nuestionne agraire, en faveure des
masses des poysans. En meme temps elle a reveZe les grands
energies revolutionnaires des
paysans, qui ont ecrit en cet
annee l'une des plus glorieux pages de la lutte sociale du peu
ple roumain".
La revolte de mille .neuf cent sept point culminant des
revoltes paysannes de la deuxieme partie de XIX eme siecle
et de la premiere partie de XX eme siecle, a rompu le voile
artificieZ qui cacha Za pays realle et a mit devant le monde'
entier, la realitee efroyable de la "questionne paysannes" de
Rourrutine. L'absence de la terre, la necessitee qui obLige les
paysans de prendre la terre
en fermage, dans des
C01uii
tions tres lourds, le prix exagerait du fermage, conjuge avec
les prix derisoires accordes pour les travailles sur Zer terres
feodals, a determine les paysa'TUI de ne supporter pas encore,
de prendre attitude vis a vis de cette exploitation sans
pi
tie. La revolte a pam de Flămînzi de Botoşani, dans le prin
temps de 1 907, et elle a entoure des grands zones. L'un des
plus vives et evocateurs moment de la lutte pour la terre, a
eu lieu, certainement au districte Vaslui. L'eclart de la re
volte au Vaslui a ,eu 1maximme d'intensitte entre 6-9 marts
et a entoure plus que 20 l ocaJlitees entre quelle 3 petits villes et
la ville Voolui, centre de districte 1Vaslui.
La force des attaques
onne des rebelles des plus
grands luttes avec l'armee.
ception des represailles de
breux jertfs des paysans.

paysannes rezultee de la
fussi
beaucoupes v illages, a por.t e a des
Dans le districte Vaslui avec l'ex
Galaţi ont eu lieu les plus nom

La force de la lutte des paysans, exprimee par les deva.<;
tations, par les dristructions provoque, le chopluzge des regis
tres avec les accords agricolles, la punition des proprieters ont
situe les eveniments de Vaslui sur ·l'un des premiers lieux en
Moldavie, en ce qui consiste la developpe de la revolte.

Cet materiei nous montre succintement le specifique de
developper de la revolte en districte et se refere aux eveni
ments de Vaslui et Negreşti et des autres localitees.
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Les documents conserve a la Filialle des Arhives des
l' Etat de Vaslui vint pour completer la visionne des veritees
luttes des rues entre les paysans et l 'armee qui veut "appor
ter les choses au normale". Quoique a ete vaincre la rrevolte
de 1 907 a represente l'un des plus importantes revolte sociale
conu dans l'istoire du peuple roumain. Elle a eu des im
portantes ,consecinces social-politique.
Pour la premiere fois s'a ,fait santir la necesitee de l'ali
ance des ;paysans avec les travailleurs.
Le Program du Parti Comunist Roumain dit de cette :
" En cours de la developee de la rrevolte de 1 907 a ete mani
fester pour la premiere fois activement la collaboration et
la solidaritee en lutte des travailleur et des paysans fait q u i
a predit les o.urores de :l'aliance ouvriers paysans, qui avait
devenir la plus gra'nds 'force sociale et politique de notre so
cietee".
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IN REVISTELE BIRLADENE DE DUPA 1 900
MIHAI

LlJCA

Aşezată intr-o regrune geografkă f1avorabilă oomllllllicaţiilor dintre
principalele oraşe ale Moldovei, urbia BtrJadtiln.ri a cunosCUJt epoci de
dezvod!bare economiro-sociaJLă şi cultumllă care i-eJU etretaJt ILlii1. prestigiu
chi:aJr dacă lllneori marl. modest
bi.Jne 00111ibu.ralt în is'tar:i.a noastră.
Epopeea înfloritoare pe care o trăli�te astăzi mun'iclipillll, alături
de celclal!te oraşe din jllldeţJul VasliJui este de-a drept'llll. de nerec\.1110S
1 
eut.
O retroopectilvă asllllpra aJtmoislferei spirit'ua1e dfun Birladul de acum
un veac şi mai bine ne i n!dreptăţ eşte să conchiidem de 1a început că rea
lizăiile de astăzi alU aa barză, in bună parlt.e, o tJ.ia!diJţie democmi1rl.că şi pro
gresistă demnă de relevat.

-

-

În cele ce Uit� ne vom opri aSJUprn pei.sajuliUi nwuistic de dlllipă
1 900, oulll060Îndu-se că, in iUJLtlimele tJreli. deoonlii alle seooliU!l
l
llJi troout şi în
secolul nostru au apărut peste 1 50 de ziare şi reviste, mul.Jte dintre ele

efemere, aiLtele, i!IlSă, perioade Il1lM Îi!lde!liungart:e, bu.ouJnînrlu� de suc
cese şi eco'l.1ri deosebi.te, de aprecieri elogioase din partea unor persona
lităţi proeminente ale cul!turili. româllleşt.i şi de peste hatalre. 1
Aşadar, mullte reviste birO.ădetrue ooupă un loc nu Nrpsit de impor
tanţă in rîndul periodit!elor din această vreme.
Şirul de reviste prestigioase este deschis de "Făt-Frn.JilTlDS " , apăru
tă în preajma comemorădi a patru secdle de la moartea Lui Ştefan cel
Mare cu colaboratori ca : Mihail Sadoveanu, Nicolae Gane, Ştefan Pe
tică, Elena Farago, Elena Văcăres.cu ş.a. Revista, deşi nu s-a bucurat
de longevitate, rămîne ecoul unui hmeput de bun augur care se va re
simţi in programUil. şi acti'v i>tatea celorlalte reviste. 2

O perioadă mai mare apare re•vista "Ion Creangă" la eaTe va co
labora 1 . Torouţiu, G. Wei.garud, B. Dela.vranooa, Ion Urban Jarnic de
la Universitatea din Praga, Rădlillescu C odin , A. D. Xen.DipOl, N. Iorga,
Iaoob C. Negruzzi şi A. GoOO!Veli?.
o

Creindlu�şi o reputaţie aparte revista eSJte solicitată ,pentru că "era
cinste pentru Bîrlad şi o comoară de înrvăţături, de nepre�uite remi-
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niscenţe, de reîmproSipătări profesionale pentru toţi scrtit.orii:" , cum
o ca racteriza Al. VJahruţă\ iar pentru Barbu Ştefănesau Delavran�eea
"mult pretioasa revilistă e o publtcaţie dim.tre cele mai de seamă", con
c h ide autOiffilil trilogiei, dedkate epocii lui Ştefan cel Mare şi celei de

după moartea Voi.evodwui.5
Profesorului praghez UrbCIJll Jamic nu-i scapă ndlci 'l..lJll niUJillăr fără
să-1 ci tească "pe de-a-ntregrul din scoarţă in scoarţă", că.oi, după păre,..
rea sa "e o adevărată comoară de nLşte pietre .:preţioase".'
In prog.na.mul reviste� "Miron Costin" se propune stringerea măr
turiilor scrise ale trecutu.liui I1i001lru căci fiecare cuprinde o zvîcrure a
sufLetu�ui românesc, un răspurus al nevoiloc de pe atUlliOi , şi din care
unele dăinuiesc şi astăzi"7, precizîndu-se că "E o învăţătură in toate
acestea, oat�e rtrabude:şrt;e �a�dllii'lJată şi pusă Sllib ochi� ceLor oe au menirea
să ne îndl'Uillleze viaţa repede şi si.Jg1Ur. . . "8•
Revista are in cea mai mare parte colaboratori pe care i....am intil
nit şi la celelalte.
Deşi o revistă prest1gioasă care-şi consacră preoc\Jjpările pentru re
alizarea obiectu�ui însemt mai sus, vom inti.Lni destul de plllţine, dacă
nu foarte puţine, documentte şi mărturii referitoare la epoca lrui Ştefan
cel Mare ceea ce se va intimpla şi cu colecţia periodică de "Documente
răzăşeşt" s ubintitulată" r evistă regională de acte vechi.�." sqoasă de

Virgil Caraivan cu materiale care " . . . venind di nadincul vremii înviază
lumina"9•
Cu şase ani mai inainte, in1 926, sub aceeaşi direcţie, a lui Virgil
Caraivan, "Răzeşul - revistă culturală lunară"10 acordă un spaţiu mult
mai larg domnitorului şi epocii incepind cu episoade din istoria ora
şului Huşi, apo ia Birladului, ca şi in alte studii, aşa cum vom vedea
mai jos.
Să·Mcă in măntrurii, dar nu tipsirte de impor'banţă., este şi "Ţara de
Jos" 1 1 unde, in ciclul "Figuri din trecutul nostru literar", G. Cardaş
s.emnează o suită de articole referitoare la operele �mte diJn legen
del·e 1ui Ion Neculce "0 samă de cuvinte", îndeosebi oeU.e consacrate
voieVlociluWi mo�dovean : V. Alecsandri, " Movila lui Burcel", "Altarul
Mănăstirii iPutna", !"Dumbrava 1roşie", �,Scrierile lui Gh. Asochi JŞi D .
Boli11t ineanu . ,�

ln chei€an seria de reviste birlă:dene, fără a le epUiim îp.să, la ca re
voan f1ace Îln oomtrlJn/Uiare :relferiri asUjpi"a prerenţei pe� şi vriJi in
conştiinţa poporuLui a marelui domnJttor şi î.n care întfinim un mare,
foarte mare, număr de doOUlffiente, măr1Jurlii, legende, qpere literare,
�tudi i şi arttieoile consaJci1artle epocii şi pet"SSonJaliirtăţii 'lui Şfbefan ce'l Mar·e,
cu "Avînturi

culturale"n.

Prima observaţie pe car,e o putem face ca urmare a U!Ilu:i studiu
ap ro fu nd a t al conţi!ltuturui şi programului revistelor este aceea că, ma
j o r ita te a oolaborartori1or, dacă nu toţi, in tot ce au publicat, alU mani

festat obi,ectivitate, cind este vol"ba de acte şi dooum enlbe, stud.i.:i şi ar
ticole pe de o parte, iar pe de altă parte, un cald patriotism in operele
Ji,terare, CtUilegerile de �legende şi folclor literar in care este evo.cată :fli
gura şi epooa lui Ştefan cel Mare.
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De la "Făt-Frumos", care în artiiolio ul prog.r.am "înltâiul cuvint" şi
pînă la ultima revistă la care ne-am qprit, pag.inHe freamătă, sînt vii,
şoptesc, evocă legendara figură a voievodului, mai ales că, însuşi scopul
aoesto�r reviste i.n per1oaidia grea oare 1Clll1Uh.ţla anu[ 1 90 7 , primul şi ce3
de-al doilea război monidilal, pregătirea Î!n11Jregirii statului · naţiona l ro 
mân prin aotul de la 1 deoeunbrie 1 918, era de a ţine trează oon�ti i.n ţ a
maseLor, patriotismUl! tutln.llror în oriloe vremuri.
lată de · ce "Intiiul cuvînt" începe cu fraza lui Nicolae Bălcescu î n
" CuvÎIIltul preliminariu" din "Magazin istoric pentru Dacia ;" 14 " Româ
nii au trebuinţă astăzi să ·se lintemeieze pe patriotism şi în curaj, şi să
cîştige statornicie şi caracter15 şi se încheie tclt cu o apreciere a mare
Lui paltriot pa!ŞOptist : "Românii astăzi sînt întemeiaţi în patriotism şi în
curaj şi au cîştigat temeinicie în caracter" 16•
Golabona:torE şi nedlactoriii revistei "Ion Creangă" îşi p11'op1U11 ca
·cu ·,a lte publicaţii de acest gen, să :sporim :tot mai mult cu
"laolaltă
noaşterea minunatelor rproduceri ale poporului, adevărate comori de
gîndire şi !Simţire, �de credinţi o§i de 'datini gospodăreşti, în care se
glindeşte sufletul şi viaţa neamului."11•

la

o

Animată de aceleaşi idei porneşte la drum, revista ,,Graiul nostru"
îndemnurile paetului G.
Tutoveanu
de a cerceta "cu dra

·

goste
şi
entuziasm
viaţa
sufletească
a
neamului
nostru,
in
care
sînt
noianuri
de
frumuseţi
neînveşmîntate
încă
în
hai
na
pururea
trăitoare
a
scrisului,
literatura
noastră
poporană,
pe
cronicari,
şi
vechile
hrisoave",
revista "Graiul
nostru'1 18,
a

mintind de atmosfera culturală ş iideologia publicaţiei "Făt-Frumos"
la fond?rea căreia contribuie poetul, alături de Emil Gîrleanu, şi în care
simt reprooUSJe cuvinteLe de un fie�binrte patriotism ale pomonaliltăţii
atît de .Proeminente în islboria noastră modernă, Mihail Kogălni.ceanu :

"Inima rmi :se bate 1cînd p_ud <rostind numele lui Alexandru ,cel Bun, lui
Ştefan cel Mare, lui 'Mihai Viteazul ; da 'domnilor mei ! Şi nu mă ru
şinez iO vă zice ţă p,ceşti bărbaţi JPentru mine sînt .mai mult decît Ale
xandru cel Mare, decît Anibal, .P,ecît Cezar : nceştia erau eroii lumii,
în ·loc că tcei dintîi sînt ;eroii fPOltriei mele. Pentru mine bătălia de la
Hăzboieni are tmai .mare interes decît lupta de la Termopile 1şi .izbîn
zile de Ja Maraton !Şi !Salamina, �Pentru ICă sint cîştigate tle către ro
mâni." 19.
Cum s.e conj.ugă destin1ele istoriei cu ceLe ale m ariLor personaLi

tăţi !
Vonbindu-se despre MoiViil.a Rălbîie� de lângă satul Rîşeşti "în drep
tul căreia era în vechime un pod peste Prut"20 păzirt de oştenii l ui Şte
fan cel MaTe se SIJ)Une oă, nlll deparlle de această movilă se află satul
Ripile "locul de baştină al unuia dintre cei mai . mari fii ai ţării noas
tre : Mihail Kogălniecanu . Aici a scris şi datat , la 14 august 1 8 7 2 , p re
fata la Cronicile Româm.iei sau
J.etopiseţe,le MoJ.dovei şi Valah:,ei ."21

Epooi.l1e de g1Jori1e din i S11Jori1a � wasă aminltiri 1I11eşt,ers1e
în
oon.ştiinţa ma<>eloc, au un ecou în întreaga dezvo1ltare .economică, soci
ală şi oulJtural1ă a ţălrd.i : "Muzica românească şi-a luat fiinţa atunci cînd

se inchega sufletul romdnesc şi ·anume in perioada cea mai teribilă, dar
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şi cea mai 9lorioasă a neamului, atunci cînd se scria formidabila .şi in
acelaşi timp sublima epopee a lui Mircea cel Mare, a lui Ştefan cel
Mare şi 1a lui M�ha.i Viteazul fi a altor vrednici voievozi ai ţării noas
tre."n
O literatură bogată şi variartlă OOllSacrată faptelor de vitejie ale

domnitorilor oo d.rlagoobe de pămânrtrull. � umple co�OOJnele aces
tor reviste.
Corneliu Moldovanu publică poeme amrple ca "Povestea neamului"
cu versuri care, poate, chiar dacă nu totdeaUna .s.înt Ja ndvelul exigen
ţelor artistice, eXI}YI'ilmă patriotismul fi.er1bimte şi vibrant al .poetului :

"Pămînt al ţării mele sfinte,
Primeşte-mă -să-ngenunchez smerit,
In �ulberea •bătrinelor morminte
A falnicelor veacuri ce-au ·pierit"�j
SaJU diJn. �i poem fnagmentutl Claii"e e!Vocă g.mndoa.rea apari.ţiei lui
căruia îi face un .poi'Itlret viru, maiestuos :

Mihai Viteazul

"Aprinşii zori ai J(l.imineţii /Se iviră
lmpurpurind tremurătoarea 12are
Iar din văzduh .pe munţi şi !Văi •căzuse
Argint de promoroacă !Sclipitoare
Voinic :la �Stat, ,scurt, plin ·de \1)utere
In mijlocul .boierilor, ;voievodul
Lucind de .arme, �ălărea-n tăcere
Ca abătut de �isurile nopţii. "t4
Poezii ca Din corrrocari . Priibegia lui Petru Rareş"25 de D. Nanu,
"
"Vitea:l1ul"26 de G. Vhlsan, Plăieşu:l" de A. Mîndru din care cităm ver
"
surile :

"In �ori, rrisipă-i !hoarda tătărască ...
Tihnit la �tîni rrăsună iar cavalul
Iar către rmunţi, pe drumuri [părăsite
C-o rană-n (piept ISe-ntoarce <Singur calul"u.
ca şi poeme care exprimă dorinţa ardentă a româruBor de a fOTIIll.a un
stat puternic unitar, mîndru de vremurile de glorde de odii.11lioară : " Pin
:.ce din trecut", "Zăvodul spătarului"�8 de D . Nanu, poemul în zece strofe
"Celor de peste munţi" de Corneliu Moldovanu ş.a. sînt foarte frec
vent întîlnite în reviste :

"Dar pururi inimă bărbată aţi pus vrăjmaşilor în -,;ale,
Şi multe doruri rivnitoare le-aţi amuţit cu iflinta ,voastră,
Ne-aduce veşnic limbă Oltul, gonindu-şi apele la vale
Plîngînd în !ropotit rnăvalnic, dureri străine-n ţara noastră
Tot el ne-a povestit de !Horia, 9ri de voinicul de la Criş ...
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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,.Şi s-or trezi la glasul vestei şi Criş şi Mureş, Ţa.ra toată
Abrudu-şi va trimite motii, toţi oblojiţi numa-n oţele
Şi codri pod 1pe ape-or face să rtreceţi oştile pe dată
Iar Oltul are în adincuri strîns aur pentru zile negre"lY.
Sigur că acest gen de literartul'ă es te datorat Îin c ea mai mare mă
!:ffi ră ideologiei sămănălborismui1u'i care in revisteLe bîrlădene se resimte,
cu Cllbît mai muJlJt, cu cît "Făt-Frumos" face parte d in prime-le peliodice

cu

program sămălnă'tlor·ist.

Am ilnsista� ou cî.teva exeiTliJ]le din liltemum pubiLioată în unele
rEviste bii1lăidene de după 1 900 perutml a Olferi o i:magrillle aS'upra clima
tului cultural şi ildeologic aJ acestora şi care, explică ion mare parte a
bundenta de malteriale istorice, mai ailies din epoca lui Ştefan cel Mare.

De aceea inoercăm să gru!păm aceste mallie riale astfel :
-- •aote, diOI0l.llmelnlte , aJrtiJOOile şi 6l1:lutdlii ;
- Legende populare, opere literare - scrieri orilgi.nale consacrate
domnitorului şi epocii ;
- referi ri la toporuiunice, ·cetălţli, ediificiJ (etbitorii) religioase.
O constatare ,pe ClaJI"e o fucem lia o răSifoire <11tenltă a periodiceJor es1 e aceea că documen•tele, art1Jicol.eile şi studiille refenilboore la Ştefan cel
Mare - omul şi �pooa - OIOUJpă llllil. spatţiru l.Japg ; IIlJUffiere -întregi fi.ind
de.di·cat.e marelui domniftor30, mai ail.es cu ,pll"IÎilej'llll. ooi·versăl1ili salU ro
memorării uruor evendmeJn/tle din viaţa sau din epoca dom:n�e1 lui Şte
foo cel Mare : "Intreaga româ.nilme se pregăteşte a sărbălbori, acum la
2 iulie, Îllllpl ill'lirea a patru SIUite de ani de 1a moartea Acelluia, pe care
faptele şi virtuţi'le lm ni 1-au păstrat in Sluflet şi amintire sub numele
de Ştefan cel Mare şi Sfint.
Ca semn de cea mai adîncă e'V'Lavde, neţărnnur:ită admi!l'aţie şi sfint
respect pentru amintirea acestui mare şi neÎlnvtns l!uptător al neamului
nostru, i.nchilnăm acest număr a!l revistei zilei de 2 iru'Lie 1 904, zi sfîntă,
c-are a îngăidrudt Neobooitwud şi Neînvii16'lllud
l
voievod, inltm.rea în lăca
şud. de veşnică ,şi ferilcită odihnă'" 31•
TreiSiprezeoe ani mai tîrziu, în 1 9 1 7, Trudor PamfiJle COII1sacră nr.
1 - 1 2 al revistei "Ion Creangă" unJUi "Mănunchi nou de povestiri popu
lare cu privire la Ştefan cel Mare" semnind "Prefaţa" da�tă : 2 iulie
1 9 1 9, Chişinlăn.I.
De ce-şi va fi indreptat gîndul reputatul folclorist şi animator al
revistelor bîfllădene pînă la moar·tea sa pretimpurie spre m<Weie Şte
fan şi de ce in aoesrt; am. ? Ne răspUII1de Trudor Pamfi[e, oUilegătJor al rues

tematelor folclorului nostru literar in mare parte şi ale celor ce constitu
ie un inesii:mabill omagiu pe oare popoi"'llll. îl aduce de veacuri do mn i
torului... " . . .în astfel de împrejurări apare acest mănun chi . . . Povestirile
şi pomenirile ce urmează s-ar ifi :putut înmulţi, aşteptînd ; n-am rcrezut
însă că pot trece rpeste anul ţ:înd !Pentru întîia
dată me-a fost îngăduit
să îngenunchem la ,mormîntul dezrobit lal voievodului .de la Putna şi
de-aceea ele apar aşa icum .sînt i§i ,:îte sînt"3�.
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doar pe oele rcler1i:toare
care le face dotmniltoru.l.
judeţului
hliP'tă�tomHor die'VTOt;lţi ţărdi .şi JJui din a�Şezărille de pe IiaZa

;a

l rutele pubLicate vom reţine
Dintre doolliile
în t.ă ri1rea U!liDil" danii şi împroprietăriri pe

Vaslud..

Astfel, sint reprodiuse d.ooumen/te ca cel prin care domniltlorull "dă
şi întăreşte lui 1on pŞi Dragoş, /feciorii lui Duma Tătăranu, dreptul de
a-şi stăpîni satul Tătăranii şi Mirenii (din jud. Tutova) pentru ale lo �
credincioase slujbe•m, sau prin. oare "întăreşte stăpînirea asltlpra satulm
Harbuzii, de pe Jîgălia (juld. Făllciu), pentru drepte şi credilnClioase sluj
be ce i s-au făcut în chipul wmă!tor : o parte, să ieie Ghedeon Harbuz

cu fratele său Fătul ; altă parte, să o ieie nepoţii lor Ivaşc şi Dragose,
şi o aJ.tă parte nepotul 1or Andreica"34•
IntiiLnilm şi unele tălmăciri ale vechi!lor u.rilce din penioada domn i
ei lui Şrefan ca cea făC'Uită de Vii'gH Caraivan după ·un urie s�r·be&c
sclfli.s de A•lexa ,La V18S1ui JJa. l8li1IU.l .7005 martie 1 1 {1497) pr1n caa,e dom
nitorul Lntălre�te impărţeala �iei H.:i�Pbuzii pe pirălul JîgăliJei jrude�ul
FăLci;u ou aoelraşi conţinut ca oel aminrt1t mai siUS (dooumen.lt oare, pro
babil, va fi fii111d aceiLa.şi de mai slllS şi va fi fost dat în oancelar!i.a curţii
domneşti din Vaslui (n. m. L. M.)35•
In prezentarea iLS!torică succintă a Ruşilor sînt relatate împrejură
ri le în care s-au pierdUtt UIIleilie documente din timpul! dlomnittloruliui r e
feritoare La a<.-eastă aşezare : "Uricul lui Ştefan cel Mare şi unele pc
cete de ;a Huşului, au fost păstrate pînă �a 11. 81 4, cînd .JS-au răpit prin
vicleşug de .la tîrgoveţi, de persoane JCQ.re aveau interes să dispară ac
tele"J6.
Este de asemenea menţionată ctători.a domnitol"'.l:lru.i dWn 1493

care, sub Ieremia Movilă, la 1592, a fo&·t transformată în episcopie. As
tăzi s-e mai păstrează pilaltrn ctitorila!l.ă deasupra uşe.i de La
intrare :
,,Ştefan Vodă coloniză aceste locuri cu ungureni care se găsesc fiinţînd
de prin sec. XV ,şi jpînă astăzi pe aceste locuri şi ,întemeie tîrgul rîntre
anii 1 495-1 502. Tot nici viteazul voievod :îşi fă.;u 1şi curţi domneşti î11
acest loc întărit ·al Huşilor, fiind acoperit de păduri >seculare şi locuri
prăpăstioase, în .care )păgînii 1veacului de .mijloc nu 1cutezau a intra.'0'
Ail.lă1luri. de docu.metni1Je, acte, a rtiJoole şi recen.ziil. ale unor cărţi des
pre Ştefan oe1 Mare, sint publicate Slbuldlii obiective pe spaţii largă des
pre Mo]dova ditn epoca domniei voievoduJJui : "Opinia publică polone2'ă şi Moldova"36 în care prolfesorul Ştffian Cucu prezinltă fapt.eole de vi

ale clomn.itomJJliui moJ1dOive:an şi eooul acestora în afara graniţeleor
Md!Jdovei, în AoiLondia, Uii1Jde .PQPOrul aşeza la mare cinslbe ,pe Şteifan
oel Mare împărtăşirud Îlnlcooderea in braţul apărător al creşti!Thătăţii ast
fel încît s enmartarul studdiu1Jui conchide că : "Dacă Ştefan cel Mare a
stat totdeauna falnic în faţa 'Pericolului, moartea acestui erou al creş
tinătăţii a ;lăsat, în istoria politică din sud-estul european, un gol greu
simţit ,şi zadarnic s-au străduit alţii să-l înlocuiască. Numai ţinînd .sea
ma de acest adevăr, ne putem explica elogiile la adresa lui şi a Moldo
vei, care p,u presărat 'SCrierile cronica!rilor opoionim�.
Dar "Moartea lui Ştefan Vodă, ... care a îndurerat profund întreaga
ţară a !Moldovei, nu putea /trece necomentată în ·opinia UJUblică 'POlo
neză . Cronicarii contemporani au socotit ca o datorie sfîntă să însem-

tejie
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ne in operele lor durerea nemărginită care pusese 8tăpinire pe suflete
le tuturor şi cu această ocazie .să recapituleze .laudele ce circulau in lu
mea polonă, la ,adresa iJTULrelui Ştefan : ·Matei de ,Miechow într-o mai
largă măsură decît iWapowius"40•
Un loc aparte îl ooupă povesrtirille, liegerudetle, topOii'l imioole datorate
1 ui Ştefan ool Mare cane abundă de-a dreptul, în cea mai mare parte
din revi!-;tele La care ne-am :refel"lilt, şi de aceea a:ngajetază rm studtiu a
pmfundat pe un �ţiu oonSiaiCr.ait problemei. Aşadar, ne VIOli1 strădui
<;ă facem door cîteva 00111Sddernţii genern[e.
Din 74 de legende .şi rtoponian1ke publicate de r·e vJst:a "Ion Creangă"
2 1 (dacă nu mai multe) sînt din jiUideţul Vasillui , cum ar fi următoot'€
le :41
"Podul Arapului" de l a Puşoaşi se cheamă astfel fiindcă aoo�o •
f ost IUCiL5 un aJl'ICI!P m bătăllia de la 1 4 75 ; "Valea Oanei" pnilme.şte llll.lmel e
de la fata lui Oanea născl.lită ddlll/tr-o "di!"lagoote lăturaşă" a dorrmlirtorou
lui ; "Viltoteştii" de la ţim:u 1ru:l FăJLciuiln.Ii eslte topon:ilm.ic derirvat de l a
nume!Le vitea-:ruiJui VHrtJOit care s�a distins i n bătălie allă.tu'I"li de fraţii lrui
·

Samsoo şi Soare din armata ciJOmnirtoi'!I.lllui.

A�emeruea explicaţii r1e'a1e sau de legendă se dialu perutru o seamă
de t0ipanim11ce ca : "Cetatea de la Paiu", "Curtea domnească din Vcu;
lui", "Cetatea 1ui Şteflalll Vodă" de Ira Grăjdeni, Poeneşti saru pentru
,.D1umul Lui Ştefan Vodă" (oomtm'a Bogdana), "Dealul Taberei (Bog
dana) şi pentru al:te aşezări ca Avrnmeşti , Dragomireşti, Vinderei, Voi
neşti şi mll.ltle
ll! altele. 42
Dar Legendele despre epoca şi pel"OOI1!alirtatea lui Ştefan cel Mare
:on�;tituie t1a1 materia� foarte bogat şi de aleasă · fnuanuseţe căci î n suş i
voi.evodul voievoziLor a rămaJS pentm1 pqporul nootru rm sittnbol al dm
,sostei de ţară, exemplu de l\.lJI1II1aJt incîJt "La Griviţa şi Rahova "curcanii",
rum spune Thnill Gîilileanu, arăltasel["ă dă vilăstaruJ. plălieşilor nu
s-a
<;tin:s . . . "43

Firecare arnive rsao!"e salU comemomre a prillejuiJt şi prilejuieşte ci n 

-;tii·ea marel'llli.

domnlitor.

Emil Gi.rlean u ,

descriind IaŞJUil. in ziua de 2 iu:llie 1 904, ev;oca emo
ţi onJart Legendara apair1ţie Îln d�a Moldovei : "Diln negruro a�tlitor vi- ·

foma&e vremi,

care chip putea Sltrălru.ci mai putertn.ic, căltră care icoa

nă n.e-am putea inrt:.oall"oe prli!Virea scinteile'tloore de m uLţrumLrea olipelm
pe care le trăim as tăzi , daroă ruu spre ico.arn•a sffinltnJilJiU şi marelui voie
vad Ştefoo, voievod1111. oare pl"litn mdnrtea şi braţul ln.rl puibernic a spri 
j in�t faima departe de hotare : ţarn apărătoare a creştinătăţii bucata
şi-n ţărîna căreia s-a închegat de multe o ri
sfîntă de pămî nt, pe i arba
sînge, - singele · moodoveni1oc vărsat � sîn.ge!Le dU?man�uli, care
nesooote<a drepblll die vi�aţă al a1tora"44
Cum să I1JU fie p rezent in Îllltreraga viaţă a român:iJLor cirrud, aşa cu m
constată călă!torul Matediu Strij kow.schi. coHilldi:rud Moldov;a pe la 1 5401 580", mo1dov:end.i. şi muntendi cîntă destpre el negre.şilt Îll1 toate banche
teJoe lor aoompanfi.indu-se ou muzica lărutei :
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"Ştefan,
"Ştefan,
Bătea 1pe
Bătea pe

Ştefan- V odă,
Ştefan- V odă,
turci, bătea fPe tătari,
unguri, IPe gaUţieni, pe tpoloni"4'.

versuri cărora avea să le dea o ooloratum măliru;ltră VasHe Alecsandri în
a sa oole-cţie de "Balade popuilare ale româlnihlor" aşa cum i se cuvine
marelui voievod-domn" 4 0 :
"Ştefan, !Ştefan Domn /cel Mare
Seamăn 'În lume rnu are
Seamăn în Zume nu Jire
Decît numai 'mîndru •soare".

N O T. E
1 Monografia municipiului Bîrlad, Birlad, 1974, p. 128.
2 Revista Făt Frumos apaa-e la 1 5 maa-tie 1904 şi încetează după 1 5 febru
arie 1906. In 1 909 mai apar sporad i c trei numere la Bucureşti ; Şcoala bîrlădeanâ,
1974, p. 130 ; cf. M. Luca, Cultivarea limbii române în atenţia unor reviste bîrUi
dene.

3

4

s

Cf. Şcoala bfrlădeană, p. 128 şi

unn .
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Ibidem,
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130.

6 Ibidem, p. 139 ; Vezi şi Şcoala birlădeană, p. 130.
7 Miron Costin, Anul 1, nr. 1, p. 1.
8 I bidem.

9 Documente răzeşeşti. Revi stă regională de acte vechi, mărturii tradiţio
nale şi relicve istorice, revistă lunari sub d:irecţia lui Vjrigl Cru-aivan, mai 1932
pînă in ·1934.
iD Apare in februarie 1926.
1 1 Ţara de Jos, Revistă culturală. 1 apl!irie 1924-1927.
12 Ţara de Jos, nr. 7, 8, 9, 1926.

13 Apare in anul 1937.
1 4 Magazin istoric pentru Dacia, 1, 1845
1 5 Făt Frumos, I , nr. 1, p. 1.

1'1 Ibidem.
1 7 Ion Creangă,
IJ, 1 .

1908, anul

1,

nr.

18 Graiul nostru, anul 1, 1926, ni!'. 1 .
1 9 Făt Frumos, Il, 8-9, p. 141.
20 Răzeşul, anul 1, 1926, nr. 1 , p. 5.
21
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23 Făt Frumos, anul II, ntr , 4, p. 67. Fragmentul "Pe ruine".
Făt Fru mos, II, nr. 6, p, 1 ()2-103. Fragmentul ,.Trecind Carpaţii..

24
25

Ibidem, p. 1 95--1 99.

26 Făt Frumos, 1 , nr . 15, p. 232.
27 Ibidem, p. 233.
28 Făt Frumos, II, 19, p. 292-294.

29

Ibidem, p. 300.

3° Făt Frumos, nr. 7-8, 1904.
3 1 I bidem, p. 97.
32 Ion Creangă, 1917, nr. 1-12, p. 3. Din cauza greutăţilor materi ale şi a
�ond i ţiilor de război rev�sta apărea cu mare întkziere şi într-un tiraj şi un n u m :ir
d e pagini mult reduse.
33 Fc1t Frumos, II, 19, p. 126.
34 Făt Frumos, I, 10, p. 1 59.
35 Documente răzăşeşti, l, nr. 5.
3 6 Răzeşul, I, 1926, p. 5.
37 I bidem.
38 Stu d iul cuprinde mai multe părţi : 1. "Inainte de Ştefan cel Mare" ln
, l t"inturi culturale, I , nr . 1 , 1937, p . 12-19. II. "Ştefan cel Mare şi Polonia lui Ca
Limir al IV-lea"', în Avînturi culturale, II, nr. 3, p. 94-99 ; I I I . "Polonii Şl l u p ta
::lin Codrul Cosminului", I, nr. 4, p. 127-132 ; I V . "Opinia publică şi Mol do va la
i n ceputul se c ol u l u i al XVI-.:Jea", 8, p. 246-256.

39

Avînturi culturale, I, 8, p. 246.

40 Ibidem, p. 247.
4 1 Ion Creangă, X, 1917, nr. 1-12.
42 I b idem . N u mai indicăm pag�nile pentru fiecare legendă şi pe n tru to
p onimic e întrucît in cea mai mare parte a revistei sint publicate astfel de mate
riale pe de o parle, iar pc de altă parte, pentru a nu aglomera inutil aparatul
,
critic.
43 Făt Frumos, 1, 1 904, nr. 8-9, p. 1 1 3. Revista, de a1t fel, a fost fondată
in cea mai mare parte datorită scriitorului Emil Girleanu, care alături de Tudor
Pamfile au j ucat rolul c el mai i mportant în presa literară birlădeană din primul
' tert al secolului nostru, evident alături de colaboratori şi sus�inători rem>rca
bi l i .

re).

44
45

Ibidem, p.

1 14.

Ion Creangă, X, 1917, nr. 1-12 , p. 79-80

(Cîntecu l lui Şt.cfan cel Ma-

46 Ibidem.

ETIENNE LE GRAND DANS LES REVDES DE BIRLAD
D'APRES 1 900
Res u m e
L'ouvrage "Etienne le Grand dans les revues de BîrZad"
des premieres decennies de notre siecle et, tout specialiement,

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

222

M. LUCA

d'apres 1 900e que nou presentrons le compte rendu est desti
ne a introduie le lecteur dans l'atmosphere culturelle de la vil
le de Bîrlad des premieres decennies de notre siecle et, to 
ut specialiement, a lui faire connaître le râle des intellectuels
de Bîrlad dans l' education patriotique par l' evocation de la
personnalite et de l'epoque du grand prince regnant Etienne
le Grand dont le nom se rattache a beaucoup de toponymes,
legendes et productions Utteraires.
Nous nous sommes efforces et nous esperons avoir, en
bonne partie, reussi a montrer que l'amour pour le pays et son
peuple, le sentiment de justice de meme que les fondations d'Eti
enne Le Grand dans ce coin lde la Moldavie, surtout dans le de
partement de Vaslui, ont contitue la source de nombreaux
materiels poublies dans les revues les plus renommees parues
a Bîrlad, concernant l'epoque que nous avans en etude.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE IN COMUNELE
TANACU ŞI DRAGOMIREŞTI (JUDEŢUL VASLUI)
VIOREL CAPITANU

Imeresul pentru cercetări arheodiog ice în judeţuJ Vasilruă ne a fOtSt
pri'lejuilt de descopedrea în anii 1 950-1 953 în raza oomnneli Tanacu a
mai muilitor aş.ezălri aparţinînd comunei pnimittive (neolitic, bronz, Hal
lstatt, La T€me ), epocid migraJţiei popoarelor şi o·rindw.�ii feudale 1 •
-

1.

TANACU

Din punct de vedere geograflic comu:na Tamwu se af.lă la circa 1 2 km
est de oraşul Vaslrui., intr-o zonă oare se caracterizează prÎinltr-ml reHef
de dealuri prehmgi, cu aspecte de cuilirni paraloele şi ou ori�e�n•tăll'i nord
-;uJd, dezvol'tlartle pe depozite n.eog�. s:e;parete de vă:i consecvent adinci
şi cu versaruţi pe care .predomină alJu:necărăie de teren2 •
DeSiCIOiperirnile arheoJogice efectuate au dO!Vedit că şi acest teritoriu,
p r i n paritiloul·ardtăţille lui geogrnf:ire, a ofedt omulrufi. condÎiţii de vi aţă
incepind din epoca neolitică şi pînă î n u!e1e noostne. Prezenţa păduriLor
(larg răsrpî.ndirtJe şi bogate în vînat), relieflllJ variat (ooilline, pi!Jamuri, văi
largi, şeswf'i înti.Jnse pentru p ăşunat, cu alti:tUJdimi nu prea mari, propice
pentru ag ricullrtru ră şi cmeşterea wtedotr), clima prie'Lnlică, exds�n'ta rmor
surse bogate de apă, au COII'lStirtUIÎ!t facltor.ii favora.bill!i. de loruire şi răs 
pin.di1ne a IliUJlleJ101aSe �zări amene�Şti. Pînă în prezent prin certeetări de
teren a foslt desooperilt un JliUIIlă
l r de cirea 30 de a şe z ări omenle!Şti, datînd
din epoca or'îJndutirii comunei prilmirtirve.
Maj oritart:Jea materialeilioir provenJite din descopetiri�e întîmplătoare
au foott depOIZiltate La ŞcoaLa Ge111e:rlallă din Tanaru, iar o parrt:e a fost pre
dată Muzeului din Vaslui. Primele săpături arheologice sistematice au fost
efectuate în oomum Tanaou în 19693 La puncteJe "Ştiubeenă" şi ' Chiscul
"
UlUJcilor", fiind însoţite !totodată şi de ceroetăti de supmlfaţă în împre
j urimiLe oomunefi. TaniaiOU.
Prezentăm în cele oe unmează prd.ndpallede rezultate obţ:icrmte.
A-;tfel, .epoca neoUtică este dOIOUiffi en!bată prin oerami1că de uz casnic şi de cî te va rme'.Lte din piatră, apartillllind culrurii OuCIUiteni
fază
illl c e rtă
'

.
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.1

Fig.

1.

Fig.

-

1.

Celt din secolul al XIII-lea i.e.n. Tanacu
-

:

1-2, "Jitari'\

Celtt du xrue siecle av.n.e. 'I1anacu : 1 -2, "Jit<l!'i".
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Din epoca bronarulliui datează foarte � � identifiÎICate
in mai mtilte puncte : ".Ş1liluibeeni ", Chiscul UluciJor", "Jillla li", 11Părtă
noşi " , "DnUliTliUil Huşil1or", "C3păttrull Dealruiliui�".
In această z onă se ÎJlltilnid, pe o suprafaţă foarte mare locuinţele de
tip ceniUŞalr.
Diln pulllC1rul "Jii.lt.ar.i " ,provine Ulll celJt de bronz de tip tmnsiJLvămean,
C'U g ura dreaptă şi uşor îll'llg.� {fiJg. 1'/11-2). Th•lila zwlltlă, tăli.şud pu
ţ.in areuirt: ou citeva ştiTbiw·ri din vechilme. Torti�a SCl.lll1ldă porneşte de
sub bordura uşor îngroşată a gălurii de înmănluişare. Feţele lattera re s.înt
decorate şi Ulllilte prial•tlr-<> ai'Cadă şi prezill1ftă dedeslllbt un orificiu ovo
idal, care servea La fix�rea ce�lttuiliuli. în ooadtă. Dimeru;;iruni : 1
1 1 om,
D.G.
4 cm, adinJCimea găuri!i de inmăn�re
6 om, greult.atea
=

=

=

=

353 g t·.

{

Celroud descoperit la Tanaou, prWn. oarecteristidide s:aiLe aparţine ti
puLui şi varilaJTltei S�paţiiulJUi extmcar;patic şi poate f� diatat în secolJU.l
al XIII-lea î.e.n. .AiCieasltă piesă îşi � analogiti. la Dtaj:nJa de Jos,
Oi.n.ac, Ris�ti, U:llmi�Lirterui, lilăşenri., Croralnli.. Ddlij!E!!Ş'ti ,
Ruglinoasa
şi
Tăvădără.şti, �ncadninJCiJU-fle in wri1aruta răsărirtJeamă a relruhui de tip
transi-lvănean.4•
Din punctlele "ŞtiJubeeni" şi "ChiiscuJl UlJUci:lor" au fost adu'I1lalte nu
mernase unelte de 06, um. ouţrltt intreg de si:Lex, cuţite OUlrbe din gresie,
omoplaţi crestaţi (fiJg. 2/1-2), precum şi fragmente cemmn de la v·ao;e
decorate cu brîie sillTllple sau alveo1are (fig. 2/3-6).
Ha1I.start:rtru.l timpuriJU este ,reprezentat pe teriltociud com'l11l.ei Ta
naou de descQpenir:ile de la p1.lli1iC'tele "Ştt iJUibeend!" şi ."Chiscul U1ucitlor".
Din aceste două puncte s-aru adunalt foarte multe fragmenlte cera
mice de culoare neagră sau oe!n'lllŞie puternic lustruită, şi ar:ruată. ou canel•uri para!lele, •ruşeZialtle orizonrtarl sau in ghirlande, carre aoope ră corpul
vase•lon· SIClU i ooadrea� proeminenJţe conice (fig. 2/7-1 0). Aaartruri de
a cestea se intîrlnesc şi frogmenrte din pastă fină de C'lli1oalre gălllbuie sau
bnună cu 1uciJU metaHIC. StrăchilnUe aru profUuJl sctmid şi bl.l2la uşor ar
c,ui'tă spre im.rteri10r. Orn.amenrtarea 1a aceste va� ,constă dim caneluri
orizontade, i ng1us'te oou fuţetate. Din aceste aşezări hallstatti.Jetne provine
şi un fragmel1.1t de ·la un vas mare de tip "vi!l!Laolv:i
a:t
!Cml" prevăJliut cllj
mai mutlte arpucăltori la partea inlferioană. Celle doulă aşezări hallSitialt
ti<ene dle JJa 'funoou îş i găse6c an.Wogii lÎil1. aşezănhle de ilJa TnifuŞitrl.S, Me
diaş';, Balma Vernde7, Novaci 8 , Prăjeşti-Tmiian9 şi se datează in seco·lul
al IX-lea i . e.n.
La "ŞtiJUJbee:ni " a fost desooperită şi o mare aşeza-re aparţinînd la
Tene->ului dacilc tiJrZiJU. Alătu·I'i de cemmi.JCa lJUJcraltă ru mîna şi la roată
se Îil1lti•lneşte şi cerami.oă de Îmjpoiit de faotlw1ă romanlă. Materiale-le des
ooperiille îşi găsesc Clii1J<Iiliog1ii in a.şezărill.e daciJCe din ZIOI1a Siretul.ui mij
lociu de la Poiana 10, Ră.oăltăru1 1 � Brad12•
Di.n secoLele II-III e.n. clarteiază mai ITlfl.lllte �i, intre care men
ţionăm pe cetle desooperilte in ptJI11I01:.61e "Ştiluibeeni " , .,Chiscul Uiliuci[or",
"Părtă.nloişi " , "Finrtrun.a lJUP.. I..ruc.a" .
Din ptlll�llOtru "Dealul Beneştillor", 1..llnde s-a identiificat o necropolă,
provi01e o urn.ă fu'ner'ară desroQperiftă de către loouiJtorul. Allexandru Ion

Cda. 5515 ce-ala 15
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3
4

6

5

7

8

10 .
Fig.

2.

Fig. 2.

-

-

(

Unellte şi ceramică din epoca bronzului (1-6) şi din Hallstatt (7-1 1).
"Ştiubeeni" şi "Chiscul UluciJ.or".
Ou:t.ils et ceramique de l'epoque du bronze (1-6) et du Hallstatt (7-1 1).
Tanacu : 1-1 1 , "Ştiubeeni" et "Chiscul Ulucilor.".

din satuJ. Beneşti, cu ocazia phalll1:Jărid de pomi fruct:i.feri. Urna, d;e cu
loare cenuşie, lucriată la roaltă, cu partea SQllPertiOOiră spartă din vechime,
observiJndu-se şi urme de ardere ooC'UIIlldară, a fost deipusă împ'I'&mă cu
� calloinat:.e uanooe înltlr-o g!100pă de formă
ciro� la 0 , 60 m
adincime faţă de supraJfaţa S'Qi]JUliui. Allărburi de oasele caldnate în urnă
au fost descoperite şi diferite obiectle de podoabă, pe care descoperi
torul din ne\'iitiirută le� arun�oot. U!l1Illa se păstreaz,ă în colecţiil-e Şcolii
genenale de centru elim 'D8!11aCtL
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1

Fig. 3. - U�ne funer.a�re daco-ca:rpice din seoolele III-IV ; 1, Tan.acu, nChis
rul Ulucilor") ; 2-4 Dragomireşti-Popeşti ("Nastac") M. 1 , M. 3, M. 5), 5 Dro
,
gomi:retşti-Rădeni ("Lutări'a Băloaia").
Fig. 3. - Urnes funerai.res dla.co-<la.ll>iques du 1r1e-1ve siecles : 1.
Taracu
( "'Chisoul Ulucilor" ; 2-4, D!ragornireşti-G>opeşti ("Nastlac", T. 1, T. 3, T. 5) ;5j
Dragomireşti-Rădeni

("Lutăria

Băloaia").
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A doua nlf!Cropodiă de la T�CmaC\ll a fost deooopert•tă in punat'llll ,.Chis
eul Uludlor". De aiJci provine o amforă de tilp carpi:c (filg. 3/ 1), sa-lvată
d e către N. Mtllnftearru d in Tal1100U . Urna are unmâtaare1e dirneru;dJu n i :
0,129 m. Vasul
I
0,48 m" D.G.
0,15 m, D.F.
0, 1 1 m , D.U.
urnă face pante din categoria amJfiarelor cu oorpllll ovnidall, ou gî.tu�
Îlna!lJt eirlindric, ou bULJa îngroşată suib fonm.a tmui ITIJarliŞKlil,l ilar in inr
=

=

=

�

terior C'l.l o şănţJurre Largă. Amlfom, llucrată ha rooltă , este de culoare
cen1u<şie şi 1prezm!tă 'La gît şi umă·r UJn decor liUS'Uruit. Oe1e două torţi dau

fnumurseţe vasuilfui..

eleg.anţă şi

1
Fig.

4.

F'ig.

4.

2

Urne funerare daco-<:atpice din secolele III-IV. DragomirefiLi-Pope'}ti
(�Nnstac") : 1, M. 1 ; 2, M. 3 .
-

U rnes

funeruires

Tipul

du rne-IVe siecles.
1, T. 1 ; 2, T. 3 . .

dlaco-carpiques

Popeşti ( .. N.astac")

:

Dragomi.reşti

aoesta. de amforă este p rezen'talt Îin aproape toalte nec!'QPO
cunoo.ourte pe terirtori·ul Mollidovei, la PolienoeştP3, Pădurerui.14,

lele ca�ice

Bă.flboasa-GăUăneşti.16, Sohodor-Horgeşti'17, Să\.liCieŞti 18, precum
10•
în aşezările dLn această epocă de la Poli.ana-DulceŞiti şi ·Răcărtălu
La puniC1nJJ. "Jirt:ar1i", înltifl111Plă·tor a foSt găsilt un mornn inrt de inhu
ma:ţie (M. 1), aNind ca in!Ven'tar o amforă (f:ig. 5/6) şi două cupe (stră
chini), Lucrate la roată, dilll pastă fină , de oulloare oenfliiŞi.e, ou decor lus
tl'lli•t (fi.g. 5/7 -8). Amfuna desooperită la 'fun�CLCU este de faotUII"ă romană
Vî rtişcoiu 15,

şi

de ouloa're

roşie cărăm1zie. Dilmensiluni : I

=

10,4 1 m, D.U.

=

0, 1 1 m.

Voasele p i101Vie rui'te din monrn:ia1ltllll de i.nhlurn.aJţlii eLe La T.anacu, punctul "Ji
tari" (M. 1) aparţLn OUIIJtufH Sinrtana de \1:ureş-Cemeahov şi dalt.ea.ză din

secolul al IV...;J.ea

e.n.
punJC!t, peste şesRJil. Ţigarutl.or, in apropierea punctu
lui numit "Filln:truna lJud, l.Juoa" a rost iden� o intli:nsă aşezare diln
<;eocollllll al IV-"lea .e .n.. De la s!Uipi'.aJfaţla �l'UllJui au fost adunart:e fora·rte
La est de acest

.
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1

Fig.

5.

Ce1·amică

din secolul al
6-8,

F i g . 5.

Cerami ques

du

IVe

IV�lea

"Jitari"

sk>cle.

Tanacu :

(M.

Tanacu

"Jdtari" (T.

1-5, "Fîntîna

lui

Luca" ;

1).:
:

1-5,

"Finltina

1).
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multe fragmerute oeramilce de la vase lu:crat.e ou IllÎlnla şi La roaită, de l a
vas.e mam de p1�ovizii (pa&tă�). ,căni; străchlni , oasti'I03lille , vase
boman (f:ilg. 5/ 1-5), srpecifilce ouil:tru.rti Sî.nrtana
de
Mureş-Cernea.hov.
MuHe di111 aces'te f,I1agmemte cemrniioe smrt: decorate ou ilrucizii în val şi
linii pa11;ailele preoU!I11 şi ou benzi ,pall'.alele l'USitruiJte.

In ceea ce priveşte periooda cupl1ilnsă î>rutre secoleLe VI-VII, prin
cercetări de s:upmlf.a.ţă alU fost idemttifkate aş.ezăQii. la piUilCtele "La bi
sel·ică", "Grădi111a Lui Buzoiruw.", "ln faţa şco1lii"�1• Aceste descoperiri au
determina<t efecliuarea unor cercetări sistanatice în zona respectivă.
As,tfe[, cercetăriilie siistem atice înrtrepri111se La punctUil. "Chiscul Ulu
cilor", unde s-au wasat mai mulrte secţi1uni, au pernnis să se 001!1Stlalte că
această zonă a fost intens loClU!irtă în toate epochle ietomoe şi în special
ia sec0i1ele VII-IX22•

In cele şase seoţilul!1i trasate, atill1gînd o suprafaţă de aprolalpe 400
de m.p., au fost desooperirt:e mai multe boPdeoiJe ou pietrnr, avînd dimen
siunile cuprinse între 4,00 X 3,60 m şi adîncimile 1 ,1 0-1,24 m (fig.

6/1-2).

AşadaJr, ttpul de �OOlllin,ţă speci!fk secoJe:lor VIII-IX pentru aJceastă
aşezaPe îl l'epneznll1ltă boodeiu:l de fOil'mă .rectang:u1ară, cu colţlllri'1e uşor
rotunjite. In interdiorul bondeie1or nu s-alU găsit gropi pe111>bru pari. Pro
babil eă 1a aceste loouiln,ţe acoperişul se sprij inea pe tă�pici de lemn ,
d iiS puşi p e marginea pereţi1lor din intel'io:nuJ. 1ooui1!1ţelor. Pe fWldui a
cestor loouiiTi ţ e de ti:p bordei pămîntul era bătăltorirt, făJră a fi lilpit.
Jn t01ate bor1deiele. săpate s-au des:coperilt pietmre
de fonmă rec
tangUJLară ou margin:iJe JatenaJ.e ce nu depăşeaJU 1 , 1 0 m. P\CllOtlu
OilnJelrl l d e
pietre, d e re�ă î n:conjoară o vatră d e foc (ova1ă sau ooltuindă). Pietrele
se află în colvul de oord-est al locui111 ţel01I'�bordeie, dar mtotdeauru:t, în
faţa intrărid .
Ca inventar în toartle bOII'deoiele-loouinţe de 1a "Chisou1l UlJucUor" de
la Too,aJcu s-a desooperilt cerami1ca Lucrată ou mina Şli îndreptată la
roată (fti,g . 7 / 1-9). Se i ntilnesc forme tipiiC'e pentru aJceastă pertO'adă
cum ar fi 01a:1e-boman de diJmensiluJni milci şi mijlocii ou buza uşor răs
frirută în afară, uneori destllll de rotunjită şi coopull uşor bombat. La
aceste forn1e de vase î ntîllrrrim oa decor .linâla: vălJUJrirt;ă slilmplă sau în
bam:dă. La une�e vase se întiDlne;,c benzi de l:iJnii vă�lrurirbe dlis!PUI>Ie pe
umărul vasului, neglij ent exeootlalte, uneol'li. cu întrerupell'li.. oa la Lozna
Dorohoi sau Sucearva-DI1tlll11JUl. NaţiKJtooil (sec . VII},
Hllfuruoea-I
,
Dă
neşti-Vaslui , lzvoare-Balma, Bereşti-Bistrilţla, s.au OnJCeŞtli-BaJcălu 3• A!lte
ori benzi1le de linii văilmlte all!ternează ou bein2i de Li1!1i.i. orizoartaJle ca
1 a H Urucea-llaiŞi şi Dăneşti�-V:oo'11J.Ji.::Z4•
FreovemJt se rurut:Jîllneşte şi c:LOOQil'lt�l
format di:n benzi de linii văJ1urite pe U!I11 ăr!Uil vasiulliui, iar restul oonpu
lui Va51Uiutlli e!Site acoperit ou un decor format elin lilll'H orizontale în
benzi sau cuprinzîrnd înrtreaga suprafată. Decorul aces1ia se întîlneşte
in aşezărt1e de la Birtoa-Oirtru:z (sec. VIII), FăLciu-Vaslru!i, :Epuirel!1i-Vas
lui , Lichitişeni-VU!Hrureni, Izvoane-Bahna şi Onoeşti-Balcău25•

�

Ac.es1e onnamenrt:e de pe cerami ca aparţi1!1ill1d seoorel!or VIII-IX nu

reprezi,rută

o

no1UJtate, e1e sînt de veche trad i �ie daca-romanică.
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l

2
Fig. 6.
Fig.

6.

-

-

Locuinţe cu pietrar din secolele VIII-IX. Tanacu, ("Chiscul Ulucilor") :
1, Bordeiul nr. 1 ; 2, Bordeiul nlr. 2 .
Les huttes avec les fours en pierre du VHie-IXe siecles. Tanacu
(.,Chiscul Uluoilor") : 1, La hutte nr. 1 ; 2, La huHe pr. 2 .
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�area de la TalllOOU din epoca prefeuda.lă îşi găseşte ana!•ogii
cer1amioa de tip proto-Dridu (sec. VIII-IX) din aşezărhl.e de la
Oituz-Bacău, HlialJCiela.-Iaşi, Spinoasa, Enbit'elril, Aldeştd 11-0n�d, Po
lanJa-Roanan, BrăşăJU!ţli.�P. Neamţ, Lorzma...D
. orohdi, DaJvildeni-Nearnţ.
Epu
6•
rerri - Vas.Lui, Lichilt� -V'l1Hrurenrl.2

m



�poca feuda:lă estle reprezenrtlad:.ă prin cel1all1ica deoomtivă de in
terior (fig. 8 / 1-3) şi de UQ: cas.nit! (fig. 8"/4-1 1), descoperită �n punc
tele Beneşti, "Chisouil U[ucHor", "Faurli"' şi "GT!llla
l11 zeşti". La "Ch�scul
U liuchlor" a m ai fost descqperit şi un bordei de 4X3 m din care s-a scos
foarte mu.Ltă ceram ică feu.daJlă.
Aceste desoQPeriJri fi'J!C dovada că pe aceste locuri au existat aşe
zări fe'Uidalle stabi•le Îl11 secolele XV-XVII, unele din ele identliifdd ndu-le
cu satele Părt:ăaloşi, Farur1 şi G ruma?JeŞti - azi dÎS/l)ăT!lllte - din fostu•l
ţinut al Vas.liu'itUiln.ti27•
De o importtarn1ă deooebHă eSite şi tezaurul monetar descoperit tot
in plll notul "Ch�ooUil U..IJuciJLor", conţinând 1 4 1 de monede din care 7 de
aur şi 134 de argint, din seoolelle XVI-XVII, emise pentru ImpeoritUl
roman.o-.genman (d.i,verse dooartle gernnane şi or� din ŢăriJe de Jos),
Po lon i a, Litlllaniiai, Ungaria şi 'Dt.lloctia , dovedinid o irutlensă şi variată
cirou!laţie mone<tară in M01ldova în această vreme28 .

II.

D:RAGOMiiREŞ'N

Îrn oursru:l aniilor 1 966-1968 Muzeul de istorie şi artă şi J,nstitutrJ l
Pedagogi�e din Bacălu atU îrn.treprilns cercetări arheod.ogilce în mai multe
punc>te din j•urdeţ'l..IJ. Vasllui29.
Astfel, in raza oomiUJn.eti. DragomireŞti au foot ed"ootnmte cercetări
"btemoore în oo;tele Pope.şlbi .şi Ră!deni30. In satull Rădeni, La punctul
"Lută.ria Bă'loaiia", af1la t 1Ja c irca 1 Imn spre Il!Ord de s at, unde în anul
1 958 a fost desooperirt Îlntîrnplător urn monnînlt de indiiller.aţi� ou oat;ele
depuse în groapă, <Wîrnd ca irrwernrt:.ar 1 5 vî rfmi de săgeţ!trl. de brorr.z in
t re i mu�ehii, de tip "sciltiJC", s-<a efectulat Ulil OOr:ldaj . Ou acest prilej s-a
C'OL'1Statart că necropolia descoperită anterior a fost distrusă şi în con
secinţă nu s-a mai găsilt alte morminte.

Vir[UirHe de săgeţi descoperite 1;a Rădenli sini idenltii.re ou ce>l·e des
coperi'te în necro.pala de La S!loibozia-�ltii. . Asttfel de piese au o arie
muLt mai mare de răspîndire. In MoW01va e[e
dialtează din semle.l e
VI-V î.e.n. şi se menţin pîrnă Îl11 se.coJ,wl aJ III-:Lea î.e.n., după cum re
zultă di.n descoperini[e din aşezărid.e din La Tene de La Poiarna3 \ Vas
�ui32 şi Răcătău
.

Ou ocazia să!PăturiJoc din punc:bull "LUII:Jă'lia BMoaia" a fost desCQ
perită şi o îruti111să aşem;re daoo-oa.rpică, ou fOOil'lte lllla
llirt; ce.ramică lu
cr,ată la roată şi ou mima. Astfel, se remlarcă o am!foră de t'i4J carpic
(fig. 3/5), l.Juorntă La roart:.ă, de culoare Ceii1JUŞ<ie cu cmyul ovolidal a.il.un
git, gilbul scUIIld şi bu:zJa îngroşată La exterior. VasuJ. are flundul inelar,
iar cele două torţi prilnse de umăr şi gît sw de tipwl cu ne:rvm'ă me
diană îrn reilie>f, LaJr la exrtrerni!tăţi aru cite o ad!Îinloiiru.:ră executată îin
momentul prinderii toPţii ou corpul vasulliuli . Amfora prezinrt:ă la ex-
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t�ior, pe gilt un decor Lustruit. Dilfensinmi : I
0,45 m, D.G.
0 , 1 3 m,
0,10 m, D.U.
0,23 m.
Amfore eLe acest fel îşi găsesc cele mai apropiate a.niailog>i.ă 1n aşe
zări1e şi necrqpolele aal'!pioe de la VMişcoiJU, Pădurenâ. şi Bărboosa33•
C€11 de ail doillea punct l.lln.de au foot in!fu'eprili119e cetl"'e!tări. se află
pe �a s:a1Jului Popeşti. Astlfel, la ptllnc1JUJ "Nastac" a fost descoperită
o necropo·lă ca.I'IJ)OCă . NecropolLa se afllă in paii'Itea de nord a satului Pa
peşti, pe un platou ce coboaJră in panltă lină slbrăjUJilt l a sud de dealul
Mălluţ, la est de deaJJul Plăldunii, ia·r la ap.15 la şesllll SiaWilui, în pre-

D.F.

-==

==-

=

=

f

\

7

9

8
Fig.

7

Fig. 7.

Ceramică
-

�n

secolele

Ceramique du

VIII-IX.

VIne-Ixe

Tanacu :

siecles.

1-9, :

Tanacu :

1-9,

"Chiscul
"Chisoul
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ou doohlll Bohotinll.lilrui. .Această desooperi'I"e nu reprezinltă un
caz izolat, ci se încadrează îrn grupul]. biine OlllniOiSimllt all. necropolelor de
tip carpic curm sîm �e de 1a Poieneşti, Bărlbolasa şi Onceşti34•
Soodraj'llll oal'e a conssbait în patr:u secţlin.mlri, a cuprins o sruprnfra ţă
de aproape 200 m.p.
1n timpul săJpătur:illor alU fost d€SIClQJ>erilte 9 morminte de incinera
ţie, din car.e 6 ou oasrele calcilllarte deipruse îrn unnă şi 3 in g roapă . Forma
gmptlor este rotundă şi au adî!ncirmea Ot.IIPI"ÎIIlSă înrtre 0,60 m şi 0,80 m.
lungire

Descrierea mormintelor
Mormîntul nr. 1 . Ineiineraţile, ou oasele caLoinate depuse înrtr-o urnă
(fig. 3 / 2, 4/1), 1ucl"artJă la martră, ou oonpull. sferoidal, fără toartă, de cu

lo�re cernJUşie, cu buza UJŞor răsfrinltă şi ou o li truie .i.n relief şi cu fund
i·nrelar. Dimensilllil i· : I
0,35 m, D.G.
0,46 m, D.F.
0,95 m. A
fosrt g.ăsi'tă il� 0,40 m de 1a sru;ppafuţia sorlluWL LiJpsesrc obiectre de in11ven
=

=

=

tar.

Mormîntul nr. 2. Indnerraţie, ou oasele oaLciiilate depuse în urnă,
l ucrată la roată, de eurloare căl'ămi�e. de forrmă siferică, cu gîtul scund
şi buza dreaptă uşor răsJrinttă. Sub bum vasu.IJui se observă o dungă în
reU.ef şi al.Jta mai pmnrun ţată pe gît. F1umd!ull vas'LIJLui esrte u şor ardirnci t.
La demontarea morun.î.ntuiliui, printre oaselle carlcirn.aJte s-aJU gă s it cîteva
fragmente de la un vas .IJucrat ou mîna diJn pastă porroasă , f.oJosrit pro
babil drept capac. U rn a zăcea la 0,30 m de la suprafaţa solului.
Mormîntul nr. 3. Irn:cirnernţde, deţpUS în urnă (fig. 3/3, 4/2), lucrată
mată, de cruiloane cenuşie . Pamtea surperiooră a urnei a fost deran 
j ată de lucrărille agrroole. Lipsesc obiecrte[e de inventar . Umra a fost
surprinsă ),a 0,30 m de la supmfaţa sorlrulliu i.
Morminţrul nr. 4 . In:cineroţie, CIU ooseJe oallcinrarte, depuse în ua·nă
l1ucrată la roartă, de ouloore neagră-cenuşie, de formă
sferoida:liă, cu
două torţi tubUilare prirusre sub buza vasn.JJlrll'i . La exte.ni10;r
se
o bserv ă
urme de la arde119a s e CIUJndară a: VlasiUIIJui. Dirmensdun i : I.
0,27 m ,
D.G.
0 ,1 1 m, D.F .
0,105 m .
In i:nterioml urnei s--au descoperit pe lirngă oaseile oal c inat e umane
şi dteva fra.grmente d e La urn alt V·as care a servitt drept capac, precrum
şi o to•al-tă de 11a o ,căJţrudre dOC"ircă. Frtllrudn.Ll. IUJI"i!1teÎ zăcea !lJa 0,80 m de La
suprafaţa SIOLU!lui, î ntr-<o gl"'OOpă de formă cil'culară . Lipsesc obiectele
de inventar.
la

=

=

=

Mormîntul nr. 5.
lillciinreroţie, cu oase1e ca1cillffirte , depuse intr-o
urnă-cană (fig. 3/ 4), lflJicrrart:ă la roată, ou tolaf'ba ruptlă din vechime, c•u
gîtul ciiliind�ic şi buZJa uşor răsfrintă. Uma, de eurloarre oe niU.Ş ie , are cor
puJ uş·or bombat, ou paitru linii î n relief pe gîrtul vasrului şi la distanţe
egale, şi urn fnnd in,erlarr. Drept capac a foSt folosirt urn alt vas, in stare
fragmentamă, din ceramică poro1asă, lucrat ou mîna·. Urna a fost des
corperhă la o a:di,ndme de 0,50 m de la suprafaţa soJru�IJUi. Dimensiuni :
I.
0,22 m, D.G.
0, 1 0 m, D.F.
0 , 1 0 m.
=

=

=
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7

10
8

Il
8.
Ceramică ornamental ă (1-3) şi de uz casnic (4-1 1) din secolele XVI
(4-7, 9-10) şi XVII (1-3, 8, 1 1 ). Tan.a.cu : 1-11, Bencşti "Chiscul UJucilor",
,
"Fauri", "Grumăzeşti".
Fig. 8 . - Cer!amique ornamen.Jbale (1-3) et d'usage commune (4- 1 1 ) du xvre
siecle (4-7, 9-10) et du XVIIe siecle (1-3 8, 1 1 ). 'I'Ianaeu : 1 - 1 1 , Buneşti,
,
"Chiscul U lucilor", "Fauri" et "Grumăzeşti".

Fig.

-
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Mormîntul nr. 6. Incineraţ.ie ru oasele oolcinaJte, depuse în urnă,
locrartă la roată, de formă slferidă, uşor bombată, de ouloa.re cenuşie.
Pa'l'tea inferioară a urnei zăcea in apă. Urna are gîtnJJl SIOUild şi buza
uşor răsfrintă. Pe conpuil VlasUiLui se observă o linie in relief. Mormîn
tul a foot descoperit la adÎlncimea de 0,55 m de la SI\.J.IPOOfaţ.a soludui .
Indneraţie cu oasele oalci111.31te , depuse î n tr -o
Mormîntul nr. 7.
groapă, de formă cirouil�ră , ou 'l1IIl d iametru de 0,80 m. Alălbur·i de oa
sele ealcinarte s-au deoooperilt mai mUil·te f ragmente ceram ice prove n i te
de la vase 1U!Crate la roată şi cu mina, de OUiloare cenuşie şi cărămizie.
Dlllpă gura vas·eilor, care s-au pă'Strnt, ne pultem da seama că avem de-a
face CIU tipul deniUanirt Poieneşti. Pr1ntre oat>ele calcinate am întîlnit
şi o cantitate apr eciabiJă de cărhu:ni şi liut ars pr oven ite de la v atră
sau nug. Ca Lnvenrllar s--a desooper it o silngurn mărgi!Că de sticlă, pu 
ternic deteriorattă de foc. Mormîntua zăcea la 0,80 m de la Sll.lprafaţ a
solului .
Mormîntul nr. 8. Incilneraţie, ou oase•le caldn.arte, depuse in gr.::.apă,
imp•reiUnă cu fragmente ceramice de La un vas Lucrnlt ou mina, de cu
l oare că rămi z ie , plllternic eorodat. Oasele alU fost depuse la adincimea
de 0,80 m de La Sluprafaţa so'l:u1ui.
Mormîntul nr. 9. Inoineraţie, c u oasele ca1cilnate, depus·e în g mapă ,
de formă rotrundă. Oasel.e ca1cinarte zăceaiU pe fundllll g ropi i la adincime;)
d e 0,80 m ÎlniPreună ou f ragmenlte ceramke oorodate de la diferi1e vase,
puse ritual împreumă ou cenll.ltŞă şi căr1bum.i.

Sondaju'l efectuat permite să se t rngă cone!Luzia ca m necropo l a de
la Popeşti-Nastac ca rilbual de înmormî n ta re se p!l'actica �n:cineraţia, oa
.,;ele caLcinate fi,ind depUSte fie în urnă, fLe direot în groapă, prac ti c ă în
tîlnită în toate necmpolele car1p ice ceroetate pînă in prezent. Drept UJrn e
se foLoseau î n general vasele �ucr.ate la roată de culoare cenuşie,
de
fonmă �ferkă şi in tr-1\.ln singur caz se întN.neşte o ca>nă as.emă năJtoa r e cu
cele de t i p Sinitatna de Mure:ş-Ce.nwahov. Cer� i ca luora1ă cu m î n a se g:t
se şt e numai în stare fragmentară şi provine Î!l1 mai multe cazuri de la
va.."i ele-bo.roan decomte eu b ri ie a1veolare şi înlt r-un si:ngru1· ea:z de l a
o că�uie d e tip dacic, fi.ind vonba d e o toa rtă . Deoarece lipsesc alte �
PopeştirDragam ine.ştti ,
la
bieote de inventar, datarea nec ropollei de
punctul "Na.stac", se poate determina numai pe baza ceramicei d e t i p
carpic şi în consecinţă, pre..�UipU!Ilem că ea datează de la s.f î�irul s eco
lului al I II-lea e.n. - iruceputul seoo'luWu.i al IV-ilea e.n.
v i iltoar·e probabi� vor eLucida î!Ilcadrarea aces'te•i necro
din pUtilcti\Jil nostru de vedere , prezintă un mare intteres
pentru cunoaşterea civiliw.ţiei daco-cal'pice din perioada ei de apogeu.
CeroetărHe

pole,

care,
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1 Materialele
anul

.

r e nţă

19:;.'J

Muzeu1ui

şi prof.
�

de istorie

P. Căpitanu.

pe

,raza

comunei

a Mo!Jdavei. La

'!1-dnacu

cercetări a

�u

fost

participat

predate

Monografia geografică a R.P.R , voi. I, 1 960, p. 1 119---;1 90.
3 IniţiJ!le de Muzeul de istorie :şi artă din 'Biacău, cercetăJile au

arheologice

dPc.:t�tate de V. Căpitanu şi C. Buzdugan. In 1971 cercetările

col·aborare

rPiuate in

cu Insti·tutul de Arheol'Ogie din Bucureşti.

s 1.
p. 734-735.
r.

Săpăturile de salvare

Ioniţă,

E.

Zaharia,

de la Trifeş t i, Materiale,

Remarques sur le Hallstatt de
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au fost

4 V. Căpitlanu, Două celturi descoperite în Moldova, Carpica, IV,

p. 133-136.
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VIII,

1971,
1962,

et
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truuvailles de Mediaş, 1958, Dacia, N.S., IX, 1965, p. 83-104.
7 D.

Berc.:iu şi
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E.

tC>riale, II. 1956, p. 319, fig. !H.
8

Al.

Vulpe,

la Balta Verde şi Gogoşu , Ma

Salaşul hallstattian de la Novaci, Materiale, VIU,

p.

1962,

367.

9 C. Buzdugan, Descoperiri arheologice de la Prăjeşti, Carpica, II, 1969,

p. 82-84, f ig . 1/ 1-9 şi flig. 2j11 -< 14.
Io

SCIV. II, 195!1,

H

1, p. 191-194.

V. Căpitanu şi V.

C.:arpica, I I , 1969, p. 96-97.
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Ursachi,

Cercetări
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Uo m an în zona riului Si'ret şi Moldova, Carpica, 1, 1968, p. 1 77 .
n R. Vulpe,
Săpăturile de la Poieneşti, Materiale, I,

144.

14 Gh.

Bichlir,

15

Ibidem,

18

V.
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pl.

LXXVIIj3.
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11973,

p.

de

1 963 ,
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pl.
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334,
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m V. Căp i tanu, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei autohtone fn secolele
il-lli e.n. in judeţul Bacău, Muzeul Na ţional, II, 1975, p. 303, fig. 9/3.
1 7 I bidem, p. 322, fig. 24f.l-2.

Căpitanu,

Necropola daco-carpatică de la Săuceşti (judeţul

Bacău),

Carpica, VIII, 1976, p. l's.l-182.

19
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1 976, pl. 1

Gh. Bichir, op. cit., p. 330, pl. CXIV /\1---'2 .
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2 1 Ghenuţă Coman, Cercetări arheologice in sudul Moldovei (sec. V-XI),
SCIV, 20, 1 969, 2, p. 289.

21

logice

Gh . Bichir şi

din

V. Căpi,tanu ,

comuna Tanacu, jud.

23 Dan

Teodar,

Raport preliminar privind săpăturile arheo

Vaslui, Materiale , XI,

(su b
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culturii mat eriale
din Moldova în secolele VI-X, Carpica, II, 1 969, p. 2513-307 ; 1. Mitlrea, Aşezarea
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la

Gh.
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la Izvoare-Bahna, Carpica, VI,

cunoaşterea

culturii

Dridu

din

1973-1974,
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p.

dint·re

56--76 ; idem,

Carpaţi

Moldovei , Carpica, V, 1972, p. 1 15--<132.
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urm. ;

SCIV,
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p. 233 şi urm. ; idem, SCIV,
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3-4, p. 687 şi

Petrescu-Dimboviţa

SCIV, 5,

idem,

şi
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25 Dan Gh. Teodor, op. cit., Carpica, I I, 1959, p. 253 şi urm . ; M. Flo
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19, 1968,
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Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău), Carpica, IV,

2G Dan G h . Teodor, C. Buzdugan şi 1. Mitrea, Descoperirile arheologice

iia la Oituz (jud. Bacău), Carpica, II,
şi
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p.

1969,

300-324 ;

M.

Petrescu-Di rn b Dvi\d

op .cit. ; Dan G h. Teodor şi Em. Zaharia, Sondajele de

la Spi

noasa şi Erbiceni, Materiale, VIII, p. 36 şi urm. ; V. Spi n ei şi D. Monah, Aşezarea
prefeudală de la Brăşăuţi, MemAntiq, I I , 1970, p. 3 7 ş i urm. ; Dan Gh. Teoclor,
�i 1.

Mitrea, ArhMold, IV, 1966, p. 279-290 ; M. F l ore scu şi V. Căpi tanu

fig. 35/6-8.
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1972, p. 131 şi urm.
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DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DANS LES COMMUNES
TANACU ET DRAGOMIREŞTI (DEPARTEMENT DE VASLUI)
R es u m e

L'auteur presente les principaux resultats des recherches
arrcheologiques efjectuees en 1 966-1 969 dans communes de
Tanacu et Dragomireşti.
Ainsi, dans la commune Tanacu ou a decouvert des nom
breux points archeologiques du neolithique, du bronze, du
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Hallstatt, La Tene, aussi du periode de la migrations des peu
ples (IVe-Jxe sieoles) et enfin de l'epoque feodale (XVJe_
xvue s:iecles).
Des fouilles systematiques ont ete faites a Tanax:u dans
les lieux nommes "Ştiubeeni" et "Chiscul Ulucilor" ou on y
a decouvert des rests archeologiques de l'epoque du bronze
(fig. 1!1-2, 2/1 -6), du Hallstatt (fig. 211-1 1 ) et du La Time
(fig. 311, 5/1 -8), du Vllle-Jxe siecles (fig. 6j1-2, 7[1 -9)
et de l 'epoque feodale (fig. 8/1-1 1 .
Dans la commune Dragomireşti on a entrepris des fouilles
dans les villages de Rădeni et de Popeşti. C'est du village ele
Rădeni que provient, d'une sepulture a incineration decouverte
en 1 958, 1 5 pointes de fleches de bronze de type ,,scytique''.
Dans le lieu nomme " Lutăria Băloaia" on a decouvert des
nombreux rests ceramiques, attestant un habitat des carpes
(fig. 3 1 5). Dans le village de Papeşti, a "Nastac", on a decou
vert neuf sepultures a incineration du Ille-Jve siecles (fig.
3 2-4 ; 4!1 -2), appartenant a la population locale carpo
dace.
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CERCETARI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢA
IN COMUNELE DANEŞTI, REBR!CEA ŞI
TACUTA (JUD. VASLUI)

/ EMILIA

j

ZAHARIA , CONSTANTIN HUKAGA

CercetărHe arheologiJCe de suprafaţă efeotru..ate în rulltima vreme au
avut dnept rezru.IJ.,tat imlbog.ăţi<l'ea repertor�uLui arheollogilc al Molld<YVJei şi
publ i carea unei l tliC rări cu aamoter mcmografic1• ln cadi'Illll. acestor pneo
eupări prezenrtăm, în cele ce urmează, reerullrt:.a tele I"€1CUJnO<U?terilor a..rh e
o1ogi.ce înlt.t�erprill1se Îln oomumcle Dănleşlti, JOO!bri<:ea şi Tăloutia.

l n zona oomUJne1or mai Sll1S menţionate vie ţu i rea în trecut este do
cumentată
prin resturi de Loc ui re a că.r10r existen<ţă se plasează între
paleolitkrul supevior şi perioada feudal.ismui!Jui tirziu.
1. D A N

E

Ş T

I

(jtUd.

Vaslui)

a) Vatra satului. PunctuO. cu cele mai vechi !Urme de locuke il
r·onstitui'e sectorul centnal �1 sartnlllui, rmde, în preajma P I1CIPrile't ă ţi i lo
c•uitorului Gh. Lu'i,z, s-au deS!COperit resturi de vase din neoliticu� tim
puriu (ouWtu ra Ori:Ş), l'UiCrnte din pastă grosieră ou pleavă şi decorate
cu dungi inci:rert:e unghilullar, cu inwres�i d e 1rmgMe, pi'OOUIIl1 şi ou
proeminente in f o rm ă de butoni ( fi g 1 /1-3 ; 1 1/1.) .
.

.

Î n acel·aşi sector oonrtral s-au cules mai Inllli1te fro�ente ceramli.ce
aparţinînd sfî.rşituJLui epocii bron:zru!lf\.lii. .As1Jfel, din curtea Căminll.lllu i cul
tural pnovin resturi de vase mani (ftg. 1 /6 ; 1 3 /3) şi dill1 ooşti a.parţ]nind
oulturii Noua, în asociere ou un fmgttnt.'lt
ll dilntr-illal 1loa>or-ciooaal (!fig.
1 2/ 1 1). Cele mai mu11:Je resturi provin ill1Să din curtea loouitorulJui O.
Rotanu, unde prill1 sălparea unei pivni,ţe, s-alU d�coperilt fragrnenlt e de
vase luorate din pa.'iltă grosieră �ie ou faţa bnun-<:en�ie, o mlamen

tate CIU dungi in redi·ef , cu benzi de dl.llng i a.dârucite orizontali., ou cane:buri
orizontale

şi obldce şi Ullleori cu proemil!lenţe aplatisate (flig.

aceleaşi .perioade î i aparţin şi fragmenltele de V'âSe care
în

curtea loooiiorulrui

CiOO<)IVea.niU (lf'ilg.

1 3/(1),

S-alU

şi

8) ;

de UJnde prov ine şi un

pe rcutor de sHex. Resturi de Vlase din. aceeaşi perioadă alU
pedte

l/7,

descoperit

foot desco

in oup riniSIUl propnietăţii looudll:oruliui Gh. Luiz {fig. 1 3}8).

Cda. 5515 coala 16
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Fig. 1.
Fragmente ceora.mioe şi obiecte de la Dăneşti (Vatra Satului) : 1 -3,
cultura Criş ; 4, 5, 1 0-12, 15 HaJlstatt ; 6-8, cultura Noua ; 9, 13, 14, 1 7-18,
secolele XVII-XVIII ; 16, Latene III.
Fig. 1. - Fragments ceramiques et objets de . Dăneşti (Vatra satului ) ; 1-3, la
culture Cniş ; 4, 5, 1 0-12, 15, Hao!lstaJtt, 6, 8, la culture Noua, 9, 13, 14, 1 7 ,
si ecles XVIIe-XVIIIe, 1 6, Lia Tene III.
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Ha�l.startrt.-i"t.!il este rep re z entat atit pnin fragmente de vase mici, cu
exterilcmul negd'lu şi ilruberiOI'Illil. brun (fig. 1/1 1), descoperite ·La Căminrul
cultural, cît şi prin resturi de străchini şi fragmente de vase mari (fig.
1 /4, 1 2), d1n pastă că!I'ămizie, cu cwnelliuni orizorutaile sau au brîlllri în1
relief, descoperite m ou.rtea •loCfll.ătorullll i Gh. l.Jui!z. De asemeawa, Hall
s.tatt--iUJllll i , îi aparţin -şi res1:Juri!Le de vase găsire pe propr ietlart:ea Jooui:to
Pu1ui N. Tă:cuţearuu, constînd din frag:menlte de vase bl1Ulf1€-<eeruu:şi i cu
exteriol'IUil. negru oaneilarte orizonrtall (fdg. 1 }10), în asotcien� ou resturi
de vase llllici, decorate C'U hrJmi ahreoiLaJte, salU oo pe.clomţii rotJU.n de
:.ub marginirre df1€1Pte, şi de străch ini c;u decor din linii incitzalte in zig
zag (fig. 1/5), la care se mai adaugă şi frusaiole de argi1lă (fig. 1 / 1 5).
Hallstarbt-rull rtî:�iiU sau eventrooil. Latene-tUII. II de tip LuniCa-Ciurii
este reprezentat prin resturi de Vas€ geto-dadce, Jill.(:rarte din pastă gro
s1eră sau nisipoosă ceniUŞie şi deoorate ou brtiUri orirzOIIltale ailveoilalte şi
ou proemil!lenţe plate, descoperite pe proprietatea Wui· C. Roltaru.
Latene-<Ului· III îi <!ipal'ţin dtev:a re51turi de vase, Lucrart:e ou mâna
din pastă bl,un-cenuşie (:fi:g. 1/16) descoperite •În rurtea C ămi niUilurl. cul
tu ral. Ln acelaşi context s au găsit dolll ă fll1Saio1e şi două vîr1f1ll'ri de
săgea.tă, dintre care 'UIIla din bronrz, prevă:rută cu trei a ripioare (fig.
,

-

14/1, 2).

Din seoo11etle XVII-XVIII datea� res1Julri de o ale, capace şi stră
chini dirn. pastă brună salU cenuşie, oo decor din dungi invMIUrite sau
aplicate ou rort:i ţa dinţart:ă (fig. 1 5/8, 9).

În s•ectol1llll. norcli.c ail. satu:liui, pe proprie·tatea Loooitoruiliui Ion Fur
nică, s-aru. desooperirt resturi de 1oauire din neo1it1cuJl de zvoLtat (faza
Cucuteni A), repre:wntat prin f�ragmen te mari d� vase lllllc mte din pastă
gt10Si1eră, p revă zute cu pro eminen te :coo:i!ce pe rfo rate oriZOIIlltal sau plate,
două mărgele de a rgillă , preoum şi printr-1Uiil fragunellllt de f igur mă an
lmpoonodă deOOII'ată ou oongi fhre .adindte regruiliat. Tdt aici s-au des co 
perit şi resltllllri de vase diln s·eiOOleLe XVII-XVIII , ddin'Îire c:a:re Ull1,e.J.e de
corate ou dJU.ngi .şi benzi de dungi adînc ite orizontal s� obJic prin ştan
ţare (fig. 1/13, 1 4), reSitm� de cal:ill e, măr� sticloru;; e (fi,g. 1 /9), şi
zg ură meltaHcă, premmn şi eî<teva mărge1e de argi1lă, lulelle fragmenrtlare
(fig. 1 /1 7, 1 8) "?i o billă de -.. aşilruă neagră.

b) La Tufari. Pe panta din stî111ga văiugii denum1tă "F1undătura",
situa1:ă la cimca 700 m n.or!d de sat, pe proprietatea lo.ouito ruiliu i N. Di
di.Lescu, in margilllea pădurii s-a descoperit o necropolă , din care prin
săpărtluri ocaziorr1aWe s-au distl'lus dOIUă m0J11lli nte. UinUil dintre aceste
mormin�e a oonţilllut o urnă de inciner aţie de tip Poierueşti in srtare
f ragmentară . Din :inv€111Jta�uJ. u:rnei s-.acu păstrat doar trei mărge\le, două
de fiildeş şi runa din ooll'lnlaJLilllă aillbă�oenJUŞie, toate ou urme de tr ece re
p11il!l .foc (fig. 2 /1). All doiQea monmâ.nlt a OO!llţiiliUit llLil schewet in stare
pmastă de conservare, o rie tat ă N----S .şi aşemt cu braţeie în lungul
corpulrud . Cerce1ărUe făourt:e la .faţa lOOUI1u i aitl avut drept rezuiiJtat desco
perirea a IlJllle
ll] roase fragmenrt:e cel"amice �parţimind ila d ife rite cu:lturi.
Din periJOada 1001respum:zătoare pro v�rucie i Dacia provin ll'es:turi. de vase
l:ucrate 1a roată din pastă fină >Cenuşie-oliv sau găilbui.e fără liUStnu,, ca
şi dtn pastă semiif�nă ou porozităţi asemăn ărtloore oe1or desCXJIPerirte l a
.

n
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fig. 2. - FPagmen.te ceramice şi obiecte de La Dăneşti (La Tufari) (1), ,.La Meri"
(2-6), Şipotu lui Mantu (7-1 8, secolul al III-lea, 2, secolele XI-XII ; 3-4, 6,
Latene I I ; 7- 1 8, secolul aJ. IV -le<4

Fig. 2. - Fragments cel'amique et objets de Dăneşti (La Tufari) (1) �La M er i "
1 2-6), Şipotu lui Mantu (7-18) : 1, 5 Ilie si �le 2, XJe-XIIe siecles, 3-4, 6,
La Tene II. 7-18, IVe s!iecle,.
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Ciurchi - laşi şi datate m seco1Uil al II I -dea e.n. Inceputul epocii mi
graţiilor este repreze.nltat pritn res1rulri de vase apal'!ţinlînJd oulJtnlrii Sin
tana de Mureş - Cerneahov, ilJucraJte din pastă cenlll?ie-negtricioa.să sau
roşcată fin-nisipoa<>ă, preaum .şi pr1n fragmente provenind din vase
lucrate mai in.g�rijit şi care ar purtea aparţine perioadei dJe .La sfîrşi·tJUl
secolului aLl IV-lea e.n. şi illlJCepuMlil seoolJuLui atl V-Jiea e.n. llin secolul

IX-X datează resturi de WLSe ,lruJcrate La IOOaJtă de tip Drildu.
In imediata apropiere, in looull denumit "F'Iundărtlura", s--au desco
perit fragmenll:e ceramice din Latene-rull Il {fig. 1 3/9), un ce'lJt de bronz
(fig. 5/2), o săgeată de fier ou diOIUă aripi (fig. 513) şi UII1 topo.r-docan
frragmentar din pilatră.

c) "La Meri". La cir:rca 300 m nond-vesit de sat, pe versaa11tu1l estic
al dealului Zarea R�aniil.or, pe .Locul denmnit "La Meri"" aproape de
laZJU Buragăi, s-au descoperit niUIIl1eroase fragmente cerarnke aparţinînd
Latene""ului II, secolului all IIJ-i]_e,a sau a·l IV..J.ea e.n., pe;rio.adelor prefeou
dală şi feulda\lă ti mpurie2•
Din Lart;ene-u!l I l , de tip I.Junoa Cilllll'Ci i, sint nesMlli. de vase mari,
de tmdi.ţi•e halls:tatti.ană, lucrate di:n .pastă grosieră s<aJU mai buJna, ce
nlll'şie-negricioasă saJU galbenă-ro.şcată, bilne netezită 'la exte rio r, dar
arareori ou lJUStru negriciis .şi deoo ralte cu proeminente plate sau conke
(fig. 2f4), cu bi'Îiuri in re:lief, prooum .şi JOU şiruri de al!Ve<>ile aplicate
}p.� umeri şi pe margini. O forună •OOI1aelteristiJCă este aceea de ttipsie
plată, fără gar:dină, ca :un di�c. din paslbă "grosieră (fig. 2/3), formă in
tiln:ită deSitJlltl de des in această vreme. AC'e11eiaşi oufturi ii aparţine şi
un fragment de vas de gr.afit, pll"ecll.lm şi citeva resturi de vase greceşti
de import (fig. 1 3116). Este posibi� ca tot Latene-u!Lui II s ă- i ·�parU111ă
şi •trei fragmente de vase lucrate la •ma;tă, ptrec:um şi o jll.lmăltate dintr-o
mărgiJcă de argilă. Dintre olbiecteJ!e de meta1l se remarcă o fiibulă din
sîrmă de bronz (fig. 216), frngmenrtle dintr-o brăţară tlllbuJlaq-ă �?i dOIUă
2uţite de fi,er, dinltre eaTe •lli:U
il il ou ·virful I'1Uip1: (fig. 1 4/3, 5).
Din seooLul :al III""Ilea e.n. sînt citeva fragmenlbe de VCIJSie hucrabe
la roată dim pastă fină cenUJşie (fig. 2/5).
Diln pel'lioada prefeudatlă datează puţine resrt:Juri de borcane de tip
protodridu, ia r feudalismuLui tim,puriru. (seooloele XI-XII) a,par.ţin res
turi de va-;e cu maTgimd•le subţiate şi eva:zJate, lacrate ·la roată şi deoo
rate ou benzi de dungi. adindrte mizonta1, pooolllm şi res1rulri de oazame
de lurt:.
Di:n ouprinSIUJl a:cestei aşezări provine şi o .jumărlJate dintr...un obieot
de chihlimbar, de f01rrn ă ovală (fig. 2/2).
d) Şipotu lui Mantu. La C!i roa 1 ,5 km nord-vest de sat, pe dreapta
văii "Fundătura", pe terenul din jlllruil şipotnJ.h.li, Joc deniiiDlit şi Spinii
Radn.llln.lli, s-aJU ootmart: II1fUIIl1ell'OiaSe fnagJmeiillte Celr.arnăce
apanţirrliÎI!lid maj
mru.ltor perioorlle .
Neo1itti.ouil dezvalitlat (f:aza OUCilllteni A) esJte reprezentat pritn resrtJuTi
reramioe oorodate şi rm bOl mic din pastă lmnă roşcată ou sJ.albe urme
de pictură triletrarnă.
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l"ig. 3.
Obiecte şi ceramică de la Dăneşti (La Cimitir) (1), Şipotu lui Mantu
(2 , 3, 7, 12, 14, 15), Zlătăreşti I (5, 6, 8, 1 0, 1 1), Zlătăreşti II (4), Iazu Buragăi
(9, 13), Podişul din ma�rginea sud-vestică a saltului (16) ; C.A.P. "1 Mai" (17) :
1, Latene II, 2, 3, 5-7, 10-12, 14-16, secolul al IV-lea, 4, secolul al XVIII-lea,
8, epoca bronzului, 9, 13 , 1 7. secolele II--ii i i.

,

Fig. 3.
Objtes et ceramique de Dăneşti (La Cirnitiii") (1), Şiportu !uri Mantu
(2 , 3, 7, 12, 14,1 5), Zlătăreşti I (5, 6, 8, 1 0. 1 1 ), Zlătăreşti II (4), C.A.P. ,.1 Mai"
(1 7), Iazu Buragăi (9, 13) le plateau ă la limite sud-ouest du vullage (16) : 1,

La Tene II,

2, 3, 5, 7, 10-12, 14-16, IVe siecle ; 8, l ' â ge du bronze 9, 13, 1 7,
Ile._ll'Ie siecles.
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Ditn seccwele I-II e.n. SIÎnlt nestrurri dle amfore marti. gneceşti, din pastă
roŞCfată cu a:ngobă gă1buie, im· dm seool llll al IIIoo�lea e.n. un fragm.ent
de mănuşă de amforă dm pasrt:ă cretoosă gălbbu.Le.
lncepultu!l -epocii mirgraţiiJlor este re[pDe:zJentaJt opriiil IliUime�e firag
ffie'Jllte de ()(llle, străchilll'i şi castroan1e, liuocmlte 'la rctart:ă din pastă f.ină
eenil.L'1ie, oaraeteori.L51tioe oUJlrtiUJni.i Sîntlainla de Mureş - Cenneahov (fig.
2 /7-18 ; 3/2, 7, 1 2 ; 1 51 1 3, 1 8). Tot aoesrbei perioade i se poate <litr1bui
şi un obrăzdalr firagrnentar de fier (filg. .3 1 1 5) ; în aoo1aişi coorbexi s-a
des10cq>erirt o flusad:eilă biit ooncoiilkă (fig. 3 /14) şi o mălngică {cf.i.g. 313).
De la -sfrrşitrul soeooornui al IV-1lea e.n. JŞi î:rucepllltuJ. seoo.l,UJ!Jui ad V--J.ea
e.n. sînt al'te f'elSitJuri de vase, des1ml de r.IUilllJe noase, l.tuicrate .!Ja. rotată
dintT-o pa.ISită cu 1pietrtoele .şi nisitp. Aoe&tea @U mang inille neîngt,o�a!l;e
şi e�zalte, spre doosebil,e de vesel•e mari, calfle aru mlaJI.,gilntllie îngro��;.e
au secţi'tllll e a tritlllnghinll1ară ; frum:ruri.le Îiil. gen·er.al bine ,profir�la.te
si.nt
plate, concavarte, ori cu inel. O fusta iolă de angi1lă prezin1tă paritea tm2diană omată cu tl'ei feţe adîndte.
FeUidailiSillUil timpllll"'.iru esrtle •reprezentat p rin resturi de boroan.e ca
raote,risti.ce secoleLor X-XII. Aillte iiragmente de vase date1ază di.n se
co�el.e XVI-XVIII. Din aJaeetaşi periroadă sÎIIl t şi •O lamă de lal•�tit, oU r:J!
virf de săgeartă diln f,ier, o .J imbă de c.Lopoţell, şi o mălrg.ilcă tubutl:ară de
argiiliă.
e) La Cimitir. Ln ta1U2JU1l înalt a-l şamţwLui care măr-,gilneşrtie drnumul
Dăn�ti-Bweasa, Slăipat pe panta esrtică a deallului, în dreptWl. aimi1i 
ru.!Jui s:irtuat ;1a vest de sat, S-lCllll descQj)elliilt ·Dmgmenlte lde vase lrucmte
cu mîna din pas•tă grosi•etră de oo1oare .oeJliUIŞie, de aspect Uun!Ca Ciurii,
preourm şi aloole .iJUJcmte La roată din Latene-lll1 II. D.in .:��co�oa i pmioodă
provin �i fu'1Ctgmenlte de am�are din pastă fină ro�i,e, precrum şi din al

tele

din opa.stă nisirpoasă ro•ŞJCiată şi deoor:aJte

ou

canel'tllri orLzorut;alle .

In acee�a�Ş i tăiet'Ulră a mal'lllilJu ,, .iJa a�dmdmea de 0,60 m Î•Tlltr-lll:n wl
oen.n.LŞOs s...a desOQperirt; o figuri!ruă antropdflOriiă de bmnz ; aoea.stla are
braţul stuTllg la spate, ila!r 001. dr.erpt (allruingritt) pe ii.Îrlă
lg
OOillp, itn tÎlmJP ce
pidoarele, ou lra.berLe alătucarte, sînt ţiruulte .îrnJtr-o poziţie de flexilune ac
centuată. Oorpurl, în pozrţie noo1:1marlă, de f,ormnă bi'ttronconiiCă, Sle oairaiC
terizează prin nasuJ. dnept, bărrbila ,proeminenrtă şi pT1Î!n. ochi, şi gnJ.ră in
dkate prin tăieturi pmofrtmde (fig. 311). Pe pieplbUJl acresotei figurme, lu
cr.artă prin trurrnan.;e î·nit'r-:un HpCllrl, se af1lă drcltllă uşoare imcizii c'l.,ucifşe,
ca r:e ar putea roep1�ezoeonrtJa eVien11Ual ca:pelteiLe llll1JU1 oolire�r Slafl.l c.�lie ai11Jui
obiect de podcrabă . Sînii par să fi.e ne,prezenrtaţi prin dou.ă proemi.r::en i e
accentUJate s:,t uate

în

df'erptJul

umeri/lor. Pell'1mu această

fLgurină

s-a•a

stabilit ana!Logii CIU exoemp1anurl. aproape ildenti.c desoOiperilt l·a Luca.şovka,
i.n R. S. S. Mco1dov.e,nească 3, unde a foot găsit, în aoocirene ou oorumică
din Latene-<U[ II.
Exti.nzindu-Sie cercetările şi în Otllprinsu1 cimiltinuJ:ui actual, s-au
descoperit multe fragmente de va;se CUK:'IU�en1enoe din faza A, piotate
tTiiCroon, cel mffi des îrn banldă inrgTU!Stă (fig. 1 1/4-6, 8).

f) Iazu Buragăi. In maLu!rille rî.poase ale Ullllei ravine situarte pe
IUil1lll!i. f·oot i,az .(Ioou Buragăi), •la cioca 200 m

latura sud-resltircă a vetrei
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4. - Obiecte de silex şi piatră de la Emil Raooviţă (Crucea lui Ilie)
2, 4-6, 10, 1 1 , 1 3), Dealul Vîntului (3), Tăcuta (Dealul Miclea) (7-9, 14)
Răşcani (Zarea Răşcanilor (12, 1 3) : 1, 2,2 4-6, 1 0, 1 1 , 15, paleo1itic Sli{Perior ;
3, 7-9, 12-14, cultura Cuauteru, faza A.

Fig.

4.
Objets en silex et en pierre d'Emil Racov!iţă (Corucea lUIÎ Ilie) (1, 2,
4 -6, 1 0, 1 1 , 15), Dealul Vîntului (3), de Tăouta (Dealul Miclea) (7-9, 1 4) Pt
de Răşcani (Zarea Răşcanilor) 12, 13) 1 , 2, 4-6, 10, 1 1 , 15, paleolithique supeil"ieur ; 3, 7-9, 12-14, la oulture Cuouteni, phase A.
-
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Fig. 5. - Obiecte de la E mil Racoviţă (Vnltira Satului) (1) şi Dăneşti (La Tufari)

(2, 3),

Podi')'UI

din marginea s ud-'Vl>Stică a satului (4, 5), şi Iazu Bw·agăi (6) :
Cultura Noua ; 3, 6, secolele XII-XIII ; 4, 5, secole\le III-IV.

Fig. 5. - Haches a douilles ( 1 , 2), pointes de lances (3, 6) et perles (4, 5)
provenant d'Emil �viţă (sur l'emplacement du vtillage (1) et de Dăneşili (La
Tufari) (2, 3), le pLateau a la limite sud-ouest du village (4, 5), Iazu Buragăi (6) :
1-2, Noua ; 3, 6, XIIe-XJIIe siecles, 4, 5, I I Je-Jve siecles.

sat şi în imediata apropiere de staţiJUnea "La Meri'", s-laJU
des.cQpedt f!e61bll'ri oeraanice din perioada OOl'leiSIPUn:ZJătoore provinJCi..ei Da
cia (secol,ei1e I I-III e.n.). Din această perioadă s>înt restwi. de vase liu
crate din pastă fină cenuşie sau negricioasă (fig. 3/9, 1 3), o mărgică
cenJUŞie, ,preoum şi cdnd moiillede dlaoice de .arg.inlt, de tipul ce,loc tăialte�.
Doar cîteva fragmente de vase par să aparţin:ă perioadei de ia sfîr.şitul
epocii rnigmţiilor (seoo1e!1e IV-V e.n.).
Din acelaşi loc provin şi al>te niUJI'lleroase resturi de vase datînd
d in seooLul a•l IX-ilea, dilll seooleiLe X-XI, de tiip HlLin1cea, Luarate din
pastă cenllllşie şi deoorate au linii adânci1:e orirzonttall Slalll în val (fig.
1 5/3-5, 7), oa şi din seoole1e XI-XII (fig. 1 5/1, 2) şi XII-XIII (fig.
1 5/6, 1 0), asem ănăttoare celor desooperilbe ·la Răducă.nen:i7 precurrn şi o
filL<ia1o
i lă plată, o măJrgk:ă d in arghl:ă brună şi un vîrf de sud.iţă de fier
(fig. 5/6). De asemenea s-au desooperirt; şi resturi de vase din s.ec01Lele
XVII-XVIII.

nord-vest de

g) "La Islaz". Pe S�U�Praillaţa irnV'ăliJur:iltă prin aLunecări de teren al
i.maş.ulrui si1:tuat la 112 km sud de sat, pe J.oou:l denumit "Islaz", pe
partea dre aptă a văii, in apropierea rmtei vechi vetre de iatz, s-atU des
')Operirt fragmente de vase aparţinînd sîl!I"Şirtru.Lui epocii bro:nZ'lliLui, pe-
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Fig. 6. - Reprezentări plastice de la Tăcuta (Dealul Miclea) {1, 4, 7), Răşcani
(Zaz·ea Răşcanilor) (2m3m5) şi Emil Racoviţă (Dealul VîntuLui) (6) : 1-7, cultura
Cucuteni, faaJa A.
Fig. 6. - Representation plastiques de Tăcuta (Denl.ul Midlea) (1, 4, 7 ), de
Hăşcani (Zarea Răşcanilor) (2, 3, 5) et d'Emil Racoviţă (Dealul Vîntului) (6) :
1-7 la culture Cucuteni, phase A .

rioadei prefeudaLe (aspectud.

Hlilnrea ti'lrzilu), precum şi
X-XI, XII, XV-XVI, XVI-XVII şi XVII-XVIII.

din

secoJ,el'e

In acest seotor s--a efec1lUJaJt în <lii1IUil. 1 95 1 , 'Ulil sondaj 5 , care a d'UIS la
desooperi·rea rmei loouim.ţJe dim. neol.liJtiooi timpuriru, cu oornmici aparţi
nînd CU:lturillio r CrLş şi liin.iare, a aJ.tor resturi de lOOUli.<!'e de la sfî�itul
epocii broilJZJUilJui (fazeilie Costi·şa-BeilJopotok şi Noua), din Haill&tatt..JUl
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Iimpuriu, diill perioada prefe1..1d
1 laJâ (seool'llil. ad IX-4ea), preouun şi prin
feuda,lismul tianpuiilu, deZVidltlat şi tlîrziu (seoolle:le X-XVIII).
h) C.A.P. "1 Mai". Ln oUII1tea Oooperaltilvci agriloole de procllu.Ciţie
situată în regi.IUIIlea SJUd--€Sitkă a saM.l!l.u.i, priln săparea UIIlei gropi de insi
l·ozare s-a descQPerirt: o parte dintr-'lll!l mormînt de inhumaţie din care
pl'OVin citeVIa resturi de scheLet şi o C'ăini!ţă lrucrntă la rooitJă diJn ,pastă!
bună eeruuşi.e, au dungi veiitJ1cade de l'1.1Strn.1, caT�a�Ciefristit că our11rua-iri car
pice di:n secolul III e.111 . (fig. 3 / 1 7). Rennmţ]ndu--se Ja săpă-tura începută,
groapa a f.ost astt.JiPait.ă în :îJntregrime, împreună ou mormiiilrtll.lll. .

fiJ
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1
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- Ceramică şi obiecte de la Tăcuta (Dealul Miclea) (1-6, 8-1 1) şi
1Răşcaru (Zarea Răşcaniloc) (7) : 1-1 1 , oulitura Cuouteni, faza A.
Fig. 7.
Fragments ceramiques (1 , 2, 5, 6, 8-1 1) et d.doles anthrupomocphes
(.1, 4, 7) de Tăc\Jita (Dealul Miclea) (1-6, 8-11) et de Răşcani (Zarea Răşcanilor
(7 : 1-1 1 , la ol.lll ture Cucutenli, phase A.
Fig.

7.

-
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1) Zlătăreşti 1. Pe promontofliul Deailllui\ Zlătăceşti, intre pîrîu l Dă
n e-ştilor din"Pre vest şi pîrîul Fîntîna Floarei din&pce sat, }a drca 3 km
>ud-est de sat, pe proprietart:ea C.A.P. 1 ilVI a i s-au descoperit aşchii de
cremene c<lll"e apaflţin sfîrşituLui epocii bronZiUJLui, (fig. 3/ 8 ) şi nlllmemase
fragmerute ceramice ditn HaLI.statt, secolul a[ III-lea eA (fdg. 1 5/ 1 1), în
ceputul epocii migraţiilor (secoleLe IV-V e.n,) (fig. 3/5, 6, 1 0 ; 1 5/ 1 2 ,
14, 15, 1 7), preourn · şi .din perioadele prelfeudală (secolele VIU-IX) ş i fe
udală (s e c o Lele XVII-XVIII). Tot aid s-a descoperit şi o mckgică ft·ag
menroară de a rgi lă (fig. 3 / 1 1) .
j) Zlătăreşti Il. Dinoolo de pîrrî1UJ! Fîntîna Fll oarei s-au descoperit
res turi de vase dim. seco[(']e XVII-XVIII (lf ig . 3 / 4).
k) Dealul ŞurăneştUor. De pe painltla dea:lulrui, la circa 1/2
km.
no�d de sat, s-a descqpel'lit Utn brăzlda r de fier, oare dart:ează din epoca
mig�ra.ţiillor, probabH din seoolrul ,ali IV-:lea e .111. . (fig. 1.4/7).
1) Podişul din

11Wfl"ginea

ve8'tică a satului. Pe Sllllpmfaţa mLou1u i

podiş sitruart; La ci.roa' 500 m vest de maugilnea saibului s-aJU d escoper it res
turi de vase lruc ra te cu Il1Îir1a şi deoo rate cm brllll!I'Ii aJ,vooLare Ln reillie f,
aparţinând perioadei de la sfî.rşiwl HaJllsrt:art:t-<UJlrui, preounn şi a'lteil:e liU
orate 1a mată dm pastă fină saru l'lgrunţ'llJl'!OOSă , daitînd din secolele III
ş i IV e . :n . De pe aoe!Laş i loc provin o lamă de cuţit de fiier (fUg. 3 / 16),
un obiec t în formă de s[pCI!tuffi, probalbi1l un dempuş de UIŞă (fi,g . 1 4 / 4),
un vîrf de SIUaiţă (fig. 1 4/6), două măl'ge1e (fig. 5 / 4, 5), preaum1 şi u
monedă rusească din secollul al XVII-4ea.
m) "Intre Dealuri" . La looul aslbfe� numirt, af1Lat în partea d e nord
vest a satuJui s-alU desco1peri;t piese de siJex c<ll!' e apaTţi.n fazei gravet
U.ene d i!l'l ,pa!l,oo·lilt i c.'lll snJfi>eri:or.

2. BEREASA ((\Qffi . Dăineşti, jrud. Vasi1ui)
a) La Silişte. De pe panta Viestioă a dealiul:ui Gospodin provin nru
menoase fragmente ceromice, datînd din secoilele XI-XII, XV-XVI,

XVI-XVII şi XVII-XVIII (fdg. 10/1-10, 1 2-5).
b) "Cracul Sipotului". La cirrc a 2 km de sat, pe botll'l Sllld i1c al dea
l uLui numi·t Craoull Şiporul!Ui, s-aru descoperirt numeroase res·tlllli de
vase di!l'l neolirtk'fllll dezvoltat (faza Cuouteni A). Tot aici au fost găsite
şi resturi de vase dÎin secdluil. al XVII-lea.
c) La Şipot. Pe oULmea Crooul Şipo1;1Ul1ui , S-'3/U deoooperirt: f'l'ag men
te şi amfore rozid din secoilnll al III-lea e.n., fragmente ceramice din se
c old e VIII-IX (aspeotruJ P,mrt:odridlll) . , Din perioada feiUJdJailismruaru i tim
puriu sînt re�turi de borca.n e din pastă g rosie ră oonuşie (secolele X
XI) şi restUJri de oale din seoo/LU!l al XIII-Wea. Perioada fellllda1iLsmiUJJu i
dezvoltart; este repre zer11ta tă prlin :reSiburl de vase din s•ecoleile XV-XVI.

3. E M I L

RACOV1ŢA

(corn.

Dăneşti ,

jrud. Vasi!Jui)

a) Vatra satului. In marginea vestică a satulrui, pe
prapnetatea
l ocuitorului Gh. V ieru , s-a descoperit un cellt de bro!llZ (fig. 5/1).
Din
acelaşi loc provin fragmentle cooamice din Haililslbaftit, LuKmate din pasrtlă
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Fragmente c;.•rami<:: e de la Tăcut.'! (Dealul Miclea) ( 1 , 2, 5, 7) şi Răş-

cani (Zarea Hăşc;]J1ilor) (3, 4, 6) : 1-7, cultUria Cucuteni, faza A.

-

Hă.'jcani

Fragments cernmiques de Tăcuta (Dealul Miclea) (1, 2, 5, 7) et de
(Zarea Răşcanilor) (3, 4, 6) : 1-7, la cultture Cucuteni, phase A.
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_L

_ __

1
1
l_

obiecte de la Tăcuta (Dealul Mi clea) 1 , 3, 6,
Hăşcanilor (2, 4, 5, 8) : 1-11, cultura Cucuteni ,

Frat<m cntc ccramice şi

1, D -1 1 ) �i

R{1�cani

(Zarea

faza A.

Fig. 9. - Fragments ceramiqucs ct objets de Tăcuta (Dealul M iclea) (1 , 3, 6,
7, 9-1 1 ) et ele Răşcani (Zarea Hăşcanilor) (2, 4, 5, 8) : 1 - 1 1 , la culture Cucuteni
A.
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bm.lil1-ceniUŞie şi deoorate cu dung1i în relief, fragmen\te de va
cenuşii din pas1it fimă şi zgmlill �uroasă de la inceputuJ epodi migm
ţ i ilor (C1Ultnlna Sîntbana de MUJreş-Oemeahov), preoum şi ce�amica din
secolele XVII--XVIII.
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F i e: . 1 0 . - Fragmente
H ebricea ( . ,La Si l işte")

ceramicc de la Bereas.a (La Si lişte) (1-10, 1 2-15) � i
(11, 1 6- 1 8} : 1 , 1 3, 1 4, secolele XI-X I I . 2, 3, 5, 7 , 1 0 ,
1 5, secolele XV-XVI ; 4, 6, 8, 9, 1 2, secolele XVI-X\" l l , 1 1 , 1 6- 1 8, secole l e
XVII-XVIII.

Fi g.

10.

Hcbricea

de Bereasa (La Si l işte ) (1-10, 1 2- 1 5) ct de
(11, 1 6-18) : 1 , 1 3, 1 4, XJe-XIIe siccles ; 2, 3, 5 , 7 , 1 0,
1 5, XVJe-XVIIe siecles : 1 1 , 1 6-18, XVI Ie-XVI l Je si ecles.

-

Fragments

("La

ceramiques

Cîrleşti)

b) Dealu Vîntului. Pe suprafaţa în uşoară pantă a Dealu�ui Vîn
1 , 5 km sud...,e'Slt de Şurăneşti, în unghi•llll fonnat de pîrilllll ·Fun
dă·tura ou o r.avilnă ILLSICată, s-ta desCQperit o aşeZ'are CiJpa!"ţi:nînd neoliti
�·ului dezvolltat (faza OUicuteni A). De a ici s-au cules numeroase f rag t UI! u i , la
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mente de vase pictate tiricrom, ou bandă lată şi îngustă, sasu m.J.m<ai ou
tl'ăsăltn..ur i de mil.oare 'blrrun -roşoată pe fond aLb. Din aoolaşi loc provin
două filguTi.ne anrllropomonfe srt:ilizarbe (filg. 6/6), Ull1 vîri ele săgeată de
cremene (filg. 4 / 3) şi buicăţi de plăci de o\.III)1lor.
c) "La Mo11ument". La 30 km depăl11la!re de sat, pe aşe�tura Dea
luJu·i Mare, in juml punctn.J11ui denJ\.l!mit "La Monument" (după punctul
geoderzic fix.a.t aoolo), s�altl descoperiJt 1!1l1.11meroase fr'agmente oeramice.
Dintre acestea run!Ul singur provine dintr-o ma.ngine de vas cu decor de
i mpresiuni adîncite, oare :apa.rţilll e cultrurili de tip Horodiştea-Folteşti. Al
te cîteva f.ra.gmerute provin ditn vase lucmte ou mm şi aparţiln cultuvii
Noua. de la sfî,rşitul epocii b �1ui (fig. 1 3 / 1 , 2, 4, 5, 6).
Un a!lt gnup de fragmente cernmi.oe, IIlllLlt mai n:umeroase, eal"ac
teri!Stice La.Jtene�'U!lui II de tip CMMim-Dd1m;ari şi Stînloeşti (SieCOWI.e
IV-III i .e.n.) pmV!in diln vase în fomnă de sac au moa.Jrgiinile d.irepte sau
lăţi•te şi trase irn �mă, deoorete ou briîruri îrn .reil.liielf , simple sau allveo
Late (fig. 1 :J / 1 0 , 1 2- 1 3) şi cu proeminenJţe plrate salU di111 s,trăchini cu
ITiargini le drepte ari a;reuite Sipl"le iln:terim·. Tot aici s-alU desCQPeri•t şi
f r.agm en,te de amfo11e I'oma.rn�e. cîrteva. fuooi10l•e intregi şi fnagmentare
de fol'lnă 1Jronmnilcă, o uneallltlă de fier tăÎiată în forma Ull1'Î1U wrf de
su li·tă şi trei monede de al"gint.

Crucea lui Ilie.

Pe creaSita şi pe pa.nlta. es·tieă a Dealuwi Mare,
deniUIITi it Cnucea lui mie, situa la 2 km srud de "La Monu 
meiTlt" şi rLa. 3 km nord de Şrurălnleştt i , s-<aJU cuLes .l11\.ll!Ueroase pt� li
Ece aparţinînd pajleoliticrulrui superior. Diinrt::.re ac.estea. se rema.rcă cirte
va gratoare pe capăt de lamă masitvă (fig. 4/5, 1 5), noolee prismatÎICe
masive cu sru.pmfaţa de pet'OUţie plată şi au urme de dffiptindere la
me,lare, mna;cteriSJtioe aurignacianrulllli mij locilll (fig. 4 / 1 0), Lame sim
ple sau tl1ll1Ilehiarte oblic cu retuşe de uzură sau cu etruCOŞ€ {fig. 4/1, 4,
G, 1 1 ), toate din �tlex c0111ot
1;1)a:
cenuşiu de bună caJitat,e, cana:oteristic
zonei toltriene a. PI1U1rul.iui m ij.l•ociu. Aioellei.a�şi gnupe îi a;parţ.Îine şi o
aşch i'e lame[� masi1vă, cu bullib pmemi1nerut, tăiată oblic în pai"'tea de
l a bază (fig. 4/2).
d)

in pun.e:rt:rul

D�n<tr�o fază ma.i l'OOentă Slimlt l11UJmle!l"ICifis,e poocl!uLse r:epreZ€1!1Itla.1e'
prin micmlame cu d:espri111!deni. tLIIli,faciaiLe, precum şi lame cu o latură
retuşată abrupt, elem.anlbe oaflac!tetristice g:rl:wettiJa:nuiLui fiJruall , precum
şi un numă1r mare de aşchii şi deşeuri de prellllonare in artJeliere. Alte
elemente liti.ce aparţim neoliiti'Cu1:u i.

4. R A Ş C A N

I

�corn.

Dăneşrt.i, }ud. V1asLui)

a). "La Răvnic". Pe SIUJprafaţa diinltme pîri:Ull. Be reasa şi o
văirugă
deschisă, 700 m s.UJd-est de Răşoani, La locull. deillUIiIll t in vechime "La
fiăvni-c", s-�au descoperilt nrumeroase fragune.nte de VlaJSe, dintre
oare
unele par să apall'ţină IlJOOlitiiOOJIJui· dezvoiltart: (fază nepreci'Zaltă a oulw
rii Cucute.n i), a1tele pe�riooidei prefeudalle (aspeotwl. Hlincea tirziru), pre
cum şi perioadei fet11dal1e (iSIOOo lelle XV-XVI).
b) Zarea Răşcanilor. Pe fîşia îngrustă de podiş situată la. circa 2 km
nond--est de Slalt, denumită de Zarea RăşoanHor, s-a descoper�t o aşeza-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ARHEOLOGICE DE SUPRAFATA

CERCETARI

257

F'ig. 1 1 . - Ceramică de l a Dăneşti (Vatra Satului) (1), La Cimitir (4-6, 8) �i
Răşcan.i (Zarea Răşcanilor). (2, 3, 7 , 9) : 1, cultura Criş ; 2-9, cultw-a Cucuteni,
faza A.
Fig. 1 1 .
Fragments ceramiques de Dăneşti (sur l'emp.lacement du village) (1),
La Cimitir (4-6, 8) et de Răşcani (Zarea Răşoanilor) (2, 3 , 7, 9) : 1, la culture
Criş ; 2-9, la clllllture Cucuteni, phase A .
-

Cda.

5515 coala

17
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Obiecte şi cera,mică de la Ră.şcani (Zarea Răşcanilor) (1- 1 0 , 1 2),
Fig. 12.
Dăneşti (Vaira Satului) (11) : 1-10, 12, cultura Cucuieni faza A ; 1 1 , cultura
Noua.
-

(1-1 0,
Outils en pierre et ceramiqucs de Răşoarui (Zarea Răşcanilor)
Fig. 12.
12) et de Dăncşti (sur l'emplacement du village ( 1 1 ) ; 1-10, 1 2, la culture Cucu
tem, phase · A ; 1 1 , la ouilltl.tre Noua.
-
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13. - Frlagmente cemmice de la Emil Racoviţă ("La Monument") (1, 2,
·.1 -6" 1 0-13) şi DăneŞti (Vatra Satului) (3, 7, 8), La Tufari (9) : 1-8, cultura

Fig.

Noua,

9-13,

Latime

II.

Fig. 13 .
Fragmcnts ce r a rni ques d'Emil Racoviţă ("La Monument") (1 , 2, 4-6,
1 0-13) et ele Dăneşti (sur J'emplacement du Vlillage) (3, 7, 8), Lla Tufari (9) :
1-8, la culture Noua ; 9-13, La Time II.
-
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deosebit de bogată în vestigii arheo Logioe . Astfel, diJnrtr-o săpătură
i ntîmplătoa/re efeotnllalbă în an.ud. 1 933, ca şi prin repetate cercetări de
.:; u :prafa ţă, S-l(llll descoperi.Jt oîrteva lame şi aşchii de silex CJU pa·tina SILa
bă, în asociere cu Illtllll1erOOSI fragmenrte oeramiJce apa��nd neoliti 
cuJui dezvol:talt (fazJa. Ououlteni A). 1n chip detoselbilt se rema·f!C'ă vase în
tregi şi fragmentare lruic r.ate din pastă fină roşoartă, cu piotură tricro
mă î n mani.Jera benzii ia1guste deLimitate pr.iJn trăsătiUJri de clllLoare î n
chisă, ne:l.ilpsilll d n ici e1etrnenltieWe de tip Ari�, ca şi cele cu pictură bi
cTom ă saru ou decoru ri p]Jastilce (fi.Jg. 8/3, 4, 6 ; 9/2, 4, 8 ; 1 1 / 2, 3, 6, 9 ;
1 2/9). Tot aici s-;a găsiit şi o ronldea din lruit aJrS (fig. 9/5).
M llilfte dintre fmgmen1bel1e cenamilce desooperirte pmvin diJn vase Lu
crate dintr-�o pas<tă gi100ieră bruină....ceniUŞie SalU nilsipoasă ou baJI1boltiJna,
cu proeminenţe semisferice, orti. pi1otate ou motiJVe monoc-rome brune
roşcate sau violacee, evJde111ţii:nd o tradLţie mai v:eche, [preauouten.iană,
Din ace�l:a:şi oorutexrt ftac pante un rest dintr-10 meslll!ţă de ouilrt pictattă ,
figu rirne an:tmpomonfe p �ctate sau ou deoor inci� (fig. 7 j7 ; 1 2/ 2-5,
1 2), dintre care unele ou pidoanele desfăourt:e şi ou atribute masoullin e
(fig. 6 / 2, 3, 5), topoore pLate din mamă găLbuie (fig. 4/ 12, 1 3) oou din
silex cu citoplirtruri ma�gil!llaLe (fi.Jg. 1 2/ 1 0), buJcă.ţi mari de pilăici penfto
mte de cuptor şi nill1Iner101ase lame de siLex (fig. 1 2 / 1 , 6, 7) sau menilit,
eu retruşe cara:cterisltice perioadei., per:outoore de sitLex, dinltlre oare unul
cu urme de desprim:deri lamel,are late (fig. 1 2/8), precum şi vîrfuri tri
unghiulru-e de săgeţi de si.Jlex.

re

5. R E B R 1

C

EA

(j:ud.

Vl351ui)

a) "La Cîrleşti". Pe pLatoul si:toot deasui)["a Cîrleşti!or într-o po
;:iţie în19.ltă, pe Looul delllrum irt "La Cî:rleşti ", s-a descope1rit o s illişt.e , din
oup1·insul cărei.a S-{}JU CJUles atîrt fragmente cernmioe 111€0Htilce şi de la
inceputuJ epoci i m ig naţ ihlo r (seoo1Uil al IV-Jea e.n.), cit şi resturi de va
se d in paLStă roşie deconarte La extterior ou hlll!mă aLbă SlaJU brună, sau
cu s.ma:lţ galbern şi verde, s ....au găsit şi resturi de cahle n:esmăibţui:te cu
de co r vegetla!l şi floral ( fig . 1 0/ 1 1 , 1 6-1 7) s.aJU î n solzi (fig. 1 0 / 1 8).
6.

D

RAXEN1

(corn.

Rebricea, jud. Vaswi)

a) "La Ulcioare". Pe dllUlll,lUJl de lîngă .liziem vesltilcă a pădl1l1i i de
pe cllllme\9. DeaJLului UlJCioare, la est de sat, s-au desoope'l"'it aşchii şi
frag mernt e laaneLane de shlex, dintre rore ;Ui11Je le cu urme de caJcinare,
un fragmellllt dirrl--u
ltr n topor pla!t de mamă gălbuie, pr1ecum şi ruume
roase fra:gme111te de vase, mici şi mi:jiliocii, Lu-cnate din pastă grosieră
C'el1Juşie-111egri:cioasă., putem ic oorodartle, datînd dm perioada de trecere
de la s Hnş itul I1J€d1ilticu1ui JJa ÎlniOeputul epocili b romruLui (fatza Homod:i.ş

tea-Fo1teşti).

b) Rîpile Goliei. Pe 9Ujp00Jfaţ.a î.ngustlă

\9. podişuiliui den;unwt "Za
sirtnMt la marginea esJtică a păJdulrii BolllŞOrilor, s....aJU descoperit
fragmerute ceMmilce ool"IOICIIate dim. pastă g.rosi.eră �ie, dintr-() fază
nepred:zlart:.ă a noolliltiJauiliuli rtilmplmiJu, pooauan şi aiLtele mai IliUIIIle.roase ,

nea " ,
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F, g. 14. - Obiecte din bronz (2) şi f�er
(1, 3-7) de la Dăneşti : 1-2, Vatra
Satul u i , 3, 5, "La Mer:i", 4, 6, PodişuJ din m�ginea sud�'Vestică a satului, 7,
Dealul Şurăneştilor : 1-3, 5, Latene II ; 4, 6, secolul al XVII-lea ; 7, secolul
al IV-lea.
Fig. 14. - Objets en fer (1, 3-7) et en bronze (2), de Dăneşti (sur l'emplacc
m.cnt dlu village) (1 , 2), La Meri (3, 5), la plateau a la limite sud-ouest du vHlage
(4, 6), Dealul Şurăneştilor (7) : 1-3, 5, La TEme Il ; 4, 6, XVIIe siecle ; 7, IVe
!Siecle.

din per>ioara de

teşti).

7 . T A CU T

trecere

A

de la ne olitic la brornrz (fa.Zia Horodiştea-Fol

(jud. VasiLui)

<a) Dealul Miclea. In ouprinSILlil. UJruei cetăţrui, pe o SIUjpraf�ţă de 3
ha, de pe Dea1ull Mia1ea, la 1 /2 km vest de sat, s-1a ou1es Ulll foort€ bo 
gat materi<al ceramic datînd din neolitil(nlll dezvo1tat (f<:LZa Ououlteni A).
Resturile de VJaS>e descoperirt:.e aici sî<rut pictarte triiCrom în maniera
benzii înguste, ex is tî n d ill1că şi exerJ11Plane bi,crome sau ne;pictate, de
oo ra t e doar cu dutnJgi adîncilte vent;iloOO. spre partea dinsp1-e bază. Se re
marcă în s pe dal neSitrulr i de bol,l..llri , CllliPe , vase SIUJportt şi mîn.ere de ca
pace (fig. 7/6, 1 0 ; 8 / 1 , 2, 5, 7 ; 9 / 1 , 3, 6, 7, 9-1 1), precum şi picioare
de vase antropamcmfe de mărirrn i varialte (fi.g. 7 /5). In mod
deosebit
asemenea,
atrage art:enţ1a un fragment de vas mare anrt.I'Oparnonf. De
deosebit de i111teres�anrtă es1te o ma·rgine de vas sub oare, sub forma unei
,

,
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Fnagmente ceramioe de la Dăneşli : 1-·r , 10, 1azu Buragăi, 8, 9, Vatra
1 1 , 12, 1 4 , 1 5, 1 7, Zlătăr,eşti I, 1 3, 1 8, Şipotu lui Mantu, 16, "La Meri" :
1-7, 10, secolele X-X I I I, 8-9, secolele XVII-XVIII, 1 1 , secolul al I I I-le.:�,,
1 2-15, 1 7, 18, secolele IV-V, 16 Lat€me I l .

Fig.

15.

-

Satului,

.

F i g.

15.

-

(larzu BuragăJ) (1-7 , 1 0), S W"
( 1 1 , 1 2 , 1 4, 1 5, 1 7), Şipotu l u i Manu
( 1 6) : 1 -7 , 1 0, Xe-XIIIc sieclcs, 12-15, 1 7 , 1 8 IVe-Ve
siecles ; 1 6, La T€me II.

Fragm�nts

ceramiques

de

Dăneşti

1 emplacement du village (8, 9), Zlă:tă[·eşti I

(13, 1 8), .,La M eri

"
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pmembenţe pLate SÎ!llt I"epneren1la1le două segmente în formă de picior,
t wLate pr1ntr-run gol Îll1. fO'r!mă de ovă, ambetLe prevărute ou cite o pe r
.fonaţie 1�011:n.lJndă şi pictate (fi:g. 7 / 1 0) . Un deosebit i.Jruteres îl prezăll11lă şi
mt.:f.a.rea pe vaJSe, î n Loc de p roem iiilJenţe a Ull1JO r 001pette de animale, î n
speţă bovidee (fig. 6/ 1 ; 7 / 9) sau cervi.ldee (?), prevăzn.utle ou coarne şi
a vî nd boburhl.e pedomrtJe în sens orizontal, dialltre oare se remarcă Ulll Ul
eXC' epţ i onal ca redare, avînd însă ooaametLe llll!pte (fig. 6 / 7). Un corn gă
sit i zo : a t este de o mărime nedbişn(Uiftă (fig. 7 / 1 1) . Tooite aJCeste pm
t om e s î n t p:rcta,te, ca şi numetriOOJSI€\le cozi de lill1Jgrull"ă găsilte î111 ace!Laşi
context (fig. 7 / 1 , 2, 8).
D inrtl'e figurim:!•le anrtnoporn1101l1fe .artmage crtenţia unra rept�•ell1rt1nd o
femei.e in p oz i•ţ ie şez.îrndă ; aooasrta. arre coaputl v'OIJ)SiJt ou o auiLoare a.il.bă
şi în C'ea ma i mat'e parr1:e este a.f,ecltJaft de aifldere (fig. 6/ 4). Un al do 1lea
exemplar, de m ic i dimensiiuini, oare reprezintă paa-t ea &U:perio.ară a.pla
ti,� at{l a cc,rpulrui uman, eSte prevăzJut ou un deror imd!Zialt (fig. 7 /4).
Tot î n a ceMtă gl1Ujpă se illJCI.IJUrde şi un picior de figurină ou deooo:- pic
tat (fig. 7 / 3). De asemenea , se remarc ă şi o srt:rnchilnă Îll1. minLatruTă, lu
rTat ă d i1n pasltă cenruşi,e şi ou
l·usltru plllternric pe farţa imtterioorră.
I:wentanul d esooperit în această aşezare se completează ou c ite va
toporaşe plate şi o dăillti1ţă (fi1g. 4 / 7-9, 1 4), .lrucrate d in rocă mamoasă.
In a ce l•a ş i irnventar putem ino1ude şi UJn topor-ciocan di111 mamă sHi
ci o.a�ă cu un începurt de pemomre pe tma din feţeLe tlriiuinghiruLalre şi
cu urme de zgÎ'I:iere i'nteruţion.altă ; piesa pare să aparţină perioadei de
ionreput a neolirt i rul!Ui.
ln ma rginea vesrtilcă a acestei aşezăa'i, la o aJfărtlură adînci efectJU.
ată în anul 1 94 9 , a fost dat lJa i'Vleallă Ull1 oamn de brone, din mai mul
te foi, prim,se în nilburi şi bătute ou ciooan!lhl (fig. 16). Tot de acolo pro
vi:ne şi um vîd de SJurliţă.
*

D:•n

pPeze.n·barea

umna

cet·cetăn:i,l•oa-

aşezărtiJ1or

şi

a

materilalurlui arhoo�ogic descO!Perit

se despriru:l unmăJboarele constatări
pt·i vind aşeză<rile din comunele Rebrd.oea şi Tăoultia.
Paleoliticul. Ce.lie mai Vlechri i.Jrudicii tfu vieţuia"e omenreasoă din a
cea<;tă pa r te a Podirşuillui Cenrtnal Moildovel!lleSC apa·rţin pail.eoll irtriouJui sru
pedor în faz,ele aurilglruacilianului mi1j:lociiU (Emil Racov1ţă - CI'iUCe'a lui
I.U.e) şi a gt,avetti.amlllJJu i filruall mircroditic (Dăll1eiŞiti - "Intre Deafuri").
în

de sru:pralfaţă,

Puţinele puncte ou nesrum de oo1tură materilal.ă paLeoliltiJOă din preaj
ma comllln ei Dărueşti nepoo2linrtă aiŞieZătrii de îrnă:Lţime, silt!U.ate pe platfor
ma podişllllui şi sub rama aoestruăla, în ap rop ierea unor j,zvoare care mai
dăinui.e şi amăzi Sllib Uli1 .aspe�at ou rotrul aJI11emic .

Neoliticul timpuriu. Pe teritorirllll comunei Dăneşti (Vatna saltului
La Islaz) şi La Rebr�oe.a (Rîpitle Gol iei ) . Aceste aşeză ri sint sitlllate în
pozi ţ ii j caSie şi pl�ezi.nttă analog ii ou oelel�a�l!te aşezări din arriia de răs
pîn dir e a aceSitei OUJlturri.';.

Culrtura cerami!Cii linilaf'e este do0llll11€'Jlltată în spaţiiU!l aCffiteiÎ c o
m u n e în aşezanea de la IsiiJaz, umde I'lesllruriJle oor<II!Thi'Ce sînt în aeociere
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cele ale oulturii Oriş ; totuşi, Cl.lilJtJu,rn oe rnm icii li'I1Ji.are, după oum
s-a sbabi·Lit prin UJlele să{părtmi ou camcter stratigraf:ic, este de daltă
mai rerentă7•
Neoliticul dezvoltat este dooume!llltiaJt în 9 puncte de pe tePittoriul
comunelor Dă!neş;bi� Rebricea, Tăouta şi satelor Bereasa, Em.id Raco•v i
ţă, Ră·�ani. OuJ/truJra Oumllteni (fuza Oooutetrui A) este fOoCllrt.e bine re
prerz.enrt;ată prin cele nouă puncte din looalirtăţille Dăneşbi (Va<tna Satu
lUi, Şipotu lu� Mai11tU , da Cimi.rtir), Be�reaB�a ("Cmou ŞipotulLui"), Emil
Raooviţă (Deailiu Vdnrtrul1ud1) , Răşoaalli ("La RîVlniic" şi Zarea RăşoanLlor),
Hebrilcea ("Da CiiiLeşti") şi Tăourba (DeaJIUI.l Milclea). Prin deoornul cel
mai adesea pictat tricrom, în .11lkl1Il:r
ie a beruzid .La!te ori îngruste, al.Jteori
inci·Zia<t, prin moriologia vaselor, ca şi plin dilferitele �prezentări an
tropomorfe, desooperirhle de aici prezilnrtlă des1n..IWă sigumnţă în ceea ce
priv�te clataJrea pe baze tipologice, ca şi în prl.vinţJa legătu ri lor directe
c·u celellailite aşezăfli din reSitrull Moilidovei , fie din regilllnille de podiş, fie
de siepă. LegăMlm aceaslta este dooumentta•tă prin n1Ulll1ărud. mare de aş e
zări fd.xate pe spaţii res.iJrînse în jiUlrull. UIJlOr reliefuri depresionane sau
de hîrtoape Largi, în oare ou UJŞUIIiiil!ţă s-alU putut constnui ila7JU·ri în lun
gul pîraieJ.oc. Bogăţia de ma•terilale arheoJQgice, răspînJdliJte pe SIUpmfe
tele Ull1o r loouinţe mari, u.neooi. ou podilna aa-să, sîrt mă1"'1rulriile Ull1e i v1eţi
fixate prin agriloullrtrulră şi cr�terea virtlell.oc de miUIIlcă satu de pl'Oduse
de hmnă, înrtr-u.n mediru geografic aVÎ!nJd adesea legălburii. stxlînse
ou
sih706te:pa.
Cultura Horodiştea-Folteşti elin perioada de trecere de lJa sfî'fŞitul
nedlitioulrui la înJOejplltruJ epociri bOOIWI.lllJui este r.eprezenltată priln
trei
descopeirilri : Erni!l. RJaoovi•ţlă ("La Monumenrt") şi Draxend ("La Ulcioa
re " şi RiiPile Goliei). Maiterimud arheodogiic , nru prea abtllrldent, desco
perit în ooeste aşezăm, sditualtJe pe s�eţele saru SIUib rnma. podilşuri.Lo.r
inalte, cu UIIl lliUIIl1ăr restrîns de săllaşe , reduse ca dilmensiiUIIli şi
C'are
documentează o existenţă precară a Ull1 or arescători. de vite, a foot da
tat pe baza aniClilogihlor stablill ilte în UII1Illa săipălbur1lor diJn alte regi1uni
atle Mcddovei8•
cu

Epoca bronzului diln prilmele sale fa?Je (rtilffii'
iPU iu şi mijlociu) nru
este dooumentaită pe teri1orilllil acesil:ei oomiUJile. Epoca aceasta este ou
nOOOUJtă aicli lll\.liiTlla i 5'\.lJb aspeotrul ooll:tJU.riâ Noua, oare a:re legă.1rulri diJrec
te ou restul terHX>riulrui oanpaibo-dJUIIlărean şi ou spaţiul răsăritea.n. Oele
�atse pwncte de d€S<Xl\I)ei'ire care sltabidesc prezenţa aic i a acestei cul
turi sil1it g.J:1U1Pa'te în j•UJmlll. looadi:tăţHor Dăin�ti (Va1Jna SatWui, "La Is
JLaz", ZLăltăreşti I, Zdătă� II) şi EmiiJl. Racoviţă (" Vl<lltira Satulliui şi
"La Monument"), toate fiind s ituate pe lOOUT·i joase, în preajma ape
l or şi a terenruriilior neoeoo.re ag.rici\J.JlJburii şi cr�lteriti viteilor, evidenţiind
de c i o popuilaţie Sltalbi·lă.
Prima epocă a fierului (Ha:llstatt-ul) este I'e!Prezentată pe terilto
rilul cercetat prin şase pull1ICite din j:urul il.ocallităţilor Dăneştn, (Vatm Sa
tu.1u i , "La ISII.az", Zlăltă�tă I, Podi.şud din marginea vestică a satuLui),
Ber.easa (La SiHşte) şi EJmill Raoovi.ţă (Vatra &lrtruJI.ui�. Aiproape toate
aceste aşezări aparţiruoo Raall.statt� timpurilu, prin poziţia crono
l og ică şi locali'2la'rea pe aoelleru:,; i relliefillll" i , mălrtlurie dec!i a acelo•raş.i
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oeupaţii de bază, scot în ev1cienfţă o oonti1!11Uiltate de lJoouire . Acest fe 
nomen este dooumenltat, de ailltlfed., şi prin prezen ţa urJlJellor mari cane
late orironrtlal, oa şi a pmoticii iloci.nJeră;rlii.

A doua epocă a fierului (Latime-ului Il), oo refilpunde cUilwrii get
daoilce, este repnezeJlltaJtă prin cirnd puncte în jrtlli'IUil a două localităţi :
Dăneşti (Vatra SatUILui, La 11ufaJii , "La M e:ri ", La Cimirtir) şi Emi� Ra
coviţă ("La MOilJUIIlen.
l :t"). 1n crupriniSIUll aoestor aşezări neîn!tărite, aflate
îndeobşte în poztţii j oase , pe lîngă reStrulrHe de cenamică dad că , s-au
descoperit şi fragmenlte de amfore şi vase grec eşt i (EmiJ Racorviţă "La Monuunenrt ").
Latime-uZ III (seco1Uil I î.e.n. - secolul I e.n.) este relatirv s!lab re
pre:oentat prin cele trei aşeză:ri desoopenirte în pre.ajma comUJnei Dă
neşti (Vatra Satului. Şipo1m lui Manrtru, La Cimitir), probabil datorită
faptuLui că ter.iltorrul nu a fost oercetlait mai în amănlunt. Aceast ă im 
prej urare face ca aspectUJl OUJlitn.lJriJ. looale, pentru acea vreme să nu fie
indeaj1UiiJ.:S de C'Ulnosout, el oond'undindu-se ou acela a1 Ollllrtrud i din pe
r�oada următoare.

Perioada corespunzătoare provinciei Dacia (secole/le H-III e.n.).
1n această pe.rioadă se inoarlrează un nJlllă
lll r de opt �ză1ri de la Dă
neşti (La 'I1uflari� ,.La Meri", Ştpotu liUi Manr1ru, Iazu Buragă�, CAP " 1
Ma i" , Zlărtăreşti I ) şi Beretasa (La Srlil.işte şi lia Şiirpolt). Tolbuşi,
de�i
nuunărul aşemrt1or descqper�te este ceva mai mare, aspecbllll cutruna�
al acestei perioa de i:ncă nu poate fi biillle preci:zJalt datorită interfe�ren
ţei produse de oonvieţuirea în această vreme ou gJrupu.rille
sarmate.
f,oorte iunportJantă însă este oonltial'll ÎJ1lai1lela de vieţuire in aceleaşi locuri
intre Latene-rul III ş!i această perioadă, oom e cazul ou aşezarea d i n
puna1lll'l
ŞipOibu lllll Mallltu, UJI'llde e!lementele arheolOgice dacice din
secolele I î . e . n . - I e.n. se succed fă.ră întrerupere pîrn.ă in secoLUl! al
III-Uea e .n.
Perioada de trecere la feudalism (seoolele IV-X). La
inceputllll
acestei perl!oade se rema!Xă a�rille aparţiilllÎnd oUJlturi.i Slntana
de
Mu11eş - Cemeahov, caore poate fi oonsi.delrartlă oa o crea·ţie a populaţiei
locale, la care aJU COI!lltiribuilt şi uneJle gliUipuri germanice şi sarmalti·ce,
inf.LuenţJate, la rindull lor, de om1:Julna. romană. Perioada de fomnare a
acestei oulturi este dooumentaJttă prin de&'QpeririJe din loaalliltăţHe Dă
neşti (La Tiufad, Şipotu Lui Marutu, 2J1ătăreşti I, Zilărt:ăreşti II) şi Be
reasa (La Si'lişte), unde resturile arheologice prezinltă caracleru[ ll!nei
conti.ruu.ităţi ÎII11tre pexioadla oor:espunZJăto.are provinciei Dacia şi perioa
da de depLină manifestare a cult uri i Sintana de Mrureş - Cemealwv
(prima j'uunătate a secoLU!Lui aii IV-dea e.n. ) , care este docume n ta tă La
Dăneşti (La T1uf�ri, Şipotu Lui Manw, Zil.ăttăJre şti I, ZJ.ătăreşti II, Dealu l
Şurăneştilor, PodişuJ din mwginea vesttică a satuiliui),
Emi� Racovi ţă
(Vatra Satului) şi Be:reasa (La Sil işte) . AşezăriJ.e aparţinînd
culturii
Sintarua de Mureş - Cerneahov menţin tradi1ţia unei stabiiliri pe tere
nuri joase, prop1oe agr:icuJtllllri i şi oreşrtecii vitelor, i:ar IIlla.lterial,eLe ar
heologi ce descoperite, in special cerami.JOa li\JJCTată l:a roart:Jă din pastă
nisipoasă, fac legă1lură directă ou tehntca de 1UJCru ounOSC!l.l tă în seco
lele I I-III e .n . ia1 MolidoVla(, constituind dovada unei ne1ndoielndce
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acest teritoritu.

Cultura materială din secolele VI-X. Ceocert:.ăr:iile de Slllprafaţă,

este docrume.nltată, doar intr-Qlll sÎlngllLr pulndt la Bereasa (La Sillişte) şi
ou oarecare pn(jbabirlitate şi in mal'ginm sudică a Dăneş'ti1or (La Is
Laz).
Cultura materială din secolele V-VI e.n. pe teriitmilllll
cercetat
efectuate alU stabiHt şase ptlrrliOte ou fle51luri de loCtU i re aultoht()lnă în,.
preajma lorolităţiilc.r Dăneş:ti (La Tlufari·, Iaru�l Buratgăi, La Is!laz, Zlă<tă
reşti I), Răşoani ("La Ră.vnic") şi Bereasa ("La Şipot"). Restn.Lrile de lo
c>u!re din a•ceastă i111 de:ungată peri10:adă apa.rţine seco-lelor VIII, VIII
IX şi IX-X, col,e�plllnzăltoolfle culrturi1lor Prol\iodri:du şi Dridu. Pnezdntă
mare impm11:antă faptruJl că in oullitnma Prnrt:odridu (s.ooo11ele VIII-IX)
s-au descape1rit fragmente cernmi1ce lut.mte 1a I"oalbă. şi CIU decor de
dun:gi .adîndlte î•nvă1uri•t, oonsltiltuliltld în eea mai mrure paa"�te produse la
oale. Penltnu cultuna Dddu (seiCOilJU[ a•l X-ilea), oonsi,dera'tă pe
bună
dreptate oulitn.IJI'Ia străromânească, aa şi pentnu faza imediat urmăltoare,
pînă în �eo-lul al XII-·l•ea Sle impun aten1iei de&ClOIJ)eri•rme din <llşezări
l e din secolele X-XI de la Bel'le-asa (La Şipolt) şi din secolele X-XII
de 1a Dăneşti (Ia:zru Bul'lag.ăi şi Şipotu lu·i Manrt:Ju).
Perutnu seoole1e XII-XIII, CIUJlitJum looai1ă eSite dooumenltaltă, doar
prin două descoperiri de l·a Beooasa (La Sillişte) şi Dăneş'ti (Ia:zru Bura
găi), unde se surprilnde o continuiltalte de lOCill i re diestllltl de evident{t,
menţinută apoi în toată pedoada fetU.dallitsmu!lui dezvo1ltat şi tîrziu.
.

NOTE
1

N. Zaharia,

M.

Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări
Bucureşti, 1970.

iot·a. De la paleoliti c pînă in secolul al XVIII-lea,
".eului

2 Vezi N . Zaharia,

de

Antichităţi

Recunoaşteri arheologice executate

de

din

Ma.

colectivul

Mu

VI,
1955, 1-2, p. 295, XI'V, 2, unde punctul figurează oa aparţinînd satului Răşcani.
J G.B.
Fedorov, Naselenie Pruto-Dnestrovscogo Mezdurecija v I tysja
i:eletii n.e., MIA, 89, p. 3 1 3, fig. 6/'10-1·1.
4 O. Iliescu, Descoperiri monetare, SCIV, II, 1958, p. 457.
s M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dă
ueşti, Materiale, VIII, 1962, p. 47 şi unn .
6 1. Nestor şi colab., Şantierul Valea Jijiei, SCIV II, 1952, 1, p. 51 şi urm.
7 I bidem, M. Petrescu-Dîmboviţa, Sondrjul stratigrafic de la Perieni, Ma·
teriale, III, 1957, p. 77.
B M. Petrescu-Dimboviţa, 1. Casan şi C. Mateescu, Săpă turile arheologiu
de la Folteşti (r. Tg. Bujo,-, reg. Galaţi), SCIV, Il, 1 95<1 , 1. p. 249 şi urm. ; H. Du
mitrescu, La station prehistorique de Horodiştea sur le f>ruth, Dacia, IX-X ,
1941-1944, p. 127 şi urm.
din

laşi

in anul

1935, în cuprinsul

Moldovei,
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RECHERCHES ARCHOOLQGIQUE DE SURFA(CE AU.X:
ENVIRONS DES OOMMUNES DE D.ANEŞT:I, REB'RJ:CEA
ET TACUTA (DEP. DE VASLUI)
i i c·,

S LI n1

C

Les autres presentent dans ce travail les resultates des
recherches effectuees dans une micro-unite geographique, qni
fait partie du plateau central de la Moldavie et est situee dans
une petit depression locale entre les collines difficilement ac
cesibles.
Les decouvertes archeologiques faites dans les environs de
cettes communes mettent en evidence une vie a peu pres in
interrompue a partir clu paleolithique superieur jusqu'a la P·�
riode feodale ta1rdive.
Paleolirthiqu.Je. Des restes d'habitation de l'aurignacien ont
ete constates clans la commune Emil Racoviţă (Crucea lui Ilie :
fig. 4 / 1 , 2, 4-6, 1 0, 1 1 , 1 5) tandis que des traces du gravettien
ont ete decouvertes a Dăneşti { Intre Dealuri"). Les deu.::
"
etablissements occupent des endrOiiJts
eleves.
La culture Criş est representee a Dăneşti
Noolilthique.
(sur l'emplacement du village : fig. 1 / 1 -3 ; 1 1 / 1 ; " La Islaz"
et a Rebricea ( Rîpile Goliei). De la ceramique lineaire a ete
decouverte a Dăneşti ("La Islaz").
L'aspect de la culture Cucuteni, phase A a ete decouvert
a Dăneşti (sur l'emplacement du village ; Şipotu lui Mant":L ;
La Cimitir : fig. 1 1 ! 4-6, 8}, a Tăcuta: (Dealul Miclea : flg.
4!7, 9, 1 4 ; 6/, 4, 7 ; 7!1 -, 8-1 1 ; 8/1 , 2, 5, 7 ; 9/1 ,
9-1 1 ) a Emil Racoviţă (Dealul VîTlltului : fig. 413 ;
Răşcani (Zarea Hăşcanilor : frig. 4112, 1 3 ; 6/2, 3,
8 '3, 4 , 6 ; 912, 4, 5, 8 ; 1 1 /2, 3, 7, 9 ; 1 2[1-10, 1 2) a

'
( , ,Cracu Şipotului") et a Rebricea {" La Cîrleşti").
Periode de trasition du 111 eoil.ifuique a

l'âge

du;

3, 6, 7,
6/6}, a
5 ; 7, 7 ;

Bereasa
bronze.

Des decouvertes appartenant a la culture Horodiştea-Folteşti
ont ete faites a Dăneşti (Rîpile Gol iei) a Emil Racoviţă ( "Le
Monument et a Draxeni ("La Ulcioare" et Rîpile Goliei). V!s
etablissements ont un aspect de pauvrete et sont situes sur
les parties les plus elevees du plateau.
Age du bronze. La culture Noua est bien representee par les
decouvertes de Dăneşti (sur l'emplacement du village : fig.
1 /6-8 ; 1 211 1 ; 1 3/3, 7, 8 ; "Ltl Islaz", avec des elements plus
anciens, du type Costişa-Bielopotok ; Zlătăreşti 1 : fig. 3/8 ;
Zlătăreşti II) et d'Emil Racoviţă ( " Le Monument " ; fig. 131 1 ,
2 , 4-6).
Le premirer

âge du fer (Ha/Hstatt) est atteste par des eta
blissements stables de Dăneşti (sur l'empla!cement du village :
fig. 1 /4, 5, 1 0-12, 1 5 ; Zlătăreşti 1 ; le plateau de l'extremite
sud-auest du village), d'Emil-Racoviţă (sur l'emplacement du
village) et de Bereasa (La Silişte).
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Dan.s certains etablissements on a trouve un materiel ar
cheologique qui pourrdit appartenir au Hallstatt, mai qui pour
rait aussi, appartenir au La Time II du type Lunea Ciurci,
comme, par exemple, au point Dăneşti (sur l'emplacement du
village).
Le seconde âge du fer (La Tene II), determine par des
restes de vases geto-daciques, identijies dans des etQJblissc
ments a une position basse, est documente a Dăneşti (La Tu
fari : fig. 1 3/9 ; "La Meri" : fig. 213, 4, 6 ; 1 4 ; 3, 5, avec des
vases de traditions hallstattienne et d'importation grecque : fig.
1 51 1 6 ; La Cimitir, documente par un pendantif en bronze :
fig. 3 ; 1 ), et a Emil Racoviţă ("La Monu.'ll. ent " : fig. 1 311 0-13).
La Tene III (Jer siec[e av.n.e.
�er siedle de n.e.) est
atteste en trois points autour de Dăneşti (sur l' emplacement
du village : fig. 1 /1 6 ; Şipotu lui Mantu, La Cimitir).
La periode correspondent â la province de la Docie (Il'"
- et JJ!e siecles de n.e.) est, mieux attestee a Dăneşti (La
Tufari : fig. 2/1 ; Şipotu lui Mantu ; Iazul Buragăi ; fig. 319,
1 3, Zlătăreşti ! : fig. 1 5/� 1 ; "La Meri " : fig. 215 ; C.A.P.
"1 Mai" : fig. 311 7 ; et a Bereasca (La Silişte ; La Şipot).
La peri ode de tramsition â 1a fOOdail.ite (!Ve-ve siecles),
qui correspond a l'epoque de la formation du peuple roumain
et de ce langue est representee en premier lie.J.L par des ele
ments appartenant a la culture Sîntana de Mureş-Cernjachov,
attestee parr les decouvertes de Dăneşti (La Tufari ; Şipotu lui
Mantu : fig. 217, 1 8 ; 3/2, 3, 7, 1 4, 1 5 ; 1 5/13, 1 8) ; Zlătăreşti
1 ; Zlătăreşti II) et de Bereasa (La Silişte). La: continuite d' ha
bitat, attestes pour les !Ve-ve siecles de n.a., a ete identi
fies aux points : Dăneşti (Şipotu lui Mantu ; Zlătăreşti I : fig.
315, 6, 1 0, 1 1 ; 1 5/12, 1 4, 1 5, 1 7 ; Zlătăreşti II : Dealul Şură
neştilor ; le plateau de l'extremite sud-ouest du village ; a
Emil Şacoviţă (sur l'emplacement du village) et a Bereasa (La
Silişte). La culture materielle des VJe-xe siecles est attestc�e
par les decouvertes de Dăneşti (La Tufari, lazu Buragăi, Lu
Islaz, Zlătăreşti 1, avec des elements proto-Dridu), Răşcani
("La Răvnic") et Bereasa (La Şipot).
La oultW'e pcoto-roumaim.e dru type Dridu (Xe siecle) et
roumaine des XJe-xne siecles et attestee par les decouveJ·
tes ele Dăneşti ("La Meri", xe-XIJJe siecles ; Şipotu lui Mun
tu, xe-xJe siecles ; Jazu Buragăi, xe-XIJJe siecles : fig. 1 5/
1 -7, 1 0 ; " La Islaz", .xe-xne siecles), et de Bereasa (La Si
lişte, XJe-xne siecles ; La Şipot, xe-xJe, XIIJe siecles).
La feoda;l ilte developpee et tardive (XVe-XVIIJe siecles)
est attestee par les materiaux archeologiques decouverts a
Dăneşti (sur l'emplacement du vallage : fig. 1 /9, 1 3, 1 4, 1 7 ;
1 5,1 8, 9 ; Şipotu lui Mantu ; lazu Buragăi ; "La Islaz" ; Zlătă
reşti II ; fig. 3/4), a Emil Racoviţă (sur l'emplacement du vi!··
lage), a Răşcani (La Răvnic), a Rebricea {" La Cîrleşti") et ti
Bereasca (La Silişte : La Şipot).
-
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UNELE PROBLEME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
LA FILIALA VASLUI A ARHIVELOR STATULUI
MIHAIL IONESCU

Arhivele Statului. instituţie de cultură cu vechi tradiţii in ţara
temurnUil doouanenrbar pe care il
pune apo i la di.spoz·ilţia cercetălrii ştiinţifice, cOilltribuind as.tfel 'La opera
eul tural-educativă.
RoLul l or în eadrlllll instirtJUţiHor ooltura.1e din ţara niOiastră şi aportul
î n cercetarea ştiinţifică a fost soos în ev 1de n ţă in deouf'SIUil vremii, de
marii cărturari ·ai ·neamuJLui nostnu. Astfel , V. A!ecsi31Il1dri scria că "ar
hiva unfl1i stat este o avere publică ce mel'·Îită cea mai de aproape in
grij ire 'a cî nnui.rii. Ea este colecţia 1ru1Jumr acrtelolf publice, atît admi
n istrati ve cit şi j-udecătoreşti şi pu:W.ioe, oare sLujesc de temei Leghuirilor
şi istoria ţ ă ri i " \ iar Bogdan P. Haşdeu a răta că "un act, o:riiCare ar f i
cuprinsul s C!Ju vechimea 1ui , eil are o dublă vaJLoaPe : de a se 1·vi ca act
de p ropr i.et ate şi de a deveni fl1n act i/Sito.ric o·ri literar pentm posteri
n oast ră , pl'e.ila, păsltmearză şi poolu1cmează

tate"2.

lnfruntJînd g mutăţile irnceputrulliu i şi vi.cisi.tud iJnilor ,epocii, Arhivele
Statului s-au impus tDeptat ca o iru>Jti.tuţie de înaJ.t p restigiu , la a căre i
funcmmerut3ire au oontribui t unii dm oei mai de seamă oameni de ·cul
tu r ă din ţa ra noastră, printre oare : Gh. Asachl, !0111 Eliade Rădulescu,
Gr. A�ex.cmweoou, V. Ailiecs.al!1dri , Cezar BdU.ac, B. P. Haşdeu, Dimi·t rie
Ondul şi ailţii in cC!Jlitlaite de oondu:cători ai Arhivelor Startn.Il.Jui.
Arhivele StaJtulrui au roliU!l să indrume şi să corutml:eze modlul în
care se desfăşoară mll1Ilica de ochiiVă la organizaţiile socialli%e din cad ru l
j udeţ.uJuJ. , să preÎia de <la acestea ş i să păst reze în oandi:ţii corespiUilză
t oare arhivele mai vechi de 20 de ani şi să pună la dispoziţia cer·cet ă 
torilor dooumeniterle deţi.Jnlurtle în vederea vaJ.odficării Lor în soopuri ştiin
ţif ice . In acest sens, Decreltlllll 472/1 9 7 1 , priv:ind admi111isltmarea ForudtuJiui
Arhiv is tic Naţioruall, completat ou Decretrull. 206/1 974, prevede s.ar<Cini
sporite, atit tpelWu
l1.1
IUJil.iJtă.ţiilie .AI"hl'Veilor Sta1n.uliui, cit şi penrt;ru celektlte
organe �i ongan,i,zaţi i soailal1is1Je, pentru orgl(llll � , păstrarea şi folo
sirea doouanetntelor de 31I'hivă.
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Datori 1lă. griljei pei'1Il1lalrub
lle e pe oare conJducerea dle partid şi de stat
o .a1ooroă acrt:irvirtJăţii de cereetare ştiia1fţ:ifdcă �i prin aceasta şi Arhi;velor
Sta.ltnJJIJui , ca păstrărtloare a ll1lilllLi. l8llllbenltiJc teeJaiUT dOIC1UII1e
1 nlbar, în u,iltJimu l
timp fill iruelJe juJdieţene au fiOISt dortlaroe ou lll.oi spaţlii de detpOizitare şi
mij[oacetle m.art;erilalle !l1ecesare, <.••u·e să asigrure pă.stmrea doouunentelor
de .arhl!vă.
FiliiCllla Arhivelor Startrullru.i j!Uideţrudru:il Vl<lSJulb, oreart:ă in IClJlllla 1 968,
prim oorutopirea fii.'Ualellor BMOO, V�i şi HIUşi, are iSIPI"Ie păstrare do
c1.lJl11.eiillte cr.rote de -a JJun<glUll vremii, pe oupriniSIUil jiUidieţtuJI.IUi, în foote le
j udeţe Făll.diu, Tulbova şi Vasllll.i . File ajiUtă pe cereeltlărbori în a-şi face o
imag ine clară OOU(J)OO vieţii SiOicialle, econmniiee , pOilitiloe şi ouJrtluoa�e de
pe aceste rneleag.uri de-'a 'Lulll.ig!Uil ti�··
FonidiUriJle dleţinrute ffil ifoot g.ntJII)ate dJu[pă oonţinlllltiuil .IIJor şi anum2 :
co-l•ecţia de dooo.menrt:Je, fo.nJduri adminlistnatiiVe, eccllomi.ce
l.
(.im.dust.rie,
agrkulwre, banc.a:re), ITl/UinJCă ş i l<lSiglurări sooiaJe, j!Uidecătoreşti şi şoolrare.
Coliecţia de doCilliil1lellllt ot.llpTitiJn de dooumelll.ltie provetn:ite de La mai mulţi
cnoobori de fonid. Astfe!l, pUibem eii1lULll1lern collecţia A. Ursăcescu, Neacşu Ne 
('Ulai, Ioan Macarie, Gheorghe Moraru, Scarlat Creţu. 1rn �a�oeste colec.ţii S€
eupri111d diooumenlte pe o perioraidă ÎlllrtlillllSă de timp, de ilia 1 448 pÎinJă la 1 9 0 7 .
ELe oo�nţiJn 181ote �or'1gill1Jal.Je SlafU capii) emamtate d e oance�ariiLe diiVer:şilorr· domni
ai MoLdov:ei, sau de căke lUnii boieri în fLLilicţii, priiVimJd înltă·rhri de stă 
pînil�2 CliSUipra U111or moşii s:au .pătrţi de moşii, a:ctte de v î nza: ne şi de j u
decată. P•etnltflll a exell1jplilf1ea, .menţionăm di111 colecţia A. Urrsăcesc n
actul emis d e I oan Petru V v . din 5 illll ie 1448 prin care s·e în!tă.rr12Şite
panu1ui Roşi ţă srl:ăjpîlThirea IUil:ei :părţi din :moşia satllllui Călimăneşti, cel
..:mi� d e I eremia Movilă Vv. diln 9 martie 1 6 0 4 prin care se înt::H·eşte
�tăpîn.Lrea ·lui Focşa pe s:atllll Tămăşeni, ţiniUtul Fălciului şi cell di111 �)
mat 1 6 52 al lui Vasile Lupn Vv. ca re întăreşte !:iit!ăpînil,ea Lui Vasile
Co rlat pe tot h01tanuil 1-Ioreştilor, Ştefăneşt ilor şi Urdeştilor din ţinutu:
Fâ. l ci u l ui .

De .asemenea, colecţia Neculai Neacşu cUiprilnde acte pri'vind moşia
tîrgulrui Bîrlad, acte de vînzall'e, hotădri al:e Di,van1uliui. Donnnesc i n
pm�esde între orăşeni şi boierii pmprietacr-i. Amintim, îndeosebi , actul
din 30 augTUSit 1 8 1 6, prin o are Scarlat Alex. Cal imah întăreşte Alc5 t u i r ea sau Regulamentul făoolt de b îrtl ăden i pelllltf!U moşia şi acM·e:tturile
c.'LI!m;pămte de la Prof ira Dimache. În fe:l\.111 acesta, coilec.ţia, ou tot cao
racterutl ei mllll t d ivers>iifitc.:��t, completează itndisoortabil te.rourul do cume n
tar a1l fiJ:ilal1eL
F·onidurl�·e provenitbe de ia insrt1 wţme adiminlifs.'tlna.ltive cuprind pP
cele aJl.e preifeotlllrillo:r j!UicLeţ:e[oc Făl c i u, Tutova şi Vaslui, aie primării:l or
oraşel()tr Bîrlad, Huşi şi Vaslui, ale primălniHor comunaile şi, ÎIIl fine, aJe
pPeţurilor plătşilo.r Criveşti, Murgeni, Puieşti, Unţeşti. Tot :aid se > iJndud
oo!lecţia de mitritei şi cr""egistre de stare dvHă a ceiLor treL j!Uideţte, preaum
şi fonduriLe pdlbţiJei oel.tor trei ornşe şi oo1e'2ţia de forudturri j181Iltdramne
reşti. DDoume.ntele aoestor f0111dur
1
i oferă boigalbe i.rufonrnlalţii atît ou pri
v i re •la O'!'lganie.atrera i.nstiltuţiontală şi tei'ilbortiaLă a illllSit:itbutţiiloc OOI'Ie le-aru
cneat, cit şi la vitalţia econ10111 iJCă, poili:tli;că, socilaJlă şi ouiLtnlr'aiă di111 actua
lul teritor1u a:l jrudteţJuilru i V1as[1Ui.
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Astfel, rnatelialele documentare ce alcătuiesc foodurile Prefecturii
S!int de o mare varietate. Dirutre acestea menţionăm în
primul rind ilnstriUICţi:unile, ordinele, dărHe de seam ă, procesele verbal�,
divers·ele stastid, etc., diJn cwe rezultă pe larg activitatea aeestor im
portante organe admi.Ini.St�atiNe.
Din 1 864 au fost p ăstrate lucrările comisiei de aplicarea reformei
agrare in judeţul Vaslui, cu listele de îmiProprietă·riţi şi ;planulile de
par.c elare a moşiilor eX!Pro,priate.
I n domeniul eddJ.Ji'tar, documentele deţin :informaţii des�pre l'eface
rea şi modernizarea drumurilor, construcţia podurilor, construcţia �i
repa rarea .şcolitlor, dispensarelor, spi;taJ.elor, judecătoriHor, etc.
Mai men ţbnăm doCIUIIneii1Jt.e referitoare la aplicarea refmrnei agrare
din 1 9 2 1 , campanii electorale, turnee teatrale, situaţia populaţiei !n
timpul oelui de-al dloi'lea răiboli. mondial, statisltioa agrirolă ş i industrială,
r'E!forma agrară din 1 945, naţionaJizarea mifj loocelor de produc.•ţie, ac
tivitatea de r,econstrucţie a economiei.
Fondurile Primărifilor celor trei oraşe (1 932-1950) cuprind mate
riaLe documentare importante, diln care reiese dezvoLtarea vieţii eco
nomke, politice, soci,ale şi ool<turale a oll'aşeaoJ·. Dinrtre acestea amint.im
procesele verbale ale comisiilor comunale, bugetele, planurile de siste
matizare, ,situaţiile statistice, arutorizaţiile de construcţie , planuri le şi
devizele unor construcţii de utilitate publică şi diverse situaţii şi coren
pcmden ţă referitoare l'a aproviziol!'llarea oraş:el·or, o.rganiz,area tîv�riilor,
l ă rgirea str ă zi.l or şi a limen'barea cu apă a oraşelor, introducel'ea reţelei
de canalizare şi a curentului electric, amenajarea grădini lor publice �i

( 1 862-1950)

: n treţinerca curăţeniei, etc.
Apo-i, proble mele medi1co-sanitare ale o raşu lui : prevenirea şi com
b a t e re a epidemiillor, asigurarea igienei şi ,săn ătă ţi i pubHee, construc ţia
de spitale.
Mai rumi�n tim apoi : organizanea internă a instituţiilor, alegeri p..:n
tm C o n siliile , com unal e , situaţia oraşe1or in rtimpul războiului, r,efac�
rea de pe u rma distrugedlor provocate de răzbOii şi caJlamităţi natur;.!
!;�, activitatea culturală (teatru, cinema) .
1

Preţurile pl�şilor C riveşti, Murgleni, Puieşti şi Unţlelşti ( 1 9 1 5950), cuprind informaţii pri:vitn.d sirtuaţia soci·al-econornică în a•ceste

unităţi ad.ministrativ-<teritoriale. Di.In punot de vedere economic S'2 gă
�es::- da·te nef·eritoare La sirtli.Iia:ţita agrn:oullJtumili, oreşter,ea virtelor, c.omer
ţul, o:::mstr:uirea, r�pararea şi întreţinerea drumurilor, diferite s.tat is ti'C� i .

O impo rtan t ă .preZJenţă are colecţia de acte ale primăriiaor comu
nale (49 la număr), pe perioada anilor 1 862-1950. Din procesele ver
bale ale şed.mţ.eLor Comisiilor comunale se constată o gaJI11ă de sarcini
pus•e în faţa aoesrt:ora, preCIUlill şi decizii1le lrulate. In a1:1rr1lmţiile Coli1lSdWi.liJor
'comunale, ef·ectuatt"'ea aren:dărHor', executarea bugetul".JJÎ chel'tuien!o r
c.cmun.ale, eliberarea a:utoozaţiilor pentru constmliri de case, deschi
derile şi alinierile de d rtll1luri,
l
cultirvanea terenuri!lor, asigumrea asis
tem�ei Slaiil iltare, oonsiLrrudrea de şooJi şi cămilnte C'UilJtn.I.ra1e. De asemenea,
s·e găsesc referiri 1a reforma agrară din 1 92 1 şi 1945 Jn .comune:le ju
deţului Vaslui.
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Filiala păstrează colecţia de mitrici şi registre de stare civilă din
fostele judeţe Fălciu, Tutova şi Vaslui, pe anii 1 822-1 895, a că ror cer
cetare permite stu die rea unor probleme oÎlmlpO·rtante, ·cum ar fi cele l e
gat·e de d emogr.afie , naţionalitate, ocupaţie, cultură şi artă. P rin cu
prinsul lor registreLe e stare d:vil ă sînt un bogat izvor penttru c uno8.!1
terea istoriei locaLe, pentru ceroetări şi studdi g e nealog ice, onomas tice
to po nimi ce
Fond ul oe lor t rei P o Liţii orăşeneşti ( 1 851-1949) ,c:uprind documen
te privi•nd stri:ota oompetenţă a PdiJi,ţiei, dar şi irufol!'ll1ţ1lal ii prn'Vi!nd viaţa
ec:::mam i•că şi urbanli.Stli�ă. caLamităţi n altu r<t le , înrăutăţirea situaJţiei ma 
·

d



,

.

.

teriale a muncitorilor.

Colecţia de fonduri jandarmereşti (1 924-1949) a celor trei judeţe,

c u pr i nde dări de seam ă, procese verbale e constatare şi coresponden
ţă p ri v in d ininacţiuni comise [n comune, starea de spirit a populaţiei,
f o nme de man:id'.eGtare a neml.ilţuan irii, pagubele provocate de bombar
dame:1t. Ele o gLindesc în general situaţia soci al olirtică şi eooruomi că
a satelor în decen ii le al 1pawuLea şi al airucilea ale secolului al XX-llea.
d

.

-p

.

Din grupul f o n d u rilo r economice fac parte Camerele de Comerţ şi
Indust rie ale oraşelor Bîrlad, Huşi şi Vaslui, .Instituţiile agricole (In
"pedorate, Oonsiilierate şi Camere de ag ric ultu ră) aLe j ud eţelor Fălciu,
Tutova şi Vaslui, băncile şi altele.
Fondurile .Camerelor de Comerţ şi Industrie sînt akătu ite elin ta
be l e statL<>ti·oe, dăd de seamă, bugeJte, inventare, cereri şi dosare de in
matriculare a firmelor, corespondenţă cu autori;tă.ţile aJCiminiiStrative, cu
Mini,'i teml InJdustried şi Comerţnill.ui, UnÎIUJliOO Gameil"eelor de Comerţ şi
Industri·e, ou alte Caane 1�e, cu �oo1i clie pnofi:l oomeroilal SJau im.dustrial ,
eu in dustruaşi şi c o mercian ţi , p r'Oele5e ve!'bale ale şedh!lţelor Camereilor,
t abe le referitoare La ta xel e .percepute de Camere, veniturile ogoarelor.
Materi alele doau:me n tare oferă date, în special de natură economică,
priv i toare la industrie, comerţ şi finanţe diln actua lul judeţ Vas•l uL
Fondurile agricole CUIPI,ind dosare cu dări de seamă, rapoarte asu
pra a ctiVTi tă ţi i instituţiilor respective, coresponden ţă cu M inisteru l A
g ric u lt u r i i şi Domenii>lor şi ou a lte instituţii şi întreprinderi din ţară,
situaţii statis.tdce ou p:nilvilre .La exprop rieriile şi împrqpriertărilriiLe efec
t uat e pe baza legiwor de reform ă .agrară cliiln 1 9 2 1 şi 1 945, etc. ASitfel,
dintre a tribuţii e Cam erelor de Agrieu l tură enumerăm ,avdz:uJ asujpra
pm i ectelo r de Legi şi r:eg ula.men te referitoare la agrik ultură şi si;lvicul
t u ră şi colaborarea cu s1Jatul la aplimrea ,Legilor care interesau a'OeSte
d om en ti , e xerdtarea pat ronaj uJ.ui aeUJPra şoo 1illor e
d
agrrilcultură din
j ude ţ, o rg anrizarea expo z iţiilo r tî!'lgurNor de vi·te şi prod'UlSe _agricole,
conclllrsu niii.Jor, căJlătorii;lor de Sitn.IIc:IJii, oursuni'lor de popu1ari2m-e şi cîm
purilor de ex.pe'fienţă, îrulesn.irea ,agrliJcwtuniJor pentru aprovizionarea
c u seminţe selecţionate, �Illruiini şi unelte, stli.ngerea datelor referitoa
re La agriJOull>tUJră, zootehnie şi Sli'lviculltură diJn judeţ, etc.
-

l

,

Materialele documentare aB.e fondurilor oonţi!ll uneLe

iniomtaţii

pri



vind a,pllcarea defectuoasă a reforme i agrare dJiln 1 921, ca de exempLu

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

273

ARHIVISTIC A

plîngeriLe sătenilor pentru eă <lJU foot deposedaţi de pămîn'tu1 cu care
au fost împroprietăriţi oou că au fost împroprietărilţi cu pământ mai
puţin decît prevedea legea şi erau S'l.l\PUŞi la plata unui impozli.t mai
mare. De asemena, o serie de documente reflectă activitatea de apli
care a reformei agrare din 1 945, cum ar fi : situaţii fişe, planuri ale
moşiilor expropriate, liste ale sătenilor ce aveau drept la împroprietă
rire, procese verbale şi corespondenţă privind constituirea comisiilor
de reformă, lucrările acestei comisii.
Mater�al'll!l documentar cl'OOit de bămiahle popuiliare preZlil!lltă
i1Il1le
res mai ales pentru istor.iJcul economici ·looale, furni•zînd o serr'i.Je de da
te privitoare la situaţia eoonomică a unor categor:ili socila!le a populaţi
ei celor t.rei judeţe. Scopul 1nfinrţării băncilor popUilare era de a acor
da credite şi împrUimuturi .sub formă de ipote.că şi .amanet membrilor
şi altor solidtanţi din comuna respectivă, petn•tru a rfaiCi:l:iJta oumpălra
rea de pămînt, construirea de locuinţe, Ol.l!miPărar.ea ·de vite, unelte agri
cole, etc.
Materialul documentar e a Lcătuit din dosaTe, care ,cuprimd instruc
ţi uni primite de la Cerutra1a băncilor populare, statute aLe .băiruc'ilor. pro
cese verbale ale •şedinţelor adunărillo r generale şi oomisili..tor de adimi
nistraţie, lisrte de membrii prezenţi la adunările generaLe, rapoarte ale
consiliilor de administraţie către adUIIlă rille generale, bilamţuri, conturi
de profit şi pierderi, COre5iPOII1denrţă intre bănci sau federa:le, cu Centm.
la bănd1or populare
Un loc apalrte îl constituie fondurile judecătoreşti (T.r1bunale, Par
chete, Judecătorili), care ,prim .conţinutul lor oglindesc artnihuţihl.e instituţiilor creatoare. Aicestea sînlt formate din dosare de cauze civi-lle, pe
nale, dosare de faliment, de fmnă, .corespondenţă cu alte instanţe ju
decător·eşti, cu Ministemtl de JULStiţie şi cu Jnstituţii aJdministralthre (Pre
fectură, Paliţ1e).
O pondere !însemnată o deţim fondurile şcolare. Malterixrlelre docu
mentare din această cart:egor.ile emaruaJte de diverse ins·tituţii (Inspooto
rate şcolare, lircee teoretirce şi p:nofesi10nale, şcoli. primairle urlbane şi 'l"U
rale), constituie sursa principală pentru istoricul învăţămîntului din
judeţul Vaslui.
Din pl.liilcl de vedere documentar eLe reflectă situaţia 1nvăţămin
tului, pe de .o parte sub aspeotuJ. instrootiN-ed'tliOafti;v, pe de alt.a sub as
pectul condiţiilor materiale. Cercetînd recensămintele, situaţiile statis
tice şcolare, corespondenţa cu ministerul de resort, cu diferite instituţii
şi particulari, ne putem face o apreciere de ansamblu asupra desfăşu
rării învăţămîntului în judeţul Vaslui.
In feLul acesta, Fi'1La1a Vasil.ui a ArhiveLor StaltuJ.UJL, .conţinînd nu
meroa6·e documente dst;orilce, izvor nepreţluit de ceroetare a istoriei pa
triei noastre, oferă istoricilor un bogat material pentru studierea celor
mad variate probleme de istorie sodlal-ecol110lllică, politică şi culturală.
.
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QUELQUE PROBLEMES DE RBCHIERCHE SCIEN'DIFIQUE
DANS LES ARCHIVES DE L':E:TAT DE LA FILIALE
DU VASLUI
Res u me

Les Archives de l' Etat, etablissement culturel avec de
vieux traditions dans notre pays, prennent, conservent et in ..
terpretent le tresar .documentaire qu'elles mettent iz la dispo
sition a la recherche scientifique, participant ainsi a l'oeuv re
culturelle-educative, initiee et dirigee par le parti. Leur r6le
dans le cadre des etablissements culturels de notre pays et leur
apport dans la recherche scientifique a ete mis en evidence
au cours du temps par les grands erudits de notre peuple com
me V. Alecsandri, Gh. Şincai, Gh. Asachi, B. P. Haşdeu D.
Onciul.
La filiale des Archives de l' Etat du depwrtement Vaslui,
creee en 1 968, par la fusion des filiales de Bîrlad, Vaslui et
Huşi, conservent des documents crees, au fur et iz mesure, sur
toute l'etendue du departement Vaslui, dans les anciens de
partements Fălciu, Tutova: et Vaslui. Ils peuvent aider les
hommes de science pour se faire une image reelle sur la vie
sociale, culturelle et economique de ces contrees au cours clu
temps. Les fonds detenus ont ete grupes seZon leur contenu :
la collection de documents, les fonds administratifs, economi
que (industriels, agricoles, bancaires), de travail el Assurânces
sociales, judiciares et de l'enseignement. Ces foncls, tout com
me la bibliotheque documentaire ont aide les chercheurs
scientifiques iz l'elaboration des oeuvr_es de special ite.
Aujourd'hui les Archives de l'Etat comprennent une im
mense quan.Ute de documents et dossiers, inestimable source
d'investigation de l'histoire de notre pays, qui met iz la clis
position des historiens des materiaux tres varies a l'etude des
problemes de l'histoire sociale, e conomique, politique et cul
turelle.
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PICTURA MURALA MEDIEVALA DESCOPERITA
LA VASLUI
RUXANDRA

MAXIM ALAIBA

S ăpături1Le arh0011ogdoe d in Vaslui, de pe lreul numit "Curţile Dom
nesti" dilntre ann 1 976-77 au dat la iJVeală numeroase fragmente de
pi�tu;ă murală. Ceile mai m 'lte ·au f100t găsite îm secţiUI!lea B III şi ca
-; ete'l·e B III a şi b1 situate in apropierea bisericii ridicate de Ştefan cel
1'.1 are la Vaslui2 .şi pmvin prolba:bil de la aceasta.
Alte fragmente s...au găsit în sed!oare1e A şi C, pe pl.ato1.1!l numit
"Curţile Domneşti" şi aparţin ,probabhl oaselor domni€1Şti..
Jn oarmpamd'Cl de săpă1:JU["Ii dirrl Clin!Uil 1 976, în secţhl!lle'Cl B III, a apă
rut o groapă de formă ovală, (gr. nr. 1 ), cu diametrele de 1 ,80 şi :3 m
si adîncimea de O, 75 m, de la nivelul de să pare a acesteia (fig. 1 ) . Din
această groaiJ)ă pmvine cea mai mare cantJiltate de .pict:Uiră
murală.
Groapa e s t e uşor tăiată de o alta recentă (gr. nr. 2) care pătrunde în
n i,ve l ul de Laoui�re feudal. Secţiunea se tenmi111 ă în partea de est in te
m �LLa unei 1acui1nţ·e oontemporan,e. StraJtigrarria păSitTată irudiică pl'oba:bil
existenţa un ed grapi medievaile, in1I'Ie
groapa şi temeMa locuin�ei con 
t�mpora:-Ie, temeHe oe a ddstrus parţial .groapa medi1eVailă. Aoea..:;ta se
adînceşte pînă la 1 , 1 0 m şi păstrează materiale caracteristice sec o lel o r
XV-XVI, resturi de ceramică şi discuri decorative. Raportul dintre ni
velul feu.dal şi gii'IOOipa ce păstrează unme de frescă nu se poate stab i ld
d:n oauza gropid recente.
Pictura murală s...a de6ooperfit împreună cu o oantiltatte ma;re de
malm, .fără lilrme oelflalmiiOe şi fără să file amestooate cu pămârmt. Situa
ţila stratignafilcă ne duce La condLuzia formăni:i a�CeStei gropi în urma
u n,cc restlaun�ărd, exeoorta<te î1n zoniă, poot1eri10ane secoiliUli.JUJi XVI. De as�
menea, loc·ul unde s-a. descQPerit pi'Citura murolă, in aipropierea ctitoriei
lui Ştefan cel Mare, ruu exclJUde poslilbilitalteta apal1Jeinenţei la aJCeaJSta.
Ne p��punem, i n cele ce urmemă, să a1bondăm problema dacă a
cc:ste fragmenrte de pictură murailă aparţin ctdltloniei riiidii:cate de Ştefwn

�

cel Mare sau ·eventual€1lor dădiiri amex e ridicate pe lOCfllll "Curţilor Dom
neşti". în spnijinuil ipotezei, de o î nsemnătate deosebită sinlt, pe d€ o
pa rte izvoaJfle'le scrise, în special desci'Iierile călătol"iiLor strădni care au
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Fig. l . Vaslui-Curţile Domne.� t i . Profilul secţiunii B I I I , 1 9 7G. 1. so l vegetal actual ; 2, depunere de p ă mî n t negru ;
3. groapă recentă (gr. nr. 2) ; 4, depunere de pămînt negru a lînat (gr. nr. 3) ; 5, sol galben verzui (strat steri l) ; 6,

moloz şi fragmente de tencuială cu frescă ; 7, fragmente ceramice secolul X V I ;

9, fundaţie de piatră (locuinţă actuală).
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trecut sau care au poposit mai mult timp în Moldo va, pe de altă parte
ele se completează cu desoqperirille arheoLogice, care�i păstT,ează impor
tanţa şi pentru perfiooda fell.ldal'ism
l
ullUii dezvoltart, .retPrezenta� în ca
zul nostru prin pictura mmall.ă şi disCIUITIÎiLe onnamentaJle descoperfite în
secţiunea amLntirtă.
Pnitme1e dovezi ce vin în sprijinul ipotezeli. enunţate, Slint inf·o,mna
\ii le călători�lor strădni, ,care me!Il ţionează f.:l)ptllll. că monumenltUil a foot
pictat în inJberior şi în exterior. La 1 636, descrierea a'!1onlimă a soLiei
lui J erzy Krasinski găsea "biserică de zid foarte frumos zugrăvită, atît

pe dinafară cît şi pe dinăuntru. Dar şi aceasta se 1ruinează acum".3

Aceeaşi sit'llilţl ie de degradare ce pres'tJIPUne necesitaltea Ullle i 11estaurărd
a acesteia, este s�emnal,attă de eăllugărul milllor:it Ba.rbolameo Bassetti
d in P:iJano, Ha.Jia : "Biserica acestui oraş care a fost şi capitală a pro
vinciei şi reşedinţă domnească este ruinată".4 O bogată informaţie ne
dă călă·torul sirian PaiUl de ALep. Acesta tlasă o amăniUillţită descriere a
montlllllemtului la 22 ianuarie 1 653 : "La Vaslui se află palatele sale,

feredeul său, grădinile sale, apoi biserica mare şi înaltă cu turlele sale
avîntate şi foarte înalte. De jur împrejurul acestei biserici sînt bolţi
şi arcuri semicirculare, înlăuntrul cărora se află picturi şi icoane . . Şi
astfel, interiorul ei este zugrăvit în întregime. A hitectura1 este fru
moasă'�5.
.

A doua dovadă, în sprijinul ipotezei urmărite, este dată de reluarea
campanii.lor de săpături mcri vechi. Astfel s-.au creat oondiţii1le pune ri i
din nou a pmblemei picturii :muraile, de dalta aceasta pe baza ffi'g.urnen
tului arheologJ�c.
Fl'lagmentele de pictură mu:mlă descoperite în sectoruJ B, secţiu
nea III, prezerubalte mai sus, dooumen:tează. f.rumuseţe;a ei, cel puţin din
punctul de vedere al culori[oc folooite. Fragmentele destJull de măl'lunte
n u au permis reconsti1luirea I\JJI10Jr scettle
l satU cel puţin a unor detalii.
Nu se pot face aprecieri de sotill .
Cîteva dintre ele păstrează fmgmente de ilnscrilpţii scrise în limha
slavonă cu litere chlrii'lilce : fmgmen1rul ce are scris cru. lli.rtere ch1riilice,
in limba slavonă, "CTbi", prescurtarea lui "SVETil" deci a cuvîntului :
"sfînt" ; OD", probabil literele aparţin cuvîntului THEODOR a unui
sfînt militar, Teodor zugrăvit aici ; "M" probabil de la cuvîntul "MU
CENIC" şi alte fragmente : (fig. 2). Intre numeroasele fragmente păs
trate unul are cîteva litere zgîriate în
tencuială,
scrise
în
limba
română cu alfabet chirilic "KUBE (OACA) . Literele aparţin pro
probabil
babil cuvîntului "cuvioasa" şi au fost zgîriate mai tîrziu,
în secolul XVII-XVII (fig. 3/3). Unele fragmente 1 păstrează părţi de
auneolă, apar motirve linioo-e, componente aile decoru1Uli care încad!'ează
diversele &eelle
l , sau fragmente în u.na saru mai multe culori. Deosebim

un fragment de pictură muooJ.ă oare provitne de J.a un colţ. Unghifllll

făCUJt de cele două laturi este de 120°, fragmentul are decor geometric,

format din două benzi, una siena arsă, alta ocru de nuanţă aurie (fig.

3/2). Un fragment păstrează încă o parte din cărămida pe care s-a fixat
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Fig. 2. Fragmente de frescă cu res·turi de scriere slavo�.
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Fragmente de frescă :

pictură

murală

din

1,

sectorul

pictură murală din sectorul A,
B;

3, pictură

murală

cu

secţiunea XVI ;

litere

fres,oă..
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Fig. 4. Fragment de pictură murală cu suportul pe care a fost realizată : 1 , cărămidă ; 2, te nc ui al a de
suport ; 3, te nc uial a superioară ; 4-5, pictura murală.
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tencuiala de suport şi tenculiala superioară de sprijin direct a pik:!tru.rii.
(fig. 4).

Du 2tul litereLor chirilice de pe aceste inscripţii se .aseamănă cu al
l i tere lor din inscripţia pisaniei păSit:rată pimă w:i· ,pe ,fronltispidrull. .a!OE!S
teia, precum şi a unor manuscrise dîn vremea lui Ştefan oei. Mare.6
Urme,Je de friCligmenilie de ICIJUI'eoilă, ·imscrlipţiiJ.e CfU aamcter remgios, duc
�pre ooncluz:La �partenentei ac€Stei piJCturi murale unui lăcaş de cult,
probalbiil mon!umell1!tlui!Ju<i ll'i.d!iJc<llt de Ştt.efan ce� M3lre il.a V·asJn.ri .
Matea'i.Jailde foiLooilbe în realizarea pictlurlilo•r mrunaJ.1e SIUlferă modi
f icări în timp, fapt ,pentru eaJre nu avem oopectuJ. cromatiiC o:righnar.7
Culorit\e mai des înltilnite ·pe fragmentele de frescă sînt : ooru cu n'l.llanţă

aurie şi roşie, siena arsă, verde de China, verde 5marald, diferite nu
a�nţe de galiben, gri şi aiLbastru, albul de plumb , neg r ul, tenlte de v i o Let,
precwn şi altele.

Campanda de săpăt'llTi din 1 977 a pr:Hejui·t desooperitrea de noi
fragmente de pitctură muratlă, în sector:U!l A, secţiunea XVI şi apoi în
caseta XVI a. Pictwa murală este reprezentată de citeva m!ioi frag
mente, care apar împre'llină ou ce:rnmică, cahle, obiecte de fileT, urme

matenirue ce apa rţin seoorrelOT XV-XVI. Al :treilea sector 1t1rude apar
fragmente de pictUJI'ă mumlă, este sectorul C, secţi unea III, case1Jele
a şi c. Fragmentele ·de pilctull'ă mUII'Ială din sectOOJrele A şi C, respect'i v
de pe pLatoUil "Curţilor Domneşti" sint realizate înltr-o altă man=Leră,
c are, dii.n punctul de vedere al srupor1;u}ui şi a culorilor în oare este
reaillzată piubura InJUII'.ală, nu egalearză deosehit.a piiCtruTă murnJ.ă din sec
to['ul B. Probabil aceste fmgmetrut.e >8Jparţin oaselor do.rnneşti descoperi te
pe acest platou, (fig. 3/1).

In rewlv.area. qpe�raţiillor de COinServare a acestor flrag!lnente s-a

pomd.lt de la modul de I1ealli�Zare a acesteru picl·uri. In evul mediu pictum

mUJI'ală in ge ne re era rea.lizată in tJehnilca ,.al fresoo", procedeu care a

stat la baza eXJeCUtării pkturilor murnlle de 'la monumerubele real.imte
in această epocă.8 Fragmentele descoperiil:e, au fost tratate cu sdlu.ţie
dli�uată de nlirtrol�.

In cadmlil liste.J.oT

rioară,
c ă'I'or a

ce cuprind mooumen1:iele cu pictură moc.ală exte

păs1rată sau distrusă9,

ruu

apar un număr de mOIIlrumenibe asupra

avem niJCi un indiciu cert de datare. Monllllen
ll1 tul de I.a V.a&Lud

se îrroadlrearză î n această categorie.
s.e mai păstrează

In

wma

repe1laJbeilor restau.rări nu

nici o urmă din vechea pilctură munailă interrl.ooră şi

exterioară. Des.ooperirile arheologlice, în arest caz, smlt o dovadă reală

a ·existenţei 1a Vaslui a unud mon'l11Il1ent cu o pictură murală medievală
de o frumuseţe apamte.

Analiza în Laborator

a

fr.agmenteillor

de pi!C'tură mUli'ail.ă,

preoum şi

viitoarele oompam.ii arhedlogrl.ce ce vor fi făcute pe lOCUJl nn11nit "Curţile

Domneşti" şi în special . în interiorul bisericii vor completa problema
tica

ridicată

de

această

descoperire.
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NOTE
1

Vezi raportul de săpături 1976-'77, în volumul de faţă, fi.g. 1 .

2 A l . 'Andronic,

Biserica S/.

Ioan din Vaslui, Monumente istorice

biseri

ceşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Editut"a Mitropoliei Moldovei şi Sucevei.

laşi. 1974, p. 66-70.
3 Descrierea anonimă a soldei lUJi Jerzi Krasinski, 1636, Călători străi n i
despre ţările române, Vol. V, Bucureşti, 1973, p. 1 1 7 .
4 Blau:tolomoo Bassetti, Vi2'Ji.taţia bisericilor din Moldova, 1 643 Ibidem,
p. 1 79.
5 Călătoria lui Paul de Alep, Ibidem, Voi. VI, Bucureşti, 1976, p� 28-3il.
In sprijinul ideii urmările Vii n şi documentele referitoare la judeţul Vaslui. Cel
mai vechi document cu privire la zug.răvirea unor lăcaşe de cult, dar şi a unor
�onstrucţii laice ele locuit a apărut între 1414 după decembrie 20- 14 19 inainte
de apriHe 8 şi \'orbeşte despre da.nia dl<lltă zugravilor Nichdta şi Dobre, de Ale
xandru cel Bun. în zona Huşudui, pentru zugrăvdrea unei biserici ,.sau a unei
case ori a unui pridvor'', DRH, A, I, p. 56-57.
,

lă cale.

6 Informaţii p.rimite de la

Al. Andronic, căruia ii mulţumim şi pe QCeas

7 Ion Istudor, Unele probleme privind curăţirea, desinfectarea şi fixarea

p: cturilor murale, apărute cu ţlfilejul restaurării bisericii fostei mănăstiri Humor,
HMI, XLII, 1973, 3, p. 54-58.

a 1.

D. Ştefănescu, Iconografia artei

bizantine

şi

a

picturii

mâneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973, p. 216-218.

9 Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă
Editut1a ştiinţifică şi enciclopedică, BUCI.Ilr�ti, 1976, p. 314.

medievală
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NEGUSTORII VASLUEN I CONSEMNAŢI lN REGISTRELE
VIGESIMEI ORAŞULUI BRAŞOV JN SECOLUL AL XVI-LEA
RICA POPESCU

J:J.dstenţa registrelor vigesim'!i Braşovului a fost semnalată î ncepînd
sfîrşitu! s•ecollllll•llii aJl X I X ..,Le,a . PreliUCJr:a rea lor slilsrtleirnialtică a f,oot în
cepută abia în anul 1 957, atît de autori străini cît şi de autori ro
r u

mâ·n i .
L a come!'ţul oraşuLui

d i n a î ul 1 50 3 după cum

BnCIJŞIOiV negustorii vasluietnli SJÎmt ooruSietmna ţi

'Ummează :

Negustorul Mircea dtn Bîrlad care plăteşte taxă v.am.;aLă pen·tru ce i
1 1 boi , 1 flmin şi 5 atSpr'i 1, în anul 1 530 înt�lnilm la B!1afŞKJV 1 9 negULSIOO ri
bîrlădeni prLrutifle cane Ianciu, Luca, Mamn, Dragomir, Solomon, Mihail,
l\1iclăuş, Toma, Costea, 17 negustori din Viaslui prilrrbr·e care Buda, Ne
grică, Oprea, Simion, Stan, Eremia. Dil!l HIUŞi în acest .an mrt:î lnim un
si n.gur ruegustor. (firg. 1 -4f.
Intl,� anii 1 54 8 şi 1 550 Luroci, croirtorul dil!l Bîrlod exporta la
llr.aşov, în două transportuni 29 de bo'i şi 80 de vaci in v.aloo.ne de 9 300
aspd. I n anul 1 54 2 pe piaţa Braşovului, sînt consemnati bîrlădenii
Gherasim şi Lupu alături de alţi participanţi care , au efectuat tran
�.porturi în valoare de 1 0.200 asprii. Din Vaslui sînt consemnaţi patru
participanţi cu cinci transporturi de marfă în vaJ.oare de 2.800 de
aspri 4 •

In săptămîna de ·La 5-1 1 .i1U111ie 1 547 .atU foott înoogiiSitrttrţi de că:tne vi
gesimatorii Braşovului 5 i111eguston� din Bîrlarl : Dedu, Eremie, Ignat,
l saia şi N icoară Heoare im,portîn!d mă:nfulri şi plătimdu-şi se;parat W:J.ma,
fiind găzdl.lli1ţi 1a l-ocul tnadiţi;on�al •aJl negrutstorlloll'" ma1dovend, pe uLiţa

Bks�i. Din rindul

d:�m ruLe5, s.au

ICllcestoii"

negustori, unii otllilp
l! ăooru mă�fillri şi pentru

urueori chia�r membll.'"ii <'lli sfatuilui mare din Vaslui cumpă

rau mărfuri pentnu nevoLLe pieţei v.aSlweme salU bîr.Lădene .cwn IClJU f<Js.t

î n anul 1 530 /van soltuzul dd!n Vasluiu saJU mai înmnte î n anu1l 14:J4
şoltuzii din Bîrlad7 •
•
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Fig. 1. Pagina 34 din Re

gistrul

vigesimei

BraşrJV

1 5()3

Uneori alături de negustorii consacraţi întîLnim Îll1 registre:Le vige

simei., făcînd comerţ cu BMŞOVU.l şi loouioori ai

Birladului

C'UIIll a fost

mă.rtfuri în valoare de 2960
de aspri şi impartind mărfurd. braşoveneşti în valoare de 700 de .aspri.
Făcind o statistilcă a numărului de negrustari v.asLuieni din secolul
al XVI-!Jea pe care îi întîlnjm în ,reg.iiStrele vdgesimed, apar următoarele

Cioban, Diacul în anUJl 1 5468,

oare exportă

cilre :

Bidad 241 negustori,

388 de ti1alllsporturi ;

Vas.l'llli 90 negustori

1 3 4 de transportUlfi �

Huşi 1 3 negustori cu 14 transporturi.
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Fig. 2.

Pagina 42 din Registrul vi ges.imei Braşov 1003.
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F . ·�- �- Par.ina 49 din Registrul vigesimei Braşov 1502.
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Fig. 4. Pagina 50 din Registrul vigesimei Braşov 15().3.
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NOTE
1

în

Arhivele

Statului

Quellen zur Geschichte

I,

n ungen,

vigesimei

BraiŞOv,

III

der Stadt Kronstadt in Siebenbilrgen,

A
-,

rezumat

63
Braşov,

Rech-

1 2, 16-17, 1 9-20 , 22-24, 1 8-23.

3

Ibidem,

III�

4

Ibidem,

IIIA

s

I bidem,

III�

6

Ibidem,

7

III �

Radu

B

registrul

1 503-1526, 1886.

2 Ibidem, p.,

(secoLele

Braşov,

�

S3

87

6)

Manolescu,

XIV-XVI),

Comerţul

Bucureşti

Arhivele Statului

1965,

Braşov,

Ţării

p.

Româneşti
210

şi

Moldovei

.

reg;istrele vigesimei,

A

III 87
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Braşovul

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA ŞI MUZEISTICA
DESFAŞURATA DE MUZEUL JUDEŢEAN
VASLUI IN ANII 1 9 75- 1 9 7 9
ÎOAN 1\li\.NCAŞ

ln toamna .anuLui 1 975, la 26 septembrie, s-a deschis Mlillleul ju
deţean Vas.1ui, realizare unică in aruad.ele arestui oraş cu o exislte.nţă de
peste şase secole.
Ini•ţia:tivă locallă demnă de toată lauda, inaugura:rea ooestud L��aş
de cu l tură şi edUJcaţie a avut în vedere şi ideea valori:f.icării ştibţifice
şi muzei&tiJOe a va1ori.ilor istori� 1Looa11e deosebit de numeroase şi bogate
în semnifilcaJţii . Aloeastă va!lorilfdmre a prins conturr în plar.\lllri� tri
mestriale şi anuale de muncă a1e muzeului şi în oaidnul l!'lwnero.aselor
ses.iurlli de r�rte şi oomuruicărl ştiinţifice 1La care au participat spe
cialiştii de La Mu�ul judeţean Vaslui.
1ncă înainte de deschiderea expoziţiilor muzeului, t:Jt in 1 975 a avut loc
la Vaslui o amplă sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată sărbătoririi
a 500 de an•i de la strălucita viotlorie repurtall:ă de Şte.f.aln cel Mare îm
potriva tumilor .La Podul Ina:lt-Vasil:ui î n zil'llla de 10 iaillt.Larie 1475. La
această mare ma:nirfestare 10\rg<IJilizJată de ooganele looale de partid şi de
stat, pe lîngă persoooliităţi maroante a!le istoriei noastre, .alU participat
şi muzeogmfii de La muzeuJ. nootru. La Lucrările sesiJUJni.i şi-a:u arlu.s
contribuţia academicieni, profesori Ul!'ldversitari, oeroe!IA'toti din toate
m ari le
centre univ·e rsit:are, muzeologi ş.a., ca : regretatul academiJCi.an
C.C. Gifl.llr:escu, profesor universitar dr. doc. ConSJtan:tlin Cihodaru., gene
ral mai•or dr. Eugen Balntea, dr. Alexamdml Androni� ş.a.
Incepind d�n 1 9 7 6 , anUJal. .:uu ·1oc sesilllni ale Muzeului judeţean, ca1·e
au pus în v:aloal'e, în acest f·el, muiliCa de cercetaTe ştiinţifiiOă a muzeo
l ogi1or din instirtuţia noestră.
Astfel, La Sresiunea inarugu;rală a muzetU1ui elin 27-28 apriJ:ie 1 976,
muzeoLogii v.aslueni au prenentat următoarele OOIITlll.ln!i\Cări : lol!ltel Bau
man, Unele pro bleme privind movila Răbîia, Ghenuţă Cornan, Fo·n dul
etnic al culturii materiale din secolele V-VI pe teritoriul Vaslui, Rica
Popescu, Relaţiile comerciale ale tîrgurilor vasluiene cu Braşovul
în
secolele XV-XVI, Ioan Mancaş, Aspecte ale activităţii Asociaţiei Pa
triotice in perioada 1 846-1 848, Ana Boroeianu. Regimentele vasluiene
participante la războiul de independenţă, Aurioa Scînteie, Covoare din
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zona colinară a podişului moZdav, OoflS!ta.nrtim. Pqpescu, Pescuitul pe
Prut şi Propuneri privind dezvoltarea Muzeului judeţean Vaslui.
La sesilulnea de com'll.11dcări ştimţiflice <lin 16-17 decembrie 1977
spedalilştii Muzeului judeţean Vaslui ş i colaiboc.atori i
s eu
apropiaţi,
Alexall"!.ru."u And.ronrl.c şi Ghenu"ţlă Coman, au prezenrtJat următtola.Tele co
munkări, .rod a 'l.lille'i actlirvirtăţi de un an de zille şi aniUJJle : Alexandru
Andronic, In legătură cu datarea descoperirilor saT11ULtice de la Vaslui,
Ionel Baiwnan, Două topoare de aramă descoperite in judeţul Vaslui,
Ghenruţă Coma.n, Unele aspecte ale romccnizării în sudul Moldovei, Rica
Popescu, Trei cahle inedite descoperite în săpăturile de la Curţile Dom
neşti Vaslui, Ruxandra Maxim, Fresca medievală descoperită la Curţile
Domneşti-Vaslui, Constantin Pqpescu. Practici şi rituri agrare in obi
cei.urile de iarnă din zona colinară a podişului central moldovenesc,
Lxllrl. Man�. Momente premergătoare şi din timpul revoluţiei de la
1 848 in judeţul Vaslui, M:agda Istlrate, Un evangheliar manuscris din a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Un loc aparte îl ocupă SffiiUil
i
lela de oomuni!Cări din decembrie 1 978
dato!"ită n'lllm ărului mare de comunicări ş i participanţi. Şi 1a aceru>tă
a treia sesillL."'"l'e muzeologii vaslruieni aru. prezentat comun icări interesan<te,
care s-au axat în special pe rrerultate'le cercetărilor efeotua!l:.e în anul
1 97 7- 1 978, cum si nt : Magda Istmte, Noi pro bleme privind aşezarea
paleolitică Măluşteni IV, Ian.eJ. .8.aJuman, Obiecte de bronz descoperite
pe teritoriul judeţului Vaslui, Ghenru"ţlă Conmn, Unele aspecte la ro
manizare în jumătatea sudică a Moldovei, Ruxa.ndm Ma.xim, Aşezarea
j'eudală Negreşti-Sud, secolul al XIV-lea, Consideraţii documentare şi
geografice, llica Popescru., Date privitoare la vatra,
hotarul şi ocoluî.
tîrgului Vaslui în secolele XV-XVll, Ioan Manea�. Personalităţi de
seamă vasluiene, ale culturii şi ştiinţei româneşti.
O oonmbuţie �rte 1a viaţa ştiilt1.ţifiilcă a .i.rustli'tuţiei noastre o con
;,tituie paTtilcilparea murz.eognarfiw de aid 1a sesiuni organlizalte de cen t re
uruversita:re şi muzee din rtoaltă ţalra. :In acest sens 18l!Tlinrt:Jim că de la
înfi inţarea �eulud speciailii.ştii noştri au fost prezenţi 1a peste 60 de
ses:n.lini şi colocvii şti.inlţid'ice, oare au iinLSemJllart în �i timp un inte
r�anrt schimb de experienţă cu oei'!oetători consaJai'!a:ţ i, cit şi in;tlra.rea
muzeo_g�nafiJ.or noştrii in cireuituil IŞtiiruţiflic naţional. Dtin1:Jre cele mai
imparrtante sesi.uru şi dezbart:eni ştiilt1.,ţi.f:ice pe ba:z.a materilalluJ.ui şi acti
vităţii noastre la oare lll1/l100Uil a fast preoont amin<tirn : sesiunile de ra 
poarte OI'Igan:izate 1a Muzeul de isrtome al R.S.R., dezbater1i1e de la Insti
t urtul de Istorie şi Arheologie "A.D. Xen�l" din l:CIIŞ i, sesiluruire de la
Bacău, Piatra Neamţ, Onadea, Oluj-Napoca, Ti:rg�te, Botoşanli., Slo
bozia, fiiu.?i ş.a.
O altă latl.llră a activi.tăţii ştiidnţifioe a muzeuilui nostl'lll a const.i<tu
it-o şi ce.rcebalrea lilt1.or staţiu.ni arhoologire di:n jwdeţnJI]. Vaslui, pentru
eluddarea unm priOhleme de istorie veche looală, petntru imbună<tăţirea
patrimoniului arheologic şi valorificarea lui prin expoziţiile de bază şi
temporare a!le MUWUilrui judeţean Vasl'lllh
In cadrul a.oestor campanii un loc a.pall'lte îl OOU!pă şan.tierul de in
tere:s naţiOTIJall deschis La CurţiJ.e Doanneşti dilt1. Vaslui� oare reprezintă
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continuarea ceree<tcN-ilor �n�eepulbe în 1 958. De .aJOOaStă dată co
lectivru[ mll..lZleuilrui V'aSlru..iJan oo� dlin Rioa Pope&ru, lon.eil. Barumaal ,
Ruxandra Ma.xim-Alaiha, M<a!g'da Istrate - a dat l.:a irveaJ.ă un bog.at
material a!I"'heologiiC, Îln marre parte inedit, care OO!Illfd!rmă inJCă Oldată ex is
tell!ţJa la Voo1ui a Ot.!JrţHor Dolnm.eşti, COIUil1:ircltte aici încă din vremea
lui Alexandru cel Bun, refăcute .şi adălugite in epoca lui Ştefan cel Ma
re. AJu foot deschise şamtiere la Roşieş11i. (Rruxandna Mla.xlim-Al.ailba şi
Ghenruţă Comam) pen'tlru periooldla neo!lli.tim şi sero1ruJl IV e.n., 1:a Rart.eşul
Cuzid (I0J1Jal. Bal.lliThaiil ) pen.tnu .peniooda nedlirtiJCă şi seooiLe!Le IV-IX e.n.,
Mă!Luştemi (Magda Istrtate), petrutru. epoca palledl:itiiCă , iialr furoepin!d din a
cest an, 1979 şi nOO!lirt;iiC 1n plllOC'ftul nJl.IJITlit "La via Schimenă", Dea•lul
Paiului (Rica Popescu şi Ruxarr1.dra Alaiba) pentru epoca. fe'Uda.Jlă.
De .asemerui , muz,eul a de:;chis, în colaibooare ou ail.lte i!nStiJtlu,ţii, un
număr de .şan tiene cum ar fi : Drăge.c;ti, Îln oo1aboii1all"le cu Iii1stlitutul de
Istorie şi Arhedlogie "A. D. Xeno;pol" din Iaşi, pentml peri.oada daci
că (dirr1 partea Muzeului judeţean - Ghenuţă Co:ma111 şi Ruxandra Ala
iba), Pdiene.c;ti in co1albof18JI1e cu Institutuă de A rheologie Bucureşti pen
t'l"'ll perioada neoliti�eă şi daro-romană (dii.n par1lea mU2Je'\.J:lui a partici
pat Ma.gda Isrorate), la Negreş'ti �e1r deschis elin niOC'eSităţi de salv a
re, pentru perioada feuda:lă, săpătulri la oare au partiripat Ruxandna
A.1aliba, avind un imporrtaal t sprijăln din parTbea. şantierului de hi.droame
lli.omrţii - Laşi. In oohabarare ou MUZ1e!Ul jiUdeţean Botoşanli., cu Institn.r
tuJ de Istorie .c;i Anhool!Ogie "A. D. Xenopol" I�i şi Institutul de A r
heologie BuOUJneşltli, OOil.rega noasrtlră Magda Isrtmte a pamtliieipalt la sătpă
turhle aTheologille de la Mitoc, in pu.nctuJ VaJoo lui Stam., penrt:ru peri
oada paJl.eoild.ttilcă. In diJerirte punctle din jtudeţJull nostru. arheoilogili Muze
ululi j.udeţeam au efectuat mai multe son.dalje cum & fii .rele de la Ivă
neşti, Berezeni, LipOIVălţ ş.a. Tot la a.J0€6t oapirt.ol putem incadm � n'lllllle
r.Oia5elle SOilldJaje şi penileghe:re e1fec1:Jularte .de arheologiii m'UZe'lllllui şi ad
O.P.C.N. VaSln.rli în ÎIIltlreg teriioniuil judeţului , fa!Pt ee a dus la imibogă
ţirea eXJpoeiţi·ei .de bază �i coJ.eoţiiil.or muzeului ou un bogat ma!teni.al.
Amilnlbim aălci .pe prof. GhennJJţă Caman oare a iden1Iilf:imlt şi C'all"'togralfi
at peste 2400 de aşezări, şi mai tinerfui săli oolegi Ruxa1111dJTa A'lia'iba, Io
nel Baumam. şi Isrtmarte Magda.
Se ş1liJe că alături de aotivil'batea şti.dnrţifică muzool este chemat să
desfăşoare o bogartă activi:ta.te eduoa.illirvă. Acţi uni de genul aJCeSta �-au
desfăşUMt atit lJa sedJ:i.u cît şi in afara � iln fiecare 2li, în exporziţia
de bază şi cele temp<malre , cu ocazia 1\Jiilor săribători, manl!festărd priil�
juite de evenimenlte .senm:iifica11i.ve din istooia patrile� ll'lOaStre, a judeţu
lui . In dtferitele romemmăi1i şi maJI'llifestări dedicate UJIDr zHe festive,
muzeologi.i alU ra1vi\Jlt un insenmart; !Il>umăr de inteii"Veil/ţii privind istoria
naţională şi istorila looală
l . Diil'lltre ceJJe mai ianportaJnte llllJClal.e
iif stări la
OCifre spe.ciJalÎI.ŞrtlÎ.i noşt:Jri şi-mt aldnJ5 .oonrllbu
lri ţia menţionăm : Pall"tidparrea
loouittorilor judeţru..Lui VrasJ,uJ:i. la marea 1răsooallă a ţăNIIlik>r din 1907, l a
Inspectora:tnJJI. judeţean al M. I. Vasilruii {Oonstan.tin PQpeSOU şi
Ioan
Manooş), 1 20 de ani de .1a fonnarea staltn11ru.i naţiOinlail româm., lia Ull1ită
ţile măild.tare din Jilll1ipilil
illiJai
l Vool'lli {CO!lS'tlalnltin Popescu şi Ioan MaJncaş),
2050 de ani de lJa crearea .prirnuil.IUi stat dare ceniiMlimt şi Îlndepelnldent

de fupt
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coo.dus de Burebislba, în oadruil. aluburillor mundtoreş'ti dim V.as!Ju.Ji., Ne
�eşti.. H�i şi în mai mtJJlte oomUIIlle diln judeţ (Rica Popescu, Ioon Bau
man, Magda Istrnte, Rmoa:ndrn A:Lailba).
Cu ocazia sărbătoririi centenarului cucedrii independenţei de stat
a Româ.nillei iln muniilciJpidJe , ovaşele şi în t r-'Un î n.semruat număr de co
murue din jude ţ , ;tovarăşii Cooot. Pqpes.cu, Ionel Baumam. �i Ioan Ma.n
caş au par1liioijpart: l•a J:lll.e
.IIInerOa simpooioane şi dezhatemi (�ti, Gîr
ceni, Poilelrueştli, Cooteşti, FăJLci.u, Berezeni., MurgenJi, Băoeşti, Olteneşti,
Creţeşti, Lveşti ş.a.).
Tot in cadrul manifestărilor cultural-educative se înţ;criu şi un
număr de acţiuni complexe organizate de muzeul nostru în colaborare
cu organele j udeţene, municipale,
orăşeneşti
şi comunale. Dintre
cele mai reuşite acţiuni de acest fel merită să
fie
menţionate
cele
de
la
Codăieşti
cu , ocazia
zilei
independenţei
şi
a vic
torieli. manllifesrtări urnnate de .col'lJCUISuni pe teme de dstorie ·Looa.l ă şi
naţională, care au satisfăcut întotdeauna exigentul public prezent in
săli. Aoe.Leaşi acţilun� au fost repetate cu sucoes în comu.netl.e : Arsura
(acţiune Utrmată de un fmmnos .prog mm ar>tli.stJi.c pnezenlta.t de fOII"ImaJţi i le
diln comtiiilă 1aiUil"leai1Je a pl'IÎlillei! edti.ţii a FestirvalJUJJui NaJţ:ioruaJl "C"lllltlarea
României") Gîrceni, Poieneşti, Perieni ş.a.

Un loc deooeibilt l-a ocmpart; i:n cadrul actitvităţii multn.Imd.-edJuoative
ma!li.festări.le �te in ool1aibort�Jr�e ou ·comi1le!bele jUJdieţean �i munlici
pal a1e U.T.C. V!C3Sln.Li, cărona 1e mult;nmrim şi pe a.oeastă oole, clecikate
popai'Ull.ui român ,pentru :l!ilbertalbe, independenţă şi suverandrtme . Mani
festănile s-au ·coruc.rebi.ZJart în ample cidun:"Ti de acţiuni cum ar fi : "Să ne
ctmOaiŞtem istoria pattni.ei şi a jUJdeţulrurl.", "0 zi pe săptămînă m l.liWlll ia
dispoziţia dvs. " (acţin.Ilne dediilaă
aJt in speai!a! · tine rilor din �lile, înJtre
prind.terile şi Î!111Sti1Juţii.le JTlJlliciJpilui
il!i,
l'IJJi Va.siluJi) , medalioa:rue dedicate unor
ma,ri persorudirtăţi ailie istoriei, crudJturii şi ştiill!ţlei româmleştli. oom sînt
Dimitrie Oanttem�r. Altexamdru Ioon Ourza, Miliail KQgălnliooan u, Ni
colae BăLoeoou, Elmil Ra.JcoVIiţă, V�e Pârva:n ş.a. 1n spri1}in.w rtineri1or
cat� mUllioesc driinect in produoţie, speai.�ili !'IDŞtri au participat La
d if·er i·te
dezbatel.'li, in mij.locul aoesrtlora, pe teme de istorie, fi.lorzofie,
p01l�lti:că iln1lemă şi ex·ternlă a SlbaJtuJJui I1101Strnl, impolrtiainţa operei ,preşe
dinteLui Ndloo1ae Oe.aJUŞescu, momenrbe care au msetna11at fornnartea unor
dur.abi'le �gături îrutre tinem .din juideţ şi Muzeul judeţean Va.slui. In
aceLaşi timp, muzeul a fost gazda nnor- 'impo·rtanJte acţiun:i cultJuml
educart:ive desfăşuTia'te în eXipoziţii..le de bază şi oomp1e1late f·ericit
cu
mij 1oace'1e noastre aJUdilo-VIÎ!Zl.llalle in moderna sală de proilecţie şi con
ferin�e. Aici au aVlllt loc Il/UmerolaJSe inrtJillm.i ii'!iJ ou timJeriiÎ. elevi şi munci
i piluJl Vaslui, ,aăJai. 1Ji:rueaii s--au intîlni1 cu oameni de ştiin ţă
tori di.n mUIIlid
dim oentrell.e l.l1!11iversitarre llaJŞi şi Bucureşti, cu numer�i scriiltol"li. inviil:aţi
ai Comite<tu1u i de ou1tu.ră şi edUJC.aţiJe socialistă aJl. judteţiULw Vasl'llli, cu
ceTIJacLuri 1i1:erlare. De mUilte ori acţinniilte alU fost c�te cu filme
artistLce şi documentar:e care au creat o imagine maJi ampilă asupra ce

lor discutate.

In cadru'l muncii ouLtUll"'.al-ed.UIOati'VIe trebu:ie să menrţi0a1ăm parti
d.parea speciaJ.1ştli1or de la muzeul jrudeţea/Il la bl'ligăzi�e ştli.inţifă;oe or-
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gani2Jalte .de Com:isila judeţeană pentru răspindiJrea C'UniOŞtiJniţlelor ştidn ţi
fi.ce, i n mad toate oomu.ne1e din judeţ, prurticirpare ca!l'\e s-.a roncT€'tizat
în s'li.Sţtnerea UlllOr in!bervenţii despre momente semn:iJfficatiive din isto
ria pa1miei şi a jUJdeţul.Jud, de IClrt:e!ism ştiLinţifilc, de .pdlittJică externă ş.a.
Î n oodrul aoes"bolr brngă zi şi-au făout Simţită pî1e.zenţ·a Constantin Popes
oo, Gheruu ţă Coman, I0111el Bauman, Ioan Malnicaş. A.cMVIitatea cul<tlural
eduoativă a fost înltlregdtă c11.1 n'UliJlletrOase eX\puneri pe oare specialiştii
muzeului 'Le-aJU s-U5;ţinult în ŞC'Oili, i.nsttirtnlţiile, im.trepl"intderdle şi duhurile
municipi'Uliui Vashli, e xpu neri oare au ştfrut să sădtească in sillf letull au
d1tori.1olr dTagos.tea pentru ţmă, pentru istoria milnunlaltă a patriei .
Un aocen.t detooebilt a pus mru:zeul j1udeţean pe rnall:i.,mrea educaţiei
patr'lioti•ce
pri!n eXiJ>Oziţia sa de bază şi prin ex;pozi.ţii1le tempoll"a.re pe
eare le..;a orgl81Il1iz.art pe pa.ncurnUl celor :patlnu ană de existtenţă. În sensul
acesha au fost oog1anizoarte in eXjpOOÎţ ia de bază acţiruni ÎIIl Slp1"'1jil!1ul şoi
miLor patriei, al pionde1r.illor, elevillm din ŞCQli}Je muii1liicijpliu.lui şi judeţ-u
lui Vastliud, OOII"e au iaJVU<t ca momente de referiruţă .aspecte ddn istmia
local ă şi natţi01l1ială, u:rue1e dil!l11re ele desfăşulrtÎnldu-se şi în ta:b.eil"elie de
pi-Oillitetr'li şi U.T.C., O'I1g1am iZlafbe de şi în jrudetţlull Vasllruftc
În eX!PCY.Ziţii1e ltempooare deschise cu ooazia u noll" să�rbăto!Iii j ubiliare,
own au fost cele diedilcate oenttenaJl'!Ului <.'IUcerini.i in�erudenţ.ei die stat a
Românilei, oedor 130 de arui de la revoJu:ţlia din 1 848 şi 30 de ·ooi de l a
naţiorn.alizare, ceLor 35 de an:i de rla revolurţia de elilbe1nare s.ocklllă ş i na
ţională antifascistă şi ·anti�mpeniad!istă , s..;au organ�.zat numeroase ma
n i fes tări o m agi ale, completate de programe susţinute de pionierii
şi elevii şcorlillor partilcipamte (şcolli�e gene:rraJ!.e n:r. 1, 3, 4, 5). Trebuie
menţionat că !La wgand1zaJrea acestor e xpo.zi ţi i s-au aJlcă.tuilt tematiei de
princip.iru. şi defi1111itirve , dU(pă diooumenttăll"i mÎaliUţioose, oare, la ri ndul
lor au coniSitilbuit teme de cel1Cetlare în planuri Le 001UJa1le de munr.:·ă ak
i.nstilbuţiei IlOOlS'tme. De asemenJea, se pot aJIYrilnrti şi numJeii1oo&eile expozi ţii
o11ganiza1Je de Comitte11u:l de clllliulră şi edru.caţie socilaildstă ail j udeţulu i
V•as1ui, de pÎiOUmă, grmiloă .'li SCUl/ptUI'ă, lJa Oa!I'e specil<illft,ştJ:i•i '110� Şi-aU
a.dus o importantă contribuţie. Un loc .a(palrte, oor nru. în ulrtimul .rîn d ,
îl OICUipă resibarulm:nea şi conservarea patrimoniului aultturall naţional al
judeţnrlui nootru. În această muncă, deDS�ebiJt de ddlfidilă, şi în munca de
wgan•izare a expoziţiH.or noraiSitre , s-a apl·ecat ou jpricepene şi .răbdare
Tesrtiaurraltoriwl. Cristilall Pânltea. ln p.l:aaruull de resta/Urare all muzeillJJ ui au
fost .im.cluse ·toalte mateniarJei.IJe SC()I(lSe 1a ivteallă din sărpă.ttm.le aii'heolo
gire, oo1e ma!i rerpoorentlatirve, găsindu-�şi loc in exrpoziJţia de bază, ee'le
lalte intregirte, imrtlrind .in de!pozit, pentllru a fi schimbate pr:iirutD."-o expu

nere

perliodilcăi.
legătrură

In

cu rezJultta1:ele ooroe1:ăJnillor şi act:ivităţii mUJZeO'log.ilor
v.asllllienli.
i
., maj.oritartlea lucrrări1or şi rapoaJrteJlotr sint deja .pUibl!imte in
dilfer'ite reviste de speciaJi'tlate. sau sint Slllib tipar .

.ln ceea oe priveşte Te'laţiile noastre cu pu.bl11C'U!l, 131Illinrtfim că de la
înfimţlare ,pinJă în prezent Muzeul judeţlelan V001lui a foslt vizdttat de pes
te 1 50.000 de oomenti, cărrom H s-a p1.15 Ira cl.iisporziţie o sec ţie de etno
gMfie şi o secţie de istorie. Secţia de etnogralf'i'e oprezi,n.tă ou a�jurtonul
obiJecteloc trtlldion.ensilon!Cl'le, ciieva expon:arbe sint 'llnliiCart•e, prinripaile le
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ooopaţii tJmdiţionale ale .lJoouRrtxlror
.il
jude�wLUii V�h.ui : �rilcul.1nlm, :pes
euitul, .abb.i.năritul, aiJeri.11ruJ., cu1Jti.rvarea V'iiţei de vie şi i1ndus11ria casnică
textHă. Secţia de istorie prezintă v.izi.tatorullllt Jl'lOl'IlleiMie d!in istoria 'io
oală ·Îin.oadootă în Moria naţională, s1rnuc tt.lm;tă pe perioade : Vle'Che, me
die, m.oder:nlă şi oonternporană. Ou o dacumentUaţie bogată şi o ţlimută
�mfioă deosebită &înt �te cele maii semnifii.oatilve lllliCIte
IlXm
din
istar.La judeţJului Va<iiliui., .1stc:tr.re care de mulJt.e ari a in5e.rnnalt momente
maroanote ade i.storilei IIWaS1lre n1aţi.om:ile. Thte suficient să arn:im.tian ce a
iru;;etl'lilat vilctlori.a lui Şt.Eifan 001. Mare de lla Pddul IDall.t - V.atrl'llli. artlt
pei111lru Mrodova, pentru Ţările Româ:rue în jpa.rticullall" şi pell1ltml Ew-opa
seooluhlli lai XV-lea, m general. SpilaUim doaJr �va din momentele m.ali
�tative diJn IITlWJelll vasl.ui.ran : căattn.lll'arii V'laS'lnrieni - Dimitrie
Ccmtem:Lr .şi Ni.cdllae Mi11escu-S(piltlaru, 1parti.cia
pare .l..o.il
ouliltor
lor .La revo
luţila de 1a 1 848, fOl'll'l'liaiOOa statn.lll.lllli naţional rom� s!imbol al vitejie� in
ră2JbdiruJ pentru .C'liiCel1iJrea. � de stat a Rlamâniei. - Peneş
Curoanul, . prezenţia � vaslru.ilenli. l.a mi.şcarea socialiStă şi mun 
citorească - I. C. Frimu, Emill Rlaooviţă, Ionesou. Ralikru-Rilon, .prezen ţa
mul.'tooo diJnrore lOOUJiltorii acestei. părţi elin ţară 1a rn.ari[e momen'te dln
istoria contJempar.amă a Româzrriei: . Un loc aparte în sooti·a de jstooie
con'11e!rrlpomniă 11 oclllpă momentele Co,n,gresului al IX..J.ea, aLegerea to
va.I"ăşului Nioo1ae Ceatuşescu oa secretaT generali. al. P ..C.R., aLegerea sa
ca pre.şedint.e al HepuJbl!iciD. SooiaJIJiste •România in mall'1tlile 1974, Cong.re
�ele al X-lea şi al Xl-lea, dezvoltarea în perspectivă a judeţului Vaslui
şi ultima Vli2Ji.rtă de •ln.lclru a tov.arăşul.ui Ni.odlae Ce;a'liiŞeSOU l:a Vaslui. la
1 8 :iluLie 1 975.
·Lncă de La �. m'IJZe'llll. a drilVersilfioa.t relaţiile ou pubil.irull
vizitator, .reuşimd să atragă un număr .destul de mare de pniJe.teni ari. mu
zeoul'Ui, să oi'Ig.aniiZeZe iliiil n:umerotS an&:mlblu de acţÎil.lală" atit illa sediru. ci1
şi în afam alCestnlia. Pe Lîngă cei 1 50.000 de VlizJ.rbaltooi., muzeul a avut
cilnstea să priJinaască mJaJÎi .rt1l1iliJe �ţii oficiailie din ţ1a!ră şi din străi
nătalte. Dinltlre .de]egaţiile din străinătate .arnÎd'lltian rpe cele din U.R.S.S.,
CUJba, R. P. Chineză, R. P. PoLonă, R. P . Bulgarn.a, R. P. Ungară, S.U.A.,
R. F. a Gel'lmaJilliiei , Marea Briltlanilie, I1ailia, Zadr, TiaJrLzlaln'ia, Madaglas
car ş.a.
In .ceea ce priiV·eşte •pa'tlrilmon.illiJl mtl2lea:l, acesta s-e irolbogăţit . de� la
an la an, pentru ca în prezent Muzeul judeţean să aibă peste 20.000
de ohloote gtr'l.llp ate Ln petSte 75 de cod.ecţii. MU!nOa de depistlaJre a valo
rilor .patrimotin.iu!hr CIU.ilrt:ruiral. naţional este .fltfi
ll cios oondusă în j udeţul
nostru de Of'Îciul perubru part:Jrimorui.ul aulltu:ra:l naţian.al, care Îln oei patru
ani de eXIÎSten,ţă a :fti.şa1 'liiil mare I1llllil1.iălr de va.Loni, a inregistJI'Iat mai to.t
ce ţine de patrnmonrlru. culltocall :naţional în judeţru:l Vas.Irul.
Iată in dtJev;a I'IÎrnduri, o arlirvita!te de peste 4 ani deosfăşu.mtă de
un'Ul d.i:n .rele mai tin!etre .rtli\JIZjee din. ţară, care în .aoestJe IIJlOmeilltle dă la
iveală, încă o latură a activităţii sale : ACTA MOLDAVIAE MERIDIO
NALIS. Anuarul Muzeului judeţean Vaslui.
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EMILIA ZAHAR IA

BODICA POPOVICI

La in.oeptllt de tt:oamnă, in zhla
de 4 septembrie 1 979, după o grea
SU!ferlin.ţă, a plecat dmtre m>i pro
fesoara EmiJJi.a Zaharia, oo1abora
toare devotată a Lnslti1ruJtu1lllli. de

Istorie şi Arheoilogie "A. D. Xe··
IlJOIP<)�" din Iaşi.

Năsollltă la 26 i.anuarile 1 90 3 în
Bot.oşalllli , urnn ează liceul in oraşul

care se inscrie ila Fa
OUlbtatlea de Liltlere-FHomfie
din
Iaşi, dînJdu-şi licenţa în istorie în

nai1lal, după
anul 1928.

T·illlltP de treiiZJOOi de ,aJn.i, de la
:putpi11rul catedrei, eu .chipul blind ,
demn şi stăpînit .a îndrumat şi e
duocrt genera ţii de elevi ; a fost
·

model de conşti:iJnţă profes:iona�lă
şi pilLdă vie a datoriei
pr1ffilosi.nţă. Calmul şi

împLinite ·C'U

desbintd:wea
ce o creau o.re•le s al e de istor:ie,
Nlislllf leţirea cu care erau predate
•1ecţiHoe, buntă·tartea şi căLdura su
f letească ce o oaracberizau din pl:iin _pe distii:rusa profesoară i:nsurf1au •e levilor respect şi admi•Mţie, ·UJruii dim. ei imbrăţişlirud in mod f�·res.c oa;riera
·

didactică.

ParaLel cu m'WlJCa la catedră, paSIÎIU>ne.a pent·ru atl!IlOaŞ"betrea treautuJ,·u.i
strămoşesc a detllerm.1Jrmt-.o pe profoooaro Elmi:ldJa Zaharila să�i dedice
timpul lilbe r OOI'Icetărrllii ştili.rnţifibe, actirvitta� pe oore a 0011ltim.tt.LaJt-o cu
aceeiaşi dăruire şi d1..11p ă pem;!ÎJOila re. Aoestui nobi•l ţel, de cau,e a fost
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întotdeauna însuf1eţită, 1111u :i-a ;p,rOCUjpeţ i t ru.mic, mCtJ. sănătate, nlici pre
ocupări oot.ild�ene. ruiJci ljmpolitJanitJe mij1otaOe materiia!le.

AJ.ălturi de soţrul sălu,

prof•esoruJ

emerit Necula:i Zaharia, în. nenu

mărate cercetări de teren pe ca�re le-au înrtlrejprins impreună, a străbă
tut n.eobosiltă me11eagiurile m011doVle1Ile atît de mu!lt inldrăgti.te. Rodiul a

c es tor indelungaţj a.nd de oeroert.ări s-a C'OII'lJCil'tli
"le � in lucrarea "Aşez ăr-i
din Moldova. De l.a pal100lirtic pînă in secoJul al XVIII-lea", amplă mo
ruDgrofie ce i rusumea ză un voluun daniJ)OII'tairut de 1rufol"!IT1alţii arheologlice,
d eosebilt de utill.e şi 1neOOS!ame istoniog,nafil8i noaSitre.

Pe lîngă muruca pers•everenot·ă de i..nvesltlilgare şi dlepista.re a n'W11 e 
roase .aşezări �i necropol·e, n1umele profesoaJrei Emilira Zahalnia va fi in
totdeaJUn.a raooo.iat şanltie;relor 13/rhoolrogice de 1a Hlinrcea !Şi Dam."ll - lru?i,
Ceahlău, Dălneşrti-Vaf>'lllli ,
I..Jua-ica Ciurei,
El'lhlceni, Probota, Bo.torşan i ,
Nkh�teni, Săverui, Ştefălneşti , Podu Pdretlriş-Bîi"laid etc. Ln calitate d e
res.ponsa�bi1l de şantier sau de memhru al colecti:v.uliU.i de ce�rcetare, Emi 
ha Zaharia s-a remaooat pr:inltr-<> deosebită miniUJţiozimate ş i răbdare ,
marnifestartă asupra oel.or m ai mici detral.iri, atit in cadrul săpă:burilor ar
heologice sisrtremaJtke, CÎit şi în analirzJa materiluliU.i descoperilt, ceea ce
a corudiţi0111t
1a in mod OOI'It şi probitatea .ştiim.ţilfică a ooruclu.ziilor is.torri 
ce formuLaote.

Dar, făină i111doi.atlă, aportul radt.l6 C'UJltOOIŞ"fle.ri� seoo1eloc III-IV şi V,
cel"Oe'tărille de 1a N ichiieni, Săivellri, Hăne!Şti şi, indeosebi de la
Botoşand - De.ailul Călrămidărired, va rrămîne ca o oontl"iibuţie esenţială 3

pDin

profeoorarei Ernili�a Zaharia. Ele vor oonstil1ruli m:uJJtă Vlreme, ca dealrt:f�l
şi raJ.te ceroetări ale sale, pumote dre referinţă penrtru stuJdri!e["ea primei
j umătăţj •a miJeniului I de rpe ,terirtJoi"in.lll. Moldovei.

La aoestea, nJU putem omilte 111 ici oorctărill.e înibr'eJP!iitnse în ounre1e a�e
zăr-i :rur.aLe medievaLe, intre oare amintim pe a�Ce}ea mai rre cenlte dre la
Ş terfărrwşti şi HUJdum- BortJOşanli, ale căro!r :rezruJ.ta te repre2liintă o conltri
buţie l·a stud:iJul sartullui mo.Ldoveruesc în evUJl mediltl.

I.ncheind cu s1Irămoşescul "Silt tiibi Verlna rl,evis ", toţi cei· care au
oumiOSCU1-<> şi aoprercilat-<> pe profesoaca EJmilira .Zahartia îi vor pătslflra o
pioorasă aminltdore, cu rrespectul şi prerţn.rltre�a cuvenită ailesel1or ca1irtăţi SIU
fLeteşti şi îrusemn�atelor sale merirtJe ş1li!i'Jllţ�friloe.

LUCRARI ŞTIINŢIFICE T·I PARITE

1 . Şanrt1e!.1Ul HUi.nrea

-

Ia�Şi,

SCIV,

IV,

oolaborlaJre).

2. Şaorutierul arheologic Hlinwea
255 (în .colaboJ."'aJJ')'e .

-

1 953, 1-2, p. 3 1 2-334 (i n

Ia:şi, SCIV, V,

1 954, 1-2,

p.

233--

3 . Şa ntieru l arheologic Hliln.cea - Iaşi (rr. Ia�Şi, reg. Iaşi), SCJV, VI,

1 955, 3-4, p. 6 97-700

(tn oo1a'bomre ).
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4. Oeroetări arheologice in oooş.UJJ. laşi şi î·mprejuriim i, SCŞ - laşi.,
Istorie, VII , 1 956, [ase. 2, p. 1-56 (in ooJ<aibarare).
5. Şantierul a:rhoologi.c Biooz (Ceahilău - Schi1t), Materiale, VI , 1 959,
p. 70-72 (în c.oJJabomre).
6. Sondajul din 1 957 de la Spi.n!Oasa - EkibLoenii. (r. Tg. Frumos , reg .
Iaşi), Materiale, VI, 1 959, p. 53 1-539 (în colaborare).
7. SOI11idajul ,arheologic
de la Botoşani - Dealul Cărămidăriei, Mate
riale, VII, 1 9 6 1 , p. 4 61-4 7 1 (ÎIIl .oolJalbolr<alr ) .
8. Un mornn înrt din epoca mii�raţiUoc la Elrbiceni , ArhMold, I, 1 9 6 1 ,
p. 2 1 1 - 2 1 8 (în ool.abo.I'Ia!re).
9. Sondaj,U!J. arheologiJc de la Dălnleşti (r. V.aslrui), Materiale, VIII, 1 962,
p. 47-63 (in ool13ibomre).
1 0 . Sondaje1e de la Spinoasa şi Erhkeni, Materiale, VII I , 1 962, p. 3 5 -

4 5 (in colabooare).
1 1 . Sonda'}ul dim neOI,opoil·a de la inoepUJtuil epocii migrnţiilor de la Pie
triş (r. Bîl"loo, .reg. Iaşi), Materiale, VIII, 1 962, p. 591-598 (in co 
1 2.
13.
1 4.
15.

laborare).
Son.dajiUl de salvare din necropola de la Pmbota (r. şi reg. Iaşi),
Materiale, VII , 1 962, p. - 599-608 (în colaborare) .
Mormiilltlul de jndneroţie dÎ!n secol·ul .al I I I-lea e.n. de la Conlţeş.U
(r. Pa:şaani, reg. I�i), ArhMold, II-III, 1 964, p. 491-493.
Te m urru l de mooede •impetriaJe vomane de la Oborooenli (•r. Pa.ş
canli, 100g. Iaşi), ArhMold, V, 1 96 7, p. 8 1 - 1 24 (in oolatbomre) .
Contribuţii ia ounooşterea cu.IJturli.i ma>teriale din s>ecolul al V�lea e.
di..n Moldova in lumina săpături lor de la Botoşani ArhMolcl, VI

1 969, p. 1 6 7 - 1 7 8 (Îin oo1aibora�re ) .
1 6. La dilfussion geographique des etablissem ents pre- et protohi6to
rique de Moldavie, Actes du VIJe Congres International cles Sci

1 7.
18.
1 9.

20.
21.

ences Prehistoriques et Protohistoriques, Prague, 21-27 aout 1 966,
Praga, 1 970, p. 1 1 2-1 1 4 (in coJ.:a!bonaa-e).
Aşezări din MoldO'Vla, De la palOO!lirtic pînă in secolul a:l. XVIII...J.e a,
Bumweşrti, 1 970, 660 pag. (în collaJbojrare).
Sooooj ul din aşeZ�<Lma de la Drăguşeni "La Ocoale", jud. Boto�ani
( 1 968) , Materiale, X , 1 9 7 3 , p. 1 5 1 - 1 6 7 (în coLaJbo.ml!"e) .
Conmbuţii .privind ·rez.ul�tel.e UIIlOr .cer.oetări arheoJ.ogioe in Cîm
pia Jijiei Superioare din j udeţul Botoşani, Din trecutul judeţului
Botoşani, Botoşani, 1 974, p. 1 3 5-155 {in co.LaiboNJre) .
Les necropoles des IVe-ve siecles de Botoşani - Dealul Cără m i 
dăriei, Dacia, N.S., XIX, 1 975, p. 201-236 (in co1aJb01rare).
Cercetăr i arheologice de suprafaţă în comunele DăneşJtli., Rebrkea şi
Tăcuta (jud. Vaslui), ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, Anua
rul Muzeului judeţean Vaslui, I, 1 979, p. 241-268 (în colaborare) .
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS - Anuarul Mu
zeului judeţean Vaslui, publică studii, comunicări, note, do
cumente, recenzii din domeniile arheologiei, istoriei, etnogra
fiei, arhivisticii, muzeologiei.
- Materialele trimise spre publicare vor fi dactilografi
ate în trei exemplare, la două rînduri, cu trimiterile notate
î n continuare la sfîrşitul textului, la care se va adăuga lista
nbrevierilor folosite.
Rezumatul şi lista figurilor vor fi redactate, în afara ver
siunii româneşti, într-o limbă străină de circulaţie.
Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revi
ne în exclusivitate autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu

s.e

restituie.
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MUZEUL JUDEŢEAN VASLUI oferă posibilitatea vlzl
tării şi cercetării colecţiilor sale prin expoziţiile de bază struc
turate pe cinci secţii :
etnografie şi artă populară,
istorie veche şi arheologie,
- istorie medie,
- istorie modernă şi contemporană,
- memorială "C. Tănase"
şi prin expoziţiile speciale organizate temporar în
sala
"ARTA". De asemenea, facilitează celor interesaţi accesul la
biblioteca documentară şi la depozitele muzeului.
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